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Leuura da Mensagem n2 684 198 - CN tn~ 
1.223.'98. na origem). do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso. que submete a elevada deliberação do Congresso 
Nacional o texto do projeto de lei que autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União. em fa
vor de Encargos Financeiros da União - Rc:cursos sob 
Supenisào do Ministério da Fazenda. crédito suplemen
tar até o limite de RS 1.074.48.\.424,00. para reforço de 
dotação consignada no '\"i.gente orçamento. Sen. Rona\do 
Cunha Lima. ·-· 

Leirw-a da Mensagem p-Ç 685t98 - CN (Jl!' 
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Nacional o texto do projeto de \e\ que autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União. em fa
vor de Encargos Financeuos da União - Recursos sob 
Supe!'""osào do Ministerio da Fazenda. crédito suplemen
tar ate o limite de R$1 .089.148.00, para reforço de dota
ção consignada no vigente Ofçamento. Sen. Ronaldo Cu
nha Lima .. 

Leitura da Mmsagem n' 686198 - CN I n' 
1.228 198, na origern). do Pres1dente Fernando Henrique 
Cardoso, que submete a elevada delibenlçào do Congresso 
Nacional o texto 00 p1"ojeto de lei que autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Orçamenta Fiscal da União, em fa-
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vor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob 
Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplemen
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Federal - CEF, e da COBRA - Computadores e Siste
mas Brasileiros S.A., crédito suplementar até o limite de 
R$469.874.679,00. Sen. BeiJo Parga ... 
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93/98 (n!!-710/98, na Câmara dos Deputados), que apro
va os textos dos Atos Finais da Conferência de Pleni
potenciários Adicional, da União Internacional de Tele
comwticaçôes - UIT, aprovados pelos países-membros 
em Genebra., em 22-12-92, e dos Atos Finais da Confe
rência de Plenipotenciàrios, da União Internacional de 
Telecomunicações- UIT, aprovados pelos países-mem
bros em Quioto, em 13-10-94. Sen. José Agripino. 

Parecer oral ao PDL n2 93198 (n!:! 710/98, na Câ
mara dos Deputados), que aprova os textos dos A tos Fi
nais da Conferência de Plenipotenciârios Adicional, da 
União Internacional de Telecomunicações- UJT. apro
vados pelos paises-membros em Genebra, em 22-
12-92, e dos Atos Finais da Conferência de Plenipoten
ciários, da União Internacional de Telecomunicações -
UIT, aprovados pelos paises-membros em Quioto, em 
13-10-94. Sen. José Agripino. 

Parecer~ 511/98 -Comissão Diretora, que apre
senta redação final do PDL n2 93/98 (n2 710/98, na Câ
mara dos Deputados), que aprova os textos dos Atos Fi
nais da Conferência de Plenipotenciários Adicional, da 
União Jntc:macional de Telecomwticações- UJT, apro
vados pelos países-membros em Genebra, em 22-
12-92, e dos Atos Finais da Conferência de Plenipoten
ciários, da União Internacional de Telecomunicações -
UJT, aprovados pelos países-membros, em Quioto, em 
13-10-94. Sen. Ronaldo Cunha Lima 

Parecer n2 512/98 - Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n!1: 223/98. do 
Senhor Presidente Fernando Henrique Cardoso, subme-

Pág. 

280 

409 

630 

242 

13 

14 

16 

tendo à aprovação do Senado Federal o nome do Sr. 
Leona1do Silva para Ministro C! assista Temporário. Sen. 
Romeu T urna ... .... .. .. .. ......... . ................. . 

Parecer n!!. 513/98 - Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem ~ 224198. do 
Senhor Presidente Fernando Henrique Cardoso, subme
tendo à aprovação do Senado Federal o nome da Sr" 
Maria de Fàrima Montandon Gonçalves, para compor o 
Tribunal Superior do Trabalho. Sen. Romeu Turna . 

Parec.er n!!. 514/98 - Comissão de Constituição. 
Justiça e Cidadania sobre a Mensagem n2 225/98, do 
Senhor Presidente Fernando Henrique Cardoso, subme
tendo à aprovação do Senado Federal o nome do Sr. 
Antônio Maia Thaumarurgo Conizo para compor o Tri
bunal Superior do Trabalho. Sen. Lúcio Alcântara. 

Parecer n!!. 515198 - Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n!!. 226/98, do 
Senhor Presidente Fernando Henrique Cardoso. subme
tendo à aprovação do Senado Federal o nome do Sr. 
Josê Albeno Rossi, para compor o Tribunal Superior do 
Trabalho. Sen. Ramez Tebet .. 

Parecer n!! 516/98 - Comissão de Assuntos Eco
nômicos, sobre o PLS n2 266/96, que estabelece diretri
zes para o exercício do poder concedente e para o inter
re1acionarnento enn-e a União. t:stados, Disrriro fede
ral e municípios em matéria de serviços públicos de sa
neamento. Sen. Ney Suassuna .. 

Parecer n!! 517198 - Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o PLS nf 266/96. que estabe· 
Ieee diretrizes para o e:~tercício do poder concedente e 
para o inter-relacionamento entre a União, estados, 
Disaito Federal e municípios em matéria de serviços pú
blicos de saneamento. Sen. Francisco Benjamin ... 

Parecer n!!. 5 I 8/98 - Comissão de Constituição. 
Justiça e Cidadania, sobre o Substitutivo da Câmara dos 
Deputados ao PLS n!!. 61/85 (nf! 8.041186. na Casa), que 
acrescenta e modifica dispositivos da Lei ~ 5.010/66, 
que organiza a Justiça Federal de Primeira Instância. 
Sen. Romeu T uma ................ . 

Parecer ~ 519198 - Comissão de Constituição. 
Justiça e Cidadania, sobre o Substitutivo da Câmara dos 
Deputados ao PLS n2 172191 (n .e 2.458l9J. na origem). 
que estabelece a obrigatoriedade de apresentação da de
claração de rendimentos anual pelos governantes e diri
gentes da Administ:ração Pública Federal. Sen. Edison 
Lobão ... 

Parecer n2 520/98 - Comissão de Assuntos So
ciais, ao PLC n2 62/94 (n-2 3.561/93, na origem), que 
concede ao trabalhador direito a repouso remunerado no 
dia definido por lei como homenagem à sua categoria 
profissional. Sen. BeiJo Parga. ....................... . 

Parecer n2 521/98 - Comissão de Assuntos So
ciais, do PLC n!!. 101194 (n!!. 408 19(. na origem), que 
acrescenta parágrafo único ao an. 846 da CL T, para per
mitir, na ausência de acordo, o julgamento imediato das 
reclamações de natureza unicamente salarial (reexame. 
nos tennos do Requerimento n2 555195). Sen. Nabor Jú-
nior 
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Parecer n.e 522/98 - Comissão de Assuntos So
ciais. ao PLC n~ 135/94 (o!! 92191, na origem), que dá 
nova redaçào ao § 12, do an. 651 da Consolidação das 
Leis do Trabalho. Sen. Emi1ia Fernandes. 

Parecer n2 523/98 - Comissio de Constiruição, 
JustJça e Cidadania sobre o PLC n2 67/96 (~ 1.803/96, 
m. origem). que altera dispositivos da Lei n2 6.450177. 
Sen. Romeu Tuma ................................ . 

Parecer n2 524198- Comissio de Educação, sobre 
o PLS n2 306/95. que dispõe sobr-e os instrumentos de 
oonu-ole do acesso aos recursos genéticos do Pais. Sen. 
Leomar Quintanilha. ............................. . .................... . 

Parecer n2 525198 - Comissio de Assuntos So-
ciais. sobre o PLS ~ 306/95, que dispõe: sobre os instru
mentos de controle de acesso aos recursos genéticos do 
País. Sen. Osmar Dias ... 

Parecer n.e 526198 - Comissão de Assumas So
ciJ.is, sobre as emendas apresentadas perante a Co
m;ssào. ao Substitutivo, ao PLS n!!: 306/95. em turno su-
plementar. Sen. Otoniel Machado.......... · 

Parecer n-2 527/98 - Comissão de Constituição. 
Jusnça e C1dadama. sobre o Rcquerimeruo n_g; 771196, vi~ 
sando obter orientação referente aos projetas de lei auto-
nzada. Sen. Josaphat Marinho. . ................ . 

Parecer n~ 528198 - Comissão de Assuntos Eco
nômiCOS, sobre ~ \iensagem n-2 236/98 (n-2 I. 192198. na 
ongem), que encaminha ao Senado Federal a Programa
çã:::> Monet.:iria relativa ao quarto trimestre de 1998. Sen. 
O~mar Dias . . ...................... . 

Parecer n.!2 529198 - Comissão de Assuntos Eco
nõmicos, sobre o Oficio "S" n.2 75/98 (n-2 2.412/98, na 
or gem). do Banco Central do Brasil, encaminhando a 
manifestação daquele órgão acerca da operação de cré
dilo. no valor de R$208.000.000,00 (duzentos e OitO mi
lhi)es de rea1s), baseada no contr"ato da abertura de crédi
to. celebrado em 31 -3-98, entre a União, o Estado do 
Espírito Santo e o Banco do Estado do Espírito Santo S. A. 
- BANESTES. com a lntcrvcniência do Banco Central do 
Brasil. nos termos da Medida Provisória~ 1.612-21198. 
em âmbito do Programa de Apoio à R.eesaunnção e ao 
Ajuste Fiscal dos Estados. Scn 0smar Dias 

Parecer n-2 530/98- Comissão de Assuntos Eco
nômicos, sobre a Mensagem n-2 21 198 (n2 901198. na ori
ge:n). do Presidente Fernando Henrique Cardoso, que 
propõe que seJa autorizada a conttataçã.o de operação de 
credito externo. com a garantia da R.q>ública Federativa 
do Brasil, no valor de ECU55.000.000,00 (cinqüenta e 
cinco milhões de unidades monetárias européias) até o 
limite de US$60.000.000,00 (sessenta milhões de dóla· 
res norte-amencanos), de principal, entre a Transportadora 
Br.asile1ra Gasoduto Bolh-ia-Brasil - mG. e o Banco 
Europeu de Investimento - BEl. destinada ao financia
mento parcial do Projeto de Construção do Gasoduto 
Bclivia-Brasil. Sen. Osmar Dias........... .. ................. . 

Parecer ~ 531/98 - Comissão de Assuntos Eco
nôm•cos. sobre a Mensagem n-2 21 8/98 (n!! 963.'98, na 
origem), do Senhor PTesidente Fernando Henrique 
Cardoso, que solicita que seja autorizada a elevação 

temporária do limite do endividamento da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos- ECT, nos termos 
do art. 9!:: da Resolução ~ 96198, restabelecida pela Re-

259 solução~ \7192. Sen José Fogaça. 
Parecer ~ 532198 - Comissão de Assuntos Eco

nômicos. sobre a Mensagem n~ 229198 (n!! 1.123198, na 
origem). do Senhor Presidente Fernando Henrique 

287 Cardoso. sohcitando autorização do Senado Federal 
para contratar operação de crédito externo. no valor em 
ienes equivalentes a US$180.000.000.00 (cento e oitenta 
milhões de dólares none-amencanos). entre a República 

327 Federativa do Brasil e o The Expon-Impon Bank of 
Japan - JEXIM, destinada ao financiamento do Projeto 
de Modernização e Ampliação da ROOovia Fernão Dias 
II (BR·381 ). Sen. Ramez Tebet. 

339 Parecer n2 533/98 - Comissão de Assuntos Eco-
nômicos. sobre a Mensagem n~ 230.'98 (n-2 1.124198, na 
origem), do Senhor Presidente Fernando Henrique Car
doso, solicitando que seja autorizada a contratação de 

355 operação de crédito ex1emo entre a República Fe
derativa do Brasil e o Banco InternaciOnal paraRe
construção e Desenvoh-imento - BIRD. no valor equi
valente a ate US$165.000.000.00 tcento e sessenta e cino...., 

389 milhões de dólares nane-americanos). de pnnc1pal, des
tinando-se os recursos ao financ1arnemo parcial do Pro
jeto de Controle da AIOS e das Doenças Sexualmente 
Transmissíveis- AIOS II. Sen. Bello Parga. 

Parecer n~ 534 .. 98 - Com1ssão de Assuntos Ec<>-
437 nômicos. sobre a Mensagem n-2 237,98 ~~ 1.196198. n~ 

origeml, do Senhor Presidente Fernando Henrique Car
doso. solJCJtando autorização do Senado Federal para 
contratar operação de credito externo, no valor equiva
lente a até US$100.000.000,00 (cem milhões de dólares 
nane-americanos), de pnnc1pal. entre a RepUblica 
Federati..-<o do Brasil e o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvohimento - BIRD. destinada ao 
financiamento parcial do ProJeto do Sistema Nacwnal 
de Vtgilância em Saúde- VIGISUS. Sen. Ramez Tebet. 

Parecer n_g; 535/98 - Com1ssão de Assuntos Eco
nômicos, sobre a Mensagem n-2 238/98 (n!! 1.203.'98, na 

447 origem). do Senhor Presidente Fernando Henrique Car
doso, solicitando autonzação do Senado Federal para 
que a RepUblica Federativa do Brasil preste garantia à 
operação de crédito externo no valor em ienes equiva
lente a US$300.000.000,00 (trezentos milhões de dola
res nane-americanos). de principal, entre a Centrais 
Eletricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS. e o Expon
lmport Bank of Japan - JEXIM. destinada ao financia
mento do Projeto de lnterilgação Elémca Norte'Sul 
Sen. Francelina Pereira .. 

Parecer n2 536'98 - Comissão de Constituição. 
Justiça e C1dadania. sobre a Mensagem n~ 240'98 
(n-2 1.220'98, na origem). do Senhor Presidente Fernando 

450 Henrique Cardoso. submetendo a aprovação do Senado 
Federal a recondução do Sr. Reinaldo Silva Coelho para 
o cargo de Defensor Público-Geral da Defensaria 
Pública da União. para o biênio 1998/20Cl0. Sen. Roberto 
Rc:quiào .. 
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Parecer n2 537198 -Comissão de Assuntos Eco
nômicos, sobre o PR n2 85/98, que altera a Resolução do 
Senado Federal n2 70/98, autorizando o Estado de Santa 
Catarina a adicionar divida, na operação de refinancia
mento das dividas mobiliá.rias e contratuais do Estado, 
derivada da Lei Complementar Estadual (de Santa Cata-
rina) n2 129194. Sen. Osmar Dias ........................ .. 

Parecer n2 538/98 -Comissão Diretora, que apre
senta redação final do PDL n2 95/98, que aprova a Pro
gramação Monetária relativa ao quarto ttimestre de 
1998. Sen. Ronaldo Cunha Lima. ...... 

Parecer n2 539/98 - Comissão Diretora.. que apre
senta redação final do PDL n.2. 112/98 (n2 434197, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
pennissão outorgada à Rádio Iguatemi FM Stéreo Ltda.., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade Bebedouro (SP). Sen. 
Ronaldo Cunha Lima ................... .. 

Parecer n2 540198 - Comissão Diretora, que apre
senta redação final do PDL n2 113/98 (n2 435/9.7, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
concessão da Fundação Frei João Batista Vogel- OFM:, 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Catalão (GO). Sen. Ronaldo Cunha 
Lima. 

Parecer n2 541/98 - Comissão Diretora, que apre
senta redação final do PDL n2 121198 (n2 459197, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
concessão da Rádio Cultura de Cambani Ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Cambará (PR). Sen. Ronaldo Cunha Lima .. 

Parecer n2 542/98 - Comissão Diretora, que apre
senta redação final do PLC n2 82/96 (n2 968191, na ori
gem), que dispõe sobre a wliformi.zaçào de preços de as
falto nos Municípios da Amazônia Legal. Sen. Carlos 
Patrocínio. .. ............. . 

Parecer n2 543198 - Comissão Diretora, que apre
senta redação final do PLC n2 103/96 (n2 1.667196. na 
origem), que altera o art. 58 da Lei n2 6.015.'73, que dis
põe sobre os Registres Públicos. Sen. Carlos Patrocínio. 

Parecer n!. 544198 - Comissão Diretora, que apre
senta redaçào final do PLS n2 5/91 (n2 3.589/93, na Câ
mara dos Deputados). que regulamenta a execução do 
dispostO no art. 14. itens I, U e lll, da Constiruiçào Federal. 
nos termos do Substitutivo da Câmara dos Depurados, 
com alterações redacionais para adequação à Lei 
Complementar n2 95/98. Sen. Ronaldo Cunha Lima ...... . 

Parecer n!. 545/98 - Comissão Direwra, que apre
senta redação final do PLC n2 62/97 (n!. 4.340'93, na ori
gem), que altera a Lei n2 8.171191, acrescentando-lhe 
dispositivos referentes à defesa agropocuária, com alte
rações redacionais para adequação à Lei Complementar 
n2 95198. Sen. Carlos Patrocínio. .. .............. . 

PARTIDO POLÍTICO 

Enaltece o desempenho do PT no Estado do Acre 
junto às Coligações da Frente Popular. Sen. Marina 
Silva.................................. .. ............... . 

Pág. 

469 

517 

521 

523 

525 

538 

. 538 

539 

590 

PESQUISA (Vide PUBLICAÇÃO) 

POLÍTICA ECONÓMICO-FINANCEIRA (Vide REu
NIÃO) 

Considerações à situação da economia brasileira. 
Sen. João Rocha .. 

Indigna-se com as medidas econômicas anuncia-
das pelo Governo Federal. Sen. Júnia Marise ................. . 

Medidas econômícas do Governo Federal. Sen. 
Josaphat Marinho ... 

Considerações sobre a economia brasileira, em 
face da discussão do Ministro Pedro Malan referente ao 
pacote de ajuste fiscal. Sen. Roberto Requião .. 

Considerações sobre a exposição de motivos do 
Ministro Pedro Malan com relação ao pacote de ajuste 
fiscal. Sen. Jú.nia Marise. 

Pacote de ajuste fiscal, anunciado pelo Minisrro 
da Fazenda, Sr. Pedro Malan. Sen. Bello Parga ..... 

Pacote de ajuste fiscal. Sen. Eduardo Suplicy .... 
Crise econômica brasileira. Sen. Gilvam Borges .. 
Pacote das medidas de ajuste fiscal, para conter a 

crise econômica nacional. Sen. Artur da Távola .... 
Complementa o discurso do Senador Artur da 

Távola sobTe as medidas de ajuste fiscal. Sen. Marina 
Silva. 

Indigna-se com o. pacote de ajuste fiscal, em face 
do sistema presidencialista de governo. Sen. Bernardo 
Cabral ........ 

Preocupa-se com o pacote das medidas de ajuste 
fiscal. Sen. Antonio Carlos Valadares .. 

PRECATÓRIO 

Refere-se à denUncia de transferência de precatórios 
feita em cartório que implicou a falência do BancD do 
Estado do Paraná. Sen. Robeno Requião .. 

(PROÁLCOOL) 

Indigna-se conrra o descaso ao Proálcool. Sen 
Zanete Cardinal. .. ........................ .. 

PROCESSO ELEITORAL 

Ensinamentos oriundos do processo eleitoral. 
Sen. Emandes Amorim .. 

PRODUÇÃO AGRiCOLA 

Discorda da critica do economista Guilherme 
Dias ao anúncio de metas de crescimento da produção 
nac10nal de grãos. Sen. Odacir Soares. 

PROFESSOR 

Aspectos inerentes ao professor brasileiro. Sen. 
Paulo Guerra. .. .................................... .. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Leitura do PDL n2 94198 (n2 711/98, na Câmara 
dos Deputados), que aprova a solicitação de reconheci-

3 mente da competência obrigatória da Corte lnterameri-
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cana de Direitos Humanos em todos os casos relativos à 
interpretação ou aplicação da Convenção Americana de 
Direitos Humanos para fatos ocorridos a partir do reco
nhecimento, de acordo com o previsto no § 1.2 do Bit. 62 
daquele instrumento internacional. Se:n. Jefferson Péres. 

PROJETO DE LEI (Vide SUBSTITI!TJVO) 

PLS n!' 167/98, que acrescenm. parágrafo ao an 
43 da Lei n.2 8.078190- Código de Proteção e Defesa do 
Consum1dor -, para estabelecer proibição da inscrição 
do nome do consumidor Scn. Odacir Soares. 

V mo em separado ao PLS n2 266/96. que cstabe· 
Ieee direrrizes para o exercício do poder concedente e 
para o mter-relacionamcnto entre a União, estados, 
Distrito Federal e municipios em matéria de serviços pU-
bhcos de saneamento. Sen. Eduardo Suplicy .............. .. 

PLS n!' 168198, que altera o art. 1.61 I do Código 
Ci ... iL estendendo o beneficio do § 2.2 ao filho necessim.
do ponador de deficiência. Sen. Edison Lobão. 

PLS n2 169198, que altera a rcdação do art. 33 da 
Lei n2 9.504197. Sen. José Eduardo Outra. 

Apresentação de projeto de lei que modifica a lei 
eleitoral. no que concerne às pesquisas eleitorais. Sen. 
José Eduardo Durra. . .......................................... . 

PLS ~ _170198. que disp()e sobre o fornecimento. 
pelo Sistema Unico de Saúde- SUS, de transporte, ali
mentação e pousada. aos paciCltes cujo tratamento se reali
zar fora do local de seu domiC11io. Scn. Marina Silva . 

PLS ~ 171198, que acrescenta à Lei ~ 4.380164. 
d1sposinvos que esrabclecc:m a utilização do instrumento 
de garantia fiduciãria nos financiamentos do Sistema 
financeiro de Habitação- SFH. Scn. Odacir Soares .. 

PLS ~ I 72'98, que dispõe sobre o financiamento 
público das campanhas eleitorais. Sen. Odacir Soares .. 

Dtscutindo o PLC n2 103196 (n.!?: 1.667'96. na ori
g:em), que altera o art. 58 da Lei n2 6.015:'73, que dispõe 
sobre os Regisrros Públicos. Sen. Anur da Tãvola .. 

Discutindo o PLC n-2 103/96 (n.!?: 1.667·'96. na ori
~em). que altera o an. 58 da Lei n! 6.015/73. que dispõe 
sobre os Regisrros Públicos. Sen Francelino Pereira .. 

Discutindo o PLC n.!! 62/97 (n2 4.340193. na ori
gem), que altera a Lei n2 8.171191, acrescentando-lhe 
dispositivos referentes à defesa agropecuãria. Sen. 
Osmar Dias. . ....................................................... . 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Lettura do PR n.!! 86198, que a1tera o art. 12 da 
Resolução n-2 78198, que dispõe sobre as operações de 
créd.ito interno e extono dos esrados., do Dtstrito Federal. 
Cos municípios e de suas respectivas autarquias e funda
ções, mclusive concessão de garantias. seus limites e 
condições de autorização. Sen. Júlio Campos. 

PR~ 87'98, que dá nova re.dação ao § J.!?: do art. 
3.2 da Resolução n.!?: 37'95, do Senado FederaJ Sen. Na-
bor JUnior. ... ...................... .. ............... .. 

PR n.!?: 88198. que autoriza o Estado do Espírito 
Santo a contratar operação de crédito no vaJor de 
RS208.000.000.00 (duzentos e oito milliões de reais). 

baseada no contrato da abertura de crédito, celebrado em 
3 1-3-98, entre a União. o Estado do Espírito Santo e o 
Banco do Estado do Espírito Santo S.A. - BANESTES. 
com a intervcniência do Banco Central do Brasil, nos 

2S3 termos da Medida Provisória n.!?: 1.612-21198, em âmbito 
do Programa de Apoto à Reestruturação e ao Ajuste 
Fiscal dos Estados. Sen. Osmar Dias. 

PR n2 89198, qu~ autoriza a contratação de opera
ção de crédito externo. com a garantia da República 
Federativa do Brasil. no valor de ECU55.000.000.00 
(cinqüenta e cinco milhões de unidades monetárias euro
péias) até o limite de US$60.000.000,00 (sessenta mi
lhões de dólares nane-americanos), de pnncipal. enrre a 
Transponadorn Bras1leira Gasodutu BolíVla-Brd.Sil -
TBG, e o Banco Europeu de Investimento - BEl, destJ-

214 nada ao financJamemo parcial do Projeto de Construção 
do Gasoduto Bolivia-Brasil. Sen. Osmar Dias 

PR n.!?: 90/98. que autoriza a Empresa Brasileira de 
288 Corre1os e Telégrafos - ECT. nos tennos do an. 95!- da 

Resolução n-2 96198. do Senado Federal. a elevar tempo-
290 rariamente seu limite de endividamento e contrarar ope

ração de crêdito interno no valor de US$25.440.895.25. 
junto à IBM Brasil - lndU.soia, Máquinas e Serviços 

310 Ltda. Sen José Fogaça. 
PR n2 91'98, que autoriza a União a conrratar 

operação de crédito externo junto ao The Export-lmpon 
Bank of Japan- JEXJM, no \·alor em ienes equivalentes 

404 a US$180.000.000.00 (cento e oitenta milhões de dóla
res none-americanos). destinada ao financiamento par
cial do Projeto de Modernização e Ampliação da Rodovia 
Fernão Dias II (BR-381) Sen. Ramez Tebet. 

494 PR n.!! 91198. que autoriza a República Federativa 
do Bras i I a conrratar operação de crédito externo com o 

494 Banco Internacional para Reconsrruçào e Desenvolvi-
mento BJRD. n0 valor equivalente a ate 
US$165 000.000.00 (cento e sessenta e cinco milhões de 

536 dólares none-amencanos J, de princ1pal. destinando-se 
os recursos ao financiamento parcial do Projeto de 
Controle da AIOS e das Doenças Sexualmente Trans-

. 537 missíveis- AIDS II Sen. Bello Parga. 
PR n.!! 93-'98, que autoriza a União a conrratar 

operação de crcd!lo externo JUnto ao Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD. no 

582 valor equivalente a até US$100.000.000,00 (cem mt
lhões de dólares norte-americanos). de principal. des
tinada ao financiamento parcial do Projeto do 
Sistema Nacional de Vigilância em Saúde- \1GlSüS 
Sen. Ramez Tebet .. 

PR n.!! 94-'98. que autonz.a a República Federati·l.'a 
do Brasil a conceder contragaranna a operação de cre.dt
to externo no valor em ienes equivalente a 

262 L'S$300.000.000,00 trrezemos milhões de dólares nane
americanos). entre a Centrais Eléuica.s Brasileiras SA. -
ELETROBRÁS. e o Export-lmpon Bank of Japan - JE. 

315 XIM, destinada ao financiamento do Projeto de Interligação 
Elétrica Norte/SuL Scn Francclino Pereira . 

PR nl! 95'98. que altera a Resolução n.!:: 78 198. 
Sen. Lúcio AlcântaTa. 
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PUBLICAÇÃO 

Considerações sobre publicações de sua autoria 
que auxiliam no campo da pesquisa. Sen. Bernardo 
Cabral ................ .. 

REFORMA POLiTICA 

Defende uma ampla reforma politica partidária. 
Sen. Nabor Júnior........ .. ..................... . 

Defende o voto distrital misto: aspecto da reforma 
política Sen. Jefferson Péres. 

Reforma politica Sen. Paulo Guerra. 
Reforma político-partidária Sen. Nabor Júnior 
Reforma politica. Sen. Edison Lobão ...... 

REFORMA TRIBUTÁRIA 

Importância da reforma triburária.. Sen. Odacir 
Soares ... 

REGIÃO AMAZÓNICA (Vide iNDIO) 

RELATÓRIO 

Divulgação do Relatório de Atividades relativas 
ao Exercicio de L 997 pelo Tribunal de Contas da União 
- TCU. Sen. Lúcio Alcântara 

REQUERIMENTO 

Requerimento n!! 510198, de homenagem de pe
sar ao Sr. Raimundo Bezerra de Farias. Sen. Lúcio Al-
cântara. .. . ............. . 

Requerimento n2 511198, solicilando informações 
ao Minisuo das Comunicações, sobre a privatização do 
Serviço Telefõnico Fixo Comutado no Rio de Janeiro. 
Sen. Eduardo Suplicy. ... . ............. . 

Encarninhando a .._.atação do Requerimmto ~ 5 12.'98. 
de homenagem de pe:saT ao Senador Vi1son K.Jeinübing. 
Sen. Esperidiào Amin ...... . 

Encaminhando a votação do Requtrimcrno n!! 5 12198. 
de homenagem de pesar ao Senador Vi1son Kleinübing. 
Sen. Jefferson Péres .... 

Encarninh8ndo a vOlaÇào do Requerimento n2 512/98. 
de homenagem de pesar ao Senador Vilson Klcinübing. 
Sen. Romeu Tuma ..... . 

Encaminhando a vexação do R.equerimcn.to n2 S 12'98. 
de homenagem de pesar ao Senador Vilson Kleinübing. 
Sen. Ramez T ebet ......................... . 

Encaminhando a vaação do Requoimento ~ 512198, 
de homenagem de pesar ao Senador Vilson Kleinübmg. 
Sen. Casildo Maldaner. 

Encaminhando a votaÇão do Requerimento n2 512/98, 
de homenagem de pesar ao Senador Vilson KJeinübing. 
Sen. Eduardo Suplicy .................. . 

Encaminhando a vctação do Requerimento ~ 512198. 
de homenagem de pesar ao Senador Vilson Kleinübing. 
Sen. Júlio Campos......... . ............... . 

Encaminhando a votação do Requerimento n2 512198, 
de homenagem de pesar ao Senador Vilson Kleinübing. 
Sen. Lúdio Coelho. . .. .... .. .. .... . .............. . 
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Encaminhando a vOOIÇÕD do R.equerim<ntO ~ 5!2198, 
de homenagem de pesar ao Senador Vilson K.leinübing. 
Sen. Elcio Alvares. ....... . ................................... . 

Encaminhando a vo<ação do R.equerimmto ~ 5!2/98. 
de homenagem de pesar ao Senador Vilson K.Jeinübing. 
Sen. Bernardo Cabral.. 

Encaminhando a votação do Requerimmto n!! 512198. 
de homenagem de pesar ao Senador Vilson K.leinübing. 
Sen. Francelina Pereira.. . ............. . 

Encaminhando a vomção do Requerimento n2 512'98, 
de homenagem de pesar ao Senador Vils.on K!einübing. 
Sen. Hugo Napoleão .. 

Encaminhando a vomção do R.equerimmto n!! 512/98, 
de homenagem de pesar ao Senador Vilson Kleinübing. 
Sen. José Agripino. .... ................ . ............... . 

Encaminhando a vomç:ão do R.equaim<:rno n2 5 12.'98. 
de homenagem de pesar ao Senador Vilson Kleinübing. 
Sen. Odacir Soares .. 

Encaminhando a votação do Reque-rimento r}?: 

512.'98, de homenagem de pesar ao Senador Vilson 
K.leinübing. Sen. Adem ir Andrade. 

Requerimento n.!! 513/98. solicitando informações 
ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda, sobre o cumpri· 
rnento da Resolução n.!! 27198 Sen. José Bianco ..... 

Requerimento n.!! 532'98. solicitando infonnaçõ
es ao Ministro da fazenda sobre os resultados da re.ceita 
e da despesa nacionais. anunciadas por meio da Exposi· 
çào de Motivos lnterministerial. Sen. José Eduardo Du· 
<ra. 

Comentário ao Requerimento n~ 532.'98. que soli
cita informações ao Ministro da Fazenda sobre os resul· 
tados da receita e da despesa nacionais, anunciadas por 
meio da Exposição de Motivos Intenninisterial. Sen. 
Josê Eduardo Outra .. 

REUNIÃO 

Comentário sobre a reunião de governadores de 
oposição, em face das medidas econôrnicas tomadas 
pelo Governo Federal. Seo. Marina Silva ....... . 

RODOVIA (Vide MINISTÉRIO DOS TRANSPOR· 
TES) 

SAFRA 

Denuncia a falta de recursos para a safra agricola 
de 1998 e 1999. Sen. Jonas Pinheiro. 

SERVIDOR 

Considerações sobre o serv1dor público. Sen 
Benedita da Silva .. 

SIMPÓSIO 

Simpósio. realizado em Bra.stlia, que trara. da dhrida o.· 
tema, suas implicações e perspecti\-a<>. Sen. Odacir Soares .. 

SUBSTITUTIVO 

Discut:indc o Substituri .... ·o da Câmara dos. Deputados 
ao PLS n.2 5/91 (n.!! 3.589193, na origem). que regula· 
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menta a execução do disposto no art. 14, itens [,II c lJJ 
da Constituição Fc:dera.l. Sen. Bernardo Cabral. 

Encaminhando a votação do Substirutivo da Cã
mara dos Deputados ao PLS n! S/91 (nl 3.589/93. na ori
gem), que regulamenta a ex.ecuçio do disposto no an. 
· 4, itens I, II e III da Constituição Federal. Sen Eduardo 
Suplicy. 

Encaminhando a votação do Substitutivo da 
Càmara dos Depllmdos ao PLS n2 5191 (~ 3.589/93, na 
origem). que regulamenta a execução do disposto no art. 

14, itens I, II e II! da Consàtuição Federal. Sen. Roberto 
FreLre. . .................... . 

Encaminhando a votação do Substitutivo da 
Câmara dos Deputados ao PLS n2 5/91 {n2 3.589193. na 
origem). que regulamenta a execução do disposto no an. 
14. uens I. II e lll da Constituição Federn.l. Sen Josaphar 
Marinho .................. . 

1TCLJ) (Vide RELATÓRIO) 

Considerações a carta do Ministro do TribuDal de 
Contas da União, Dr. Paulo Affonso Martins de Oliveira, 
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sobre a possibilidade de recondução dos aruais membros 
das Mesas do Congresso Nacional. Sen. Eduardo Supli
cy .. 

TRANSPORTE 

Questão do uansporte nacional. Sen. João Rocha. 

TRIBLJNAL REGIONAL ELEITORAL 

Enaltece o uaba\ho do Tribunal Regional Eleito
ral do Maranhão nas eleições de outubro de 1998. Sen. 
Edison lobão .. 

(UFCE) 

Enaltece a gestão administrativa do Reiror da 
Universidade Federal do Ceará. Sr. Robeno Cláudio 
Frota Bezerra Sen. LUcio Alcântara. 

VIOLENCIA 

Violência urbana. Sen Zanere Cardinal. 
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Alerta aos novos governadores e prefeitos sobre o 
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Comunica o êxito de assinaturas suficientes para 
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A pane à Sen. Marina Silva. 

ARTIJRDA TÁVOLA 

Discutindo o PLC n2 103/96 (n2 1.667/96. na ori~ 
gem), que altera o an. 58 da Lei n2 6.015173. que dispõe 
sobre os Registras PUblicos. 

Pacote das medidas de ajuste fiscal, para conter a 
crise económica nacional ................. .. 

BELLOPARGA 

Leitura da Mensagem n2 240/98 (n2 1.220'98. na 
origem), do Presidente Fernando Henrique Cardoso, que 
submete à aprovação do Senado Federal o nome do Dr 
Reinaldo Si1va Coelho, indicado à recondução ao cargo 
de Defensor PUblico-Geral da Defensaria Pública da 
União, no biênio de 1998 a 2000 ................................... .. 

Parecer n2 520/98 - Comissão de Assuntos So
ciais, ao PLC ~ 62194 (n2 3.561/93, na origem), que 
concede ao trabalhador direito a repouso remunerado no 
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dia definido por lei como homenagem a sua categoria 
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Opinião ao voto distrital misto. Apane ao Sen. 
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origem). do Senhor Presidente Fernando Henrique 
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Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvi
mento BIRD, no valor equivalente a arê 
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dólares norte-americanos). de principal, destinando-se 
os recursos ao financiamento parcial do Projeto de Con
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veis- AIDS n ......................................................... .. 
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Discutindo o SubstibJtivo da Câmara dos Deputados 

ao PLS n2 5191 (n2 3.589193, na origem), que regula
menta a execução do disposto no an.. 14, itens I, 11. e III 
da Constituição Federal 

Compl""""" o discurso do Scnoda Gilvam !ttges. 
Aparte ao Sen. Gilvam Borges ... 

Indigna-se com o pacote de ajuste fiscal, cm face 
do sistema pTesidcncialista de governo .. 

CARLOS BEZERRA 

Contrario a cen.traliz.a.ção de TeCUTSOS do Go ..... emo 

Federal. Aparte ao Sen. Adenm Andrade .. 
Esclarece a formação da Unidade Democrática 

em Maro CiTosso na eleição de 1998, contra a mã. arua-
ção do atual govemad.oT do Estado ..... . 

CARLOS PATROCiNIO 

Parecer n2 542/98 - Comissão Diretora. que 
apresenta redaçào final do PLC n2 82/96 (n2 968/91, na 
origem), que dispõe sobre a uniformização de preços de 
asfalto nos municípios da Amazónia Legal. . 

Parecer n2 543'98- Comissão Diretora. que apre
senta redaçào final do PLC n2 103196 (n2 1.667/96, na 
origem). que altera o an. 58 da Lei n2 6.015·73, que dis-
põe sobre os Registros Públicos..... . ............... . 

Parecer n2- 54S/9S- Comissão Diretora, que apre
senta redação final do PLC n2 62/97 (n2 4.340-'93, na ori
gem), que altera a Lei n2 8.171/91, acrescentando-lhe 
d-ispositivos referentes à defesa agropccuãria.. com alte
rações redacionais para adequação â. Le1 Complementar 
n2 95198. . .............. . 

Apelo ao Ministéno dos Transportes para prm1-
dência de re.:.ursos com destino às obras das rodovias 
Belém-Brasília e Transamazônica. ... 

CAS!LDO M<\LDANER 

Repúdio is altas taX.as de juros. 
Encaminhando a votação do Requerimento 

n2 512/98, de homenagem de pesar ao Senador Vilson 
K.leinübing ... 
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ED!SON LOBÃO 

Parecer n2 519198 - Comissão de Constituição. 
Justiça e Cidadania, sobre o Subsrirutivo da Câmara dos 
Deputados ao PLS n2- 172191 (n 2 2.458/91, na origem). 
que estabelece a obrigatoriedade de apresentação da de
claração de rendimentos anual pelos governantes e diri
gentes da AdministraÇão PUblica Federal. . 

PLS n2 168198, que altera o art. 1.61 I, do Código 
CiviL estendendo o beneficio do § 22 ao filho necessita
do portador de deficiência . 

Entristece com o problema da ã.gua na região 
Nordeste. Aparte ao Sen. Ronaldo Cunha Lima . 

Refonna politica. Aparte ao Sen. Jefferson Péres 
Enaltece o trabalho do Tribunal Regional Eleito

ral do Maranhão nas eleições de outubro de 1998. 
Necessidade de regime democratiço mais aperfei

çoado .. 
Reforma politica. .. 
Grave problema do equilíbrio ecológico. 

EDUARDO SUPLICY 

Voto em separado ao PLS n2 266/96, que estabele
ce dueuizes para o exercicio do poder concedente e para 
o inter-relacionamerHo enrre a União, estados. Disuiw 
Federal e municípios em matena de serviços públicos de 
saneamento. 

Considerações â cana do Ministro do Tribunal de 
Contas da União. Dr Paulo Affonso Martins de Oliverra. 
sobre a possibilidade de recondução dos arua•s membros 
das Mesas do Congresso Nacional. 

Requerimento n2 5 I I ,9S. solicitando infonna.ções. 
ao Ministro das Comunicações. sobre a privanzaçáo do 
Serviço Telefõnico Fixo Comutado no Rio de Jane1ro .. 

Encaminhando a votação do Rcquc:rimcnto rF 512%, 
de lu1 k1 agtill de pesar ;:u Scnd:r Vilsoo K1ciniibing. .. 

Encaminhando a votação do Substiruttvo da 
Cãrnara dos Deputados ao PLS n2- 5/91 1n2 3.589/93. na 
origem), que regulamenta a execução do disposto no art. 
14, itens I. II e III da Constituição Federal .. 

Cumprimentos ao Senador Roben.o Requião pela 
abordagem do tema sobre a econom•a brasileira. Aparte 
ao Sen Roberto Requião .. 

Defende o Senador Roberto Requião dos comen
tários do Senador Gilvam Borges. Aparte ao Sen. Gilvam 
Borges .. 

Pacote de ajuste fiscal.. 

ELCIO ALVARES 

Encaminhandü a v01aç:ão do Requerimento 
n.!: 512.'98, de homenagem de pesar ao Senador Vilson 
K.lelnübmg. 

EM I LIA FERNANDES 

Considerações sobTe o Dia do Professor .. 
Parecer n2 522198 - Comissão de Assuntos So

ciais. ao PLC n.!:. 135'94 ln.!:. 92/91. na origem). que dâ 
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nova rcdação ao § 1.2 do art. 651 da Consolidação das 
Leis do Trabalho ............................................................. . 

ERNANDES AMORIM 

Questão da reeleição. Aparte ao Sen. Carlos 
Bezerra. ..................................... ······································ 

Parabeniza o Senador Roberto Rcquião pela abor
dagem sobre a economia brasileira. Aparte ao Sen. 
Roberto Requião. ... . .................... . 

PEC n2 28198, que altera o § 62 do art. 14 da 
Constituição Federal para obrigar os detentores de car
gos públicos de chefia do Poder Executivo a renunciar a 
seus mandatos ate seis meses antes das eleições, caso se 
candidatem à reeleição ................................................. . 

Ensinamentos oriundos do processo eleitoral. .. . 

ESPERJD!ÃO AMIN 

Encaminhando a votação do Requerimento n2 
512/98, de homenagem de pesar ao Senador V.ilson 
Kleinübing ..................................................................... . 

FRANCELINO PEREIRA 

Encaminhando a votação do Requerimento 
n!! 512198, de homenagem de pesar ao Senador Vilson 
Kleinübing ..................................................... . 

Parecer n!! 535/98 - Comissão de Assuntos Eco
nômicos, sobre a Mensagem n2 238/98 (n-2 1.203'98, na 
origem), do Senhor Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, solicitando autorização do Senado Fede
ral, para que a República Federativa do Brasil preste 
garantia à operação de crédito externo no valor em ie
nes equivalente a USS300.000.000,00 (trezentos mi
lhões de dólares nane-americanos). de principal, en
tre a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETRO
BRÁS e o Expon-lmport Bank of Japan - JEXIM. 
destinada ao financiamento do Projeto de Interliga-
ção Elétrica Norte/Sul. ................................................... . 

PR n.!! 94198, que autoriza a República Federativa 
do Brasil a conceder contragarantia à operação de crédi
to externo no valor em ienes equivalente a 
USS300.000.000,00 (trezentos milhões de dólares nane
americanos), enç-e a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 
- ELETROBRAS e o Expon-Impon Bank of Japan 
- JEXIM, destinada ao financiamento do Projeto de 
Interligação Elétrica Nane/Sul. 

l)jscutindo o PLC n2 103/96 (n!! 1.667/96. na ori
gem). que altera o art. 58 da Lei n2 6.015173. que dispõe 
sobre os Registras Públicos ......... . 

FRANCISCO BENJAMIN 

Parecer n2 517/98- Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania., sobre o PLS n.!! 266/96, que estabe
lece diretrizes para o exercício do poder concederue e 
para o inter-relacionamento entre a União, estados, 
Distrito Federal e municípios em matéria de serviços pú-
blicos de saneamento. ... .................. . ............... . 
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GERALDO MELO 

Considerações ao discurso do Senador Leonel 
Paiva Aparte ao Sen. Leonel Paiva. ....................... . 

GILVAM BORGES 

Homenagem ao servidor público. 
Crise econômica brasileira. 

HUGO NAPOLEÃO 

Encaminhando a 
512/98, de homenagem 
Kleinübing. . ........... . 

JEFFERSON PÉRES 

votação do Requerimento n!! 
de pesar ao Senador Vilson 

Homenagem ao centenãrio de nascimento do 
Desembargador André Vidal de AraUjo. 

Leitura do PDL n2 94198 (n!! 7ll.t98, na Câmara 
dos Deputados), que aprova a solicitação de reconheci
mento da competência obrigatória da Cone lnterarneri
cana de Direitos Humanos em todos os casos relativos à 
interpretação ou aplicação da Convenção Americana de 
Direitos Humanos para fatos ocorridos a partir do reco
nhecimento, de acordo com o previsto no§ J.!! do art. 62 
daquele instrumento internacional ... 

Complementa o discurso do Senador Ronaldo 
Cunha Lima sobre o problema da falta de água no 
Nordeste do Pais. Aparte ao Sen. Ronaldo Cunha 
Lima. . ................. . 

Defende o voto disnital misto: aspecto da reforma 
politica ......................................... . 

Concorda com o Senador Leonel Paiva sobre o 
compromisso da dhida pública. Aparte ao Sen. Leonel 
Paiva ..................... . 

Encaminhando a VO[açào do Requenmento n!! 
512.'98. de homenagem de pesar ao Senador Vilson 
Kleinübmg ...................................................... . 

Complementa o discurso da Senadora Júnia Mari
se sobre o pacote de aJuSte fiscal. Aparte à Sen. JUnia 
M~R ··········~···························· ·············· 

JOÃO ROCHA 

Considerações à situação da economia brasileira 
Quesmo do transporte nacional. 

JONAS PINHEIRO 

Indigna-se com a falta de recursos bancários para 
o fmanciamento da safra agrícola de 1998 e 1999. 

Denuncia a falta de recursos para a safra agricola 
de 1998 e 1999 .. 

Crise no setor sucroalcooleiro nacional.. 

JOSAPHA T MARINHO 

Parecer n2 527198 - Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Requerimento n!! 771/96, vi
sando obter orientação referente aos projetas de lei auto-
rizada ... . ....................................................... . 

Medidas econômicas do Governo Federal. 
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IV 

Encaminhando a votaçio do Substitutivo da 
Câmara dos Deputados ao PLS n' 5/91 (n' 3.589/93, na 
origem), que regulamenta a exccuçio do disposto no art.. 
14, itens I, II e III da Constiwiçio FederaL .................... . 

JOSE AGRIPINO 

Parecer n2 5 I 0/98 - De Plenário, sobre o PDL n2 
93198 (n' 710/98, na Câmara dos Deputados), que apro
va os textos dos Atos Finais da Confer&lcia de Pleni
potenciários Adicioaal, da Uniio Internacional de Tele
comunicações- UTT, aprovados pelos países-membros 
em Genebra em 22-12-92, e dos Atos Finais da Confe
rC:ncia de Plenipotenciários, da União lntcmacionaJ de 
Telecomunicações - UIT, aprovados pelos paíse&-mem
bros em Quimo, em 13-10-94. 

Parecer oral ao PDL n!! 93/98 (nf 710 198, na Câ
mara dos Deputados), que aprova os textos dos Atos Fi
nais da Conferência de PlenipoterJ.ciários Adicional, da 
União Internacional de Telecomunicações - UIT, apro
vados pelos paiscs-nxmbros cm Gcn:bra. cm 22-12-92. e 
dos Atos FinaJs da Conferência de Plenipotenciários, da 
União InternacionaJ de Telecomunicações - UIT, apro
vados pelos pais<s-rncmbros <m Qujok>, an 13-10-94. 

Encaminhando a votação do Requerimento n2 
512/98, de homenagem de pesar ao SenadO'!" Vilson 
K.Jeinübing.. . ............. . 

JOSE BIANCO 

Requerimento n-2 513/98. solicitando infonnações 
ao Sr. Mmisn-o de Estado da Fazenda, sobre o CUIJIIpri· 
memo da Resolução o!! 27198 

JOSE EDUARDO DUTRA 

Elogios a Senadora Marina Silva pelo seu traba· 
lho no Estado do Acre. Aparte à Sen. Marina Silva. 

Refonna tributária. Apane ao Sen. Ademir 
.'\ndrade. ................. . ............. . 

PLS n2 169/98, que aJtera a redação do art. 33 da 
Lei n2 9.504197 .. 

Reforma política Apane ao Scn. Jefferson Péres .. 
Apresentação de projer:o de lei que modifica a lei 

eleitoraL no que concerne às pesquisas eleitorais .. 
Considerações sobre o aumento da FEF . 
Congratulações ao Senador Roberto Requião pelo 

discurso sobre a economia brasileira. Aparte ao Sen. 
Robeno Requião ................. . 

Requerimento rJ!: 532/98, solicitando informações 
ao Ministro da Fazenda sobre os resultados da receita e 
;ias despesas nacionais, anunciadas por meio da Exposi
.;:ão de Motivos Interministc:rial. ... 

Comentário ao Requerimento ri- 532!98. que sol i· 
..:ita informações ao Ministro da Fazenda sobre os resul
tados da receita e das despesas nacionais. anunciadas 
por meio da Exposição de Motivos lnterministerial.. . 

Defende-se e ao Senador Roberto Requiio dos 
comentários do Senador Gilvarn Borges. Aparte ao Sen. 
Gilvam Borges 
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JOSE FOGAÇA 

Parecer n.2 531198 - Comissão de Assuntos Eco
nômicos, sobre a Mensagem n2 218/98 (n! 963198, na 
origem), do Senhor Presidente Fernando Henrique Car
doso. que solicita que seja autorizada a elevação tempo
rária do limite do endividamento da Empresa Brasilei
ra de Correios e Telégrafos- ECT, nos termos do art. 9.2 
da Resolução n.2 96198, restabelecida pela Resolução n2 
17192. 

PR n.2 90/98. que autoriza a Empresa Brasileira de 
Correios e Telegrafas_, ECT. nos termos do an. 9!! da 
Resolução n.2 96198. do Senado Federal, a elevar tempo
rariamente seu limite de endividamento e cont::ratar ope
ração de crédito interno no valor de U$25.440.895,25. 
junto à IBM Brasil - Indústria, Máquinas e Ser.iços 
Lida. 

Sistema da pre\idtncia nac10nal. Apane ao Sen 
Bernardo Cabral... 

JOSE SAAD 

Anãlise do quadro politico-admmistrativo do 
Estado de Goias. 

JÚLIO CAMPOS 

Leitura do PR n.2 86-'98, que altera o an 12 da 
Resolução n.2 78 198. que dispô(' sobre as operações de 
crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Fedo-ai, 
dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fimda· 
ções. inclusive concessão de garantias, seus limites e 
condições de autorização. 

Encaminhando a votação do Requerimenlo 
n.2 512198. de homenagem de pesar ao Senador Vilson 
Kleinübmg .... 

Homenagem de pesar ao Padre Pedro Comeni 

JÚNIA MARJSE 

Indigna-se com as medidas económicas anuncia· 
das pelo Governo Federal ... 

Considerações sobre a exposição de motivos do 
Ministro Pedro Malan com relação ao pacote de ajuste 
fiscal .. 

LAURO CAMPOS 

Cumprimentos ao Senador Roberto Requiào pelo 
discurso sobre a economia brasileira. Aparte ao Sen. 
Roberto Requião ... 

LEOMAR QU!NTANILHA 

Parecer n.2 5.24/98 - Comissão de Educação. sobre 
o PLS n.2 306/95. que disp.)e sobre os instrumentos de 
controle do acesso aos recursos genéticos do Pais . 

LEONEL PAIVA 

Opinião à posição do Presidmte do Smado Fedo-ai. 
Senador Antonio Carlos Magalhães sobre a questão do 
cumprimento de compromissos com a divida pública 
dos Estados e dos Municípios. 
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LÚCIO ALCÂNl:ARA 

Parecer n2 S 14/98 - Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n2 225/98, do 
Senhor Presidente Fernando Henrique Cardoso, subme
tendo à aprovação do Senado Federal, o nome do Sr. 
Antônio Maia Thawnaturgo Conizo para compor o 
Tribunal Superior do Trabalho ........................................ . 

Enaltece a gestão administrativa do Reitor da 
Universidade Federal do Ceará. Sr. Roberto Cláudio 
Frota 8ezerTa.. ................................................................ . 

Enaltece as publicações do Senador Bernardo 
Cabral. Aparte ao Sen. Bernardo Cabral ........................ . 

_ _ Defesa à reforma política. Apane ao Sen. Nabor 
Jun10r ............................................................................. . 

Homenagem de pesar ao ex-Prefeito de Crato 
(CE), Dr. Raimundo Coeiho Bezerra de Farias. 

Comentário à noticia de criação de taxa sobre 
operações financeiras internacionais, anunciada pelo 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, na cidade do 
Porto, em Portugal ............................................................ . 

Requerimento n!! 510198, de homenagem de pesar 
ao Sr. Raimundo Bezerra de Farias. 

Crescimento social e econômico do Estado do 
Ceará, relacionados a projetes educacionais. 

Opinião ao voto distrital misto. Apane ao Sen. 
Jefferson Péres. ............................. . ............... .. 

Apelo ao Governo Federal por proteção dos par
ques nacionais e reservas contra os incêndios. 

Fragilidade do sistema de pesquisa eleitoral. 
Aparte ao Sen. José Eduardo Outra. ....................... .' ...... . 

Divulgação do Relatório de Atividades relativas 
ao Exercício de 1997 pelo Tribunal de Contas da União 
-TCU ....................................................... . 

Homenagem ao 3 72 aniversário de criação do 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais- JNPE. 

Apresentação de resultado da gestão da Escola 
Técnica Federal do Ceará- ETFCE, nos anos de 1994 a 

1998 ······································· ·················· 
PR n!! 95/98, que altera a Resolução n2 78/98 .. 
Importância do DNOCS. ....... .. ................ . 
Comentário sobre a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos. .. ...................... .. 
Homenagem ao Dia do Livro .................... .. 

LÚDIO COELHO 

Encaminhando a votação do Requerimento ~ 
512/98, de homenagem de pesar ao Senador Vilson 
K1einübing. ............ .. ................. .. 

Complementa o discurso do Senador Jonas 
Pinheiro sobre os recursos para a safra agrícola de 1998 
e 1999. Aparte ao Sen. Jonas Pinheiro.. . .................. . 

MARINA SILVA 

Satisfação com a eleição de candidatos dos quais 
ela participou da campanha ... 

Enaltece o desempenho do PT no Estado do Acre 
junto às Coligações da Frente Popular. 
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Considerações sob«. as eleições no plsno nacional. 
Comentário sobre a disputa eleitoral do segundo 

turno para Governador do Distrito Federal .................. .. 
, . Opinião à reforma política. Apane ao Sen. Nabor 

Jun1or ............................................................................. .. 
Importância do voto no segundo turno das eleições 

de 1998 ........................................ _ .................................. . 
Complementa o discurso do Senador Edison 

Lobão sobre o uso da democracia no Brasil. Apane ao 
Sen. Edison Lobão ................. . 

PLS n2 _I 70/98, que dispõe sobre o fornecimento, 
pelo Sistema Unico de Saüde - SUS, de transporte, ali
mentação e pausada aos pacientes cujo tratamento rca.li· 
za:r-se-á fora do local de seu domicilio ... 

Complementa o discurso do Senador Artur da 
Tâvola sobre as medidas de ajuste fiscal ....................... .. 

Comentário sobre a reunião de governadores de 
oposição, em face das medidas econômicas tomadas 
pelo Governo Federal ............... .. 

MAURO MIRANDA 

Federalização do Banco do Estado de Goiás .. 

NABOR JÚNIOR 

Cumprimentos à Senadora Marina Silva pelo dis· 
curso sobre o histórico do PT no Estado do Acre. Aparte 
à Sen. Marina. Silva. ................. .. ................ . 

Defende wna ampla reforma político-partidária. 
Parecer n2 521/98- Comissão de Assuntos So-

ciais, do PLC ~ 101194 (n!! 408191. na origem). que 
acrescenta parágrafo único ao an.. 846 da.CLT, para per· 
mitir, na austncia de acordo, o julgamento imediato das 
reclamações de natureza unicamente salarial (reexame, 
nos tennos do Requerimento n2 555195) . ..................... .. 

PR n~ 87198. que-dá nova red.ação ao§ I~ do an. 
3.2 da Resoluç-ão n!! 37/95, do Senado Federal 

Reforma político--panidãria ............................... . 

NEY SUASSUNA 

Parecer n2- 516198 - Comissão de Assuntos Eco-
nômicos. sobre o PLS n2 266196, que estabelece dirari· 
zes para o exercício do poder concedente e para o inter· 
relacionamento entre a União, estados, Distrito Federal e 
municípios em matéria de serviços públicos de sanea· 
mento ..... 

ODACIR SOARES 

424 PLS nf 167198, ciue acrescenta parágrafo ao an. 
43 da Lei n2 8.078190- Côdigo de Proteção e Defesa do 
Conswnidor -, para estabelecer proibição da inscrição 

572 do nome do consumidor. ................... .. 
Apresenta justificativas contra o folder intitulado 

"Por que votar em Odacir Soares?" ... 
Leitura de carta, de sua autoria. expondo a sua 

3 não--reeleição. .. ........................ . 
Considerações ao Tratado de Cooperação Ama· 

3 zônica- TC A, em virtude do seu 2()2 aniversário ..... 
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VI 

Discorda da critica do economista Guilhcme 
Dias ao anúncio de metas de cracimc:nto da produção 
nacional de grãos ............................................. . 

!mponãncia da refonna tributária. .............. . 
Encaminhando a votação do Requerimento ~ 

512198, de homenagem de pesar ao Senador Vilson 
Kleinübing ................... .................... . ................ . 

PLS n!! 171/98, que aaesccn.ta à Lei n2 4.380164, 
dispositivos que estabelecem a utilização do instrumento 
de garantia fiduciária nos financiamentos do Sistema Fi-
nanceiro de Habitação- SFH ..................... . 

PLS o!! 172198, que dispõe sobre o financiamento 
público das campanhas eleitorais ......... . 

Homenagem ao servidor público. 
Simpósio, realizado cm 8ruJ.1ia, que trata da divi-

da externa. suas implicações e paspectivas ............... . 

OSMAR DIAS 

Parecer n2 525/98 - Comissão de Assuntos So
':iais. sobre o PLS rf! 306/95, que dispõe sobre os irlstru
mentos de conrrole de acesso aos recursos genéticos do 
Pais. 

PareceT n2 528/98 - Comissão de Assuntos Eco
nómicos, sobre a Mensagem n2 236198 (n2 I 192198, na 
origem), que encaminha ao Senado Federal a Prograrna
~;·ão Monetâria relativa ao quarto trimestre de 1998. 

Parecer n2 529/98 - Comissio de Asswnos Eco
nómicos, sobre o Oficio "S" n2 75/98 (n2 2.412/98, na 
origem). do Banco Cmtral do Brasil, encaminhando a 
manifestação daquele órgão acerca da operação de. cré
dito. no valor de RS208.000.000,00 (duzentos e oito mi
lhões de reais), baseada no conl:raW da abertura de crédi
l0, celebrado em 31-3-98, entre a União, o Estado do Es
p-irita Santo e o Banco do Estado do Espirita Santo S.A. 
~ BANESTES, com a interveniência do Banco Ccnrra1 
do Brasil nos termos da Medida Provisória n2 1.612-21'98. 
em ámbi!o do Programa de Apoio à Reestruturação e ao 
AJuSte Fiscal dos Estados. .. ............... . 

PR n2 88/98, que autoriza o Estado do Espirita 
Santo a conb'atar operação de cré:di!o no valor de 
R$208.000.000,00 (duzentos e oito milhões de reais). 
baseada no contrato da abertura de crédito, celebrado em 
31-3-98, enm: a União. o Estado do Espirita Santo e o 
Banco do Estado do Espírito Santo S.A.- BANESTES. 
com a imerveniência do Banco Cc:ntntl do Brasil. nos 
rermos da Medida Provisória n2 1.612-21198, em âmbito 
do Prugnuna de Apoio à RcesDlJruração e ao AJuste Fis
c.J.1 dos Estados. 

Parecer n2 530/98 - Comissão de Asswuos Eco
nómicos, sobre a Mensagem n2 21198 (o!' 90 I t98, na ori
gem). do Presidente Fernando Henrique Cardoso, que 
propõe que seja autorizada a contratação de operação de 
crédito externo, com a garantia da República Fedcnu:iva 
do Brasil, no valor de ECU55.000.000,00 (cinqüerna e 
cinco milhões de unidades monet*rias européias) até o 
limite de US$60.000.000,00 (sessenta milhões de dóla
res nane-americanos), de principal, entre a Transporta
dora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil - TBG, e o 

"'-· 
Banco Europeu de Invesumento - BEl, destinada ao fi
nanciamento parcial do Projeto de Construção do Gaso-

26S duto Bolivia--Brasil. ..................................... .. 
318 PR n2 89/98, que -autoriza a contratação de opera-

ção de crédito externo. com a garantia da República Fe
derativa do Brasil, no valor de ECU55.000.000,00 (cin-

431 qüema e cmco milhões de unidades moneWias euro
péias) até o limite de US$60.000.000,00 (sessenta mi
lhões de dólares nane-americanos). de principal, entre a 
Transponadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil -

494 TBG, e o Banco Europeu de Investimento- BE1, desti
nada ao financiamento parcial do Projeto de Construção 

494 do Gasoduto BolíYla-Brasil. 
563 Parecer rf!. 537'98 - Comissão de Assuntos Eco-

nômicos, sobre o PR n.2 85 .. 98, que altera a Resolução do 
604 Senado Federal ~ 70/98, autorizando o Estado de Santa 

Catarina a adicionar dh;da.. na oper-ação de refinancia
mento das dividas mobiliárias e contratuaiS do Estado. 
derivada da Le1 Complementar Estadual (de Santa 
Catarina)~ 129194 .. 

Discutmdo o PLC n.2 62197 (~ 4.340'93. na ori-
339 gem). que altera a Lei~ 8.171191. acrescentando-lhe 

dispositivos referentes a defesa agropecuária. 

OTONIEL MACI-!ADO 

437 Parecer n~ 526'98 - Comissão de Assuntos So-
ciais. sobre as emendas apresentadas perante a Comis
são, ao Substitutivo. ao PLS ~ 306195, em rumo suple
mentar .. 

PAULO GUERRA 

Aspectos inerentes ao professor brasileiro. 
Prêmio de Incentivo a Educação Fundamental. 

em face do Dia do Professor 
Reforma politica. 
Homenagem ao servidor público pelo seu dia .. 

447 PEDRO SIMON 

Elogia o Senador RobenC' Requião pela aborda
gem do tema sobre a economia brasileira. Aparte a0 
Sen. Robeno Requião .. 

RAMEZTEBET 

Parecer n2 5 15-9& - Comissão de Constnuição. 
Justiça e C idadan 1a sobre a Mensagem ~ 226198, d0 
Senhor Pres1dente Fernando Henrique Cardoso. subme
tendo a aprovaçà0 do Senado Federal o nome do Sr. 

449 José Albeno Rossi. para compor o Tribunal Superior do 
Trabalho. 

Encaminhando a votação do Requenmento n2 
512/98, de homenagem de pesar ao Senador \'ilson 
K.Jeinübing. 

Pareçer n2 532198 -Comissão de Assuntos Eco
nômJcos, sobre a Mensagem n.!! 229198 (n2 1.123198, na 
origem), do Senhor Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, solicitando autorização do Senado FederaL 
para conb'atar operação de crédito externo. no vaJor em 
ienes equivalentes a US$180.000.000,00 (cento e oitenta 
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milhões de dólares norte-americanos), entre a República 
Federativa do Bnsil e o The Export-lmport Bank of Ja
pan - JEXIM, destinada ao financiamento do Projeto de 
Modernização e Ampliação da Rodovia Fc:mão Dias II 
(BR-381) .......................................................................... . 

PR n2 91/98, que autoriza a União a contratar 
operação de créWto externo junto ao The E.xport-Import 
Bank of Japan - JEXIM, no valor cm ienes equivalentes 
a USSI80.000.000,00 (cento e oitenta milhões de dóla
res nono-americanos), destinada ao financiamento par
cial do Projeto de Modernização e Ampliação da Rodo-
via Fernão Dias 11 (BR-381) ............................................ . 

Parecer n2 534/98 - Comissão de Assuntos Eco
nómicos. sobre a Mensagem nS: 237/98 (n2 1.196/98, na 
origem), do Senhor Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, solicitando autorização do Senado Federal 
para contratar operação de crédito externo. no valor 
equivalente a até US$100.000.000,00 (cem milhões de 
dólares norte-americanos), de principal, entre a Repúbli
ca Federativa do Brasil e o Banco Internacional paia Re
construção e Desenvolvimento - BIRD, destinada ao fi
nanciamento parcial do Projeto do Sistema Nacional de 
Vigilância em Saúde- VIGISUS .... 

PR n2 93/98, que autoriza a União a contratar 
operação de crédito externo junto ao Banco Internacio
nal para Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD, no 
valor equivalente a até US$100.000.000,00 (cem mi
lhões de dólares norte-americanos), de principal, desti
nada ao financiamento parcial do Projeto do Sistema 
Nacional de Vigilância em SaUde- VIGISUS 

ROBERTO FREIRE 

Encaminhando a votação do Substitutivo da 
Câmara dos Deputados ao PLS n2 5/91 (n2 3.589/93. na 
origem), que regulamenta a execução do disposto no an. 
14, itens I, II e III da Constituição Federal. 

ROBERTO REQUIÃO 
Opinião ã. proposta de ajuste fiscal. Aparte ao 

Sen. Ademir Andrade. ... . ......................... . 
Considerações sobre a análise do Sr. Arnilcar 

Brunasco Filho referente à utilização de umas eletrôni-
cas no Brasil ............................................................... . 

Transcrição, nos Anais do Senado Federal, de 
discurso e de documentos sobre a falência do Banco do 
Estado do Paraná. .. .. ...... .. .. .. . ........................... . 

Opinião à criação de taxa sobre operações finan
ceiras internacionais. A pane ao Sen. Lúcio Alcântara .... 

Refere-se à denúncia de transferência de precatO
rios feita em cartório que implicou a falência do Banco 
do Estado do Paraná. .......................... . 

Parecer n2 536/98 - Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem ~ 240198 (n2 
1.220/98, na origem), do Senhor Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, submetendo ã. aprovação do Senado 
Federal a recondução do Sr. Reinaldo Silva Coelho para 
o cargo de Defensor Público-Geral da Defensaria PUbli-
ca da União, para o biênio 1998/2000 ............................ . 
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CÜ!o suplememar até o limite de R$1.089.148,00, para 
reforço de dotação con&ignada no vig:cnte orçameoto ..... . 

Lci!Urn da M_., ~ 686198 - CN (~ 
1.228/98, na origem), do Prmidc:ate Fernando Hcmique 
Cardoso, que submete à elewda delibcnçio do OJngrcsso 
Nacional o texto do projeto de lei que autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Orç111nauo FiiC&I da União, em fa
vor de Encargos financeiros da União - Recursos sob 
Supervisão do Ministáio da Fazenda, credito su~emen
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Preocupa-se com a redução do volwne de ãgua do 
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Parecer ~ 538/98- Comissio Diretora, que apre
rema redaçào fina1 do PDL n2 95/98, que aprova a Pro
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1998 ................................... . 

Parecer n2 539/98 -Comissão Diretora que apre
;;ema redação final do PDL n2 112/98 {o!!- 434197, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
pennissào outorgada à Rádio lglWaTli FM StCreo Luta .. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na cidade Bebedouro (SP) .. 

Parecer- n2 540/98 - Comissão Diretora que apre
senta redação final do PDL n.!! 113/98 (~ 435197. na 
Câmara dos Deputados). que aprova o ato que renova a 
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concessão da Fundação Frei João Batista Vogel- OFM, 
para explorar serviço de radJOdifusão sonora em onda 
média na cidade de Catalão (GO) 

Parecer nf! 541/98 - Comissão I>ircl:ora. que apre
senta redação final do PDL n.!! 121198 (n! 459197, na 
Câmara dos Deputados). que aprova o aro que renova a 
concessão da Rádio Cultura de Cambará Ltda., para ex
plorar serviço de rachodifusào sonora em onda media na 
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Parecer n.2 544198 - Comissão Diretora, que apre
senta redação final do PLS n.!! 5.191 (n.!! 3.589193. na Cã
mara dos Deputados). que regulamenta a execução do 
disposto no art. 14. itens Ln e III. da Constituição Federal. 
nos termos do Substitutivo da Câmara dos Deputados. 
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SERGIO MACHADO 

Homenagem de pesar ao Senador Vilson 
Kleinübing. 

Opinião is medidas de ajuste fiscaL Apane ao 
Sen Artur da Tã.vola .. 

ZANETE CARDI~AL 

Indigna-se contra o descaso ao Proã.lcool. 
Violência urbana . 
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Ata da 97ª Sessão Deliberativa Ordinária 
em 15 de outubro de 1998 

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães e Ronaldo Cunha Lima 

AS 10 HORAS. ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Alcides Falcão - Antonio Car· 
los Magalhães - Arlindo Porto - Bello Parga - Beni 
Veras - Bernardo Cabral - Carlos Bezena - Canos 
Patrocinio - Casildo Maldaner - Djalma Bessa - Edi
son Lobão - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Elói 
Portela - Emnia Fernandes - Epitácio Cafeteira - Es· 
peridião Amin - Raviano Melo - Gerson Camata - Gil
vam Borges -Jefferson Péres- João França - Joel de 
Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José 
Agripino - José Eduardo Outra - Jósé Roberto Arruda 
- José Saad - Juvêncio Dias - Lauro Campos - Leo
nel Paiva - Lucídio Portella - Lúcio Alcãntara - Lú· 
dio Coelho - Marina Silva - Mauro Miranda - Nabor 
Júnior - Ney Suassuna - Odacir Soares - Osmar 
Dias - Paulo Guerra - Pedro Piva - Ramez T ebet -
Roberto Freire- Roberto Requião- Romeu Tuma -
Ronaldo Cunha Lima - Sérgio Machado - Teotónio 
Vilela Filho - Wellington Roberto- Zanete Cardinal. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
A lista de presença acusa o comparecimento de 53 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, decla
ro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Sobre " mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1' Se· 
cretário, em exercício, Senador Lúdio Coelho. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 167, DE 1998 

Acrescenta parágrafo ao art. 43 da 
Lei n• 8.078, de 11 de setembro de 1990 -
Código de Proteção e Defesa do Consu
midor -, para estabelecer proibição da 
inscrição do nome do consumidor na hi· 
pótese em que específica. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 O art. 43 da Lei n• 8.078, de 1990, pas· 

sa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo: 

"Art.43. . .............................................. . 

§ 5'-A É vedada a inscrição dos no
mes de consumidores. como devedores. nos 
bancos de dados e cadastros pertinentes 
aos serviços de proteção ao crédito e con
gêneres, enquanto a dívida est1ver sob dis
cussão judicial promov1da pelo devedor no 
exercicio do seu direito de ação ou de dele· 
sa." 

Art. 2g Esta lei entra em vigor na data ::le sua 
publicação. 

Justificação 

A presente proposição leºisiativa tem por obJe
tivo sanar uma lacuna da Lei n' 8.078, de 1990. que 
é omissa quanto ao direito do consumidor-devedor 
de discutir judicialmente a divida contraída. impedin
do que o seu nome conste no rol de inadimplentes 
dos cadastros dos serv1ços de proteção ao crédito 
do país. antes de transitada em julgado a ação relati
va a essa divida. 

A Constituição de 1998 estabeleceu como ara
ve violação ao direito a ofensa à vida privada ·e à 
imagem das pessoas. 

Não seria justo. num stste~a constituctonai 
como o nosso, permitir a publicidade de uma situa
ção crediticia irreal, por via dos banCO$ &?> rl.::tc'0s dos 
sistemas de proteção ao c!"édito. quando o consumi
dor-devedor instaura a junsdiçt:.o para dizer. por 
exomplo, que não é devedor da obrigação que lhe é 
cobrada ou que o valor atribuído pelo credor não 
corresponde à natureza da obrigação assumida. 

Opera-se in casu verdadeira negativa de juns
dição. Por temer que o seu nome venha a constar in
devidamente no rol de maus pagadores dos serviços 
de proteção ao crédito, o cidadão é constrangido a 
usar o seu direito de ação e defesa (ação de nulida
de da obrigação, embargos. contestaçáo e recon
venção). 

Com o presente projeto de lei. que submete
mos à apreciação dos tlustres pares. de quem se es
pera a acolhida e, se necessário. o aperfeiçoamento. 
pretendemos estabelecer mais uma garantta para os 
consumidores, inegavelmente JUSta e oportuna. 
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Sala das Sessões, 15 de outubro de 1998. -
Senador Odair Sot~rea. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990 

Dispõe sobre a proleção do con.u
midor, e d8 outras providênciu. 

SEÇÃOVI 
Dos Bancos da Dsdos e 

Cadastros da ConsumidorM 

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do dispos
to no artigo 86, terá acesso às informações existen
tes em cadastros, fichas, registms e dados pessoais 
« de consumo arquivados sobre ele, bem como so
bre as suas respectivas fontes. 

§ 1 º Os cadastros e dados de consumidores 
devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em lin
guagem de fácil compreensão, não podendo conter 
informações negativas referentes a período superior 
a 5 (cinco) anos. 

§ 2• A abertura de cadastro, ficha, registro e 
dados pessoais e de consumo deverá ser comunica· 
da por escrito ao consumidor, quando não solicitada 
por ele. 

§ 3• O consumidor, sempre que encontrar ine
xatidão nos seus dados e cadastros poderá exigir 
sua 1med1ata correção, devendo o arquivista, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, comunicar a altera
ção aos eventuais destinatários das informações 
incorretas. 

§ 4 9 Os bancos de dados e cadastros relativos 
a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 
e congêneres são considerados entidades de caráter 
público. 

§ 5° Consumada a prescrição relativa à cobran
ça de dêbrtos do consumidor, não serão fornecidas, 
pelos respeclivos Sistemas de Proteção ao Crédito, 
quaisquer informações que possam i~r ou dificul
tar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. 

(A Comissão de Assuntos Econômicos 
- decisão tenninativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
O projeto hdo será publicado e remetido à Comissão 
competente. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 19 Secretário, em exercício, Senador Lúdio Coe
lho. 

E lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 509, DE 1 998 

Senhor Presidente. 
A Comissão Pa~amentar Externa, criada atra

vés do Requerimento n' 153. de 1998-SF, "Destina
da a estudar as causas do desemprego e do subem
prego no Pais", de conformidade com o artigo 76, § 
1°, alínea a do Regimento Interno do Senado Fede
ral, requer a Vossa Excelência a prorrogação do pra
zo concedido a este Órgão Técnico até o dia 15-12-98. 

Atenciosamente, 
Sala da Comissão. 7 de outubro de 1998. -

Pedro Simon Presidente, - Oamar Dias, Vice-Presl
dente - Djalma Bessa, Relator - José Eduardo Outra 
- Elói Pootl!la - Joaé Agripino - Cleone Paiva. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
O requerimento lido sera votado após a Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
A Presidência recebeu a Mensagem nº 239, de 1998 
(n• 1.217198, na origem), de 14 do corrente, pela 
qual o Presidente da Republica comunica que se au
sentará do Pais no período de 16 a 19 do mês em 
curso. a fim de participar da VIII Reunião de Chefes 
de Estado e de Governo da Conferência Ibero-Ame
ricana. na cidade de Porto Portugal. 

É a seguinte a mensagem recebida: 

MENSAGEM N• 239, DE 1998 
(N" 1.217198, na Origem) 

Senhores Membros do Senado Federal. 
Dirijo-me a Vossas Excelências para informá

los de que deverei ausentar-me do País no período 
de 16 a 19 de outubro de 1998, para participar da 
Vttt Reunião de Chefes de Estado e de Governo da 
Conferência lbem-Amencana. na cidade de Porto, 
Portugal. 

Biàsilia 14 de outubro de 1998. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
A mensagem lida vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
A Presidência recebeu, do M1n1stro de Estado da Fa
zenda. o Aviso n• 768. de 1998, de 09 do corrente. 
encaminhando, nos termos do art. 39 da Resolução 
n• 57, de 1995, do Senado Federal, o Relatório de 
Execução do Programa de Emissão e Colocação de 
Títulos de Responsabilidade da Republica Federati
va do Brasil no Extenor. com informações re&ativas 
aos pagamentos de pnnc1pal e jums ocorndos no pe
ríodo de maio a tulha de 1998. 
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O expediente. anexado ao processado do DI
versos n• 34, de 1997, e. em cóp1a, ao do Projeto de 
Resolução n• 112, de 1994, vai a Comissão de As
suntos Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Há oradores inscritos. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR) -
Sr. Presidente. peço a palavra para uma questão de 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Pois não, Senador. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR. 
Para uma questão de ordem. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, tive a informação, através do 
Secretario da Mesa, Dr. Raimundo Carreiro, de que 
um pronunciamento que fiz, há mais de um mês. a 
respeito de irregularidades ocorridas no Banco do 
Estado do Paraná e que foi complementado por um 
pedido de transcrição, nos Anais e no Diãrio do 
Congresso, de atas que comprovam o fato, embora 
deferido pela Mesa - presidida, naquele momento 
pelo Senador Geraldo Melo -, não foi publicado até 
agora. 

A impressão que tenho é de que, para os efei
tos oficiais do Congresso Nacional, não falei e não 
denunciei. Não posso concordar que. amanhã ou de
pois, eu seja acusado de omissão na denúncia de 
um fato seriissimo, pelo esquecimento da Mesa ou 
da Secretaria na transcrição do meu discurso. Pare
ce que não compareci à sessão e não falei no Con
gresso Nacional. 

Não quero acreditar que tenha se tratado de 
censura da denúncia que fiz. Quero, desta forma, 
através da questão de ordem que levanto, requerer 
que seja imediatamente sanado o erro ou o esqueci
mento da Secretana, publicando-se integralmente a 
Ata do Banco do Estado, que eu tome1 parte do meu 
pronunciamento, o que foi, a meu pedido, deferido 
pela Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Senador Roberto Requião, nos termos do art. 21 o 
do Regimento Interno, os requerimentos nesse senti
do são encaminhados a Mesa. Solicito ao Sr. Secre
tario-Geral que verifique se a Mesa já deliberou para 
a adoção das medidas cabíveis e pertinentes. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR) -
Sr. Presidente. perdoe-me. não quero polemizar com 
a Presidéncia e muito menos com o Secretário. mas 
o requerimento foi encaminhado a Presidência e de
ferido liminarmente pelo Presidente Geraldo Melo. 
Não acredito que. depois de deferido pelo Presiden-

te da Mesa, o Presidente do Senado Federal, possa 
ser objeto de qualquer outra consideração. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
V. Exª receberá as informações necessárias e com 
urgência. 

O SR. ROBERTO REQUfÃO (PMDB- PR) - E 
muito menos que se possam censurar pronuncia
mentos de Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Não acredito que isso tenha ocomdo. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra a Senadora Marina Silva. 
A SRA. MARINA SILVA (Bioco/PT- AC. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, primei
ro, gostaria de fazer um breve registro da vitoriosa 
campanha de que participei no Estado do Acre, na 
qual tivemos a felicidade de eleger o Governador do 
Estado, o engenheiro florestal Jorge Viana. o candi
dato ao Senado, o médico infectologista Tião Viana. 
doze deputados estaduais da coligação e mais três 
deputados federais, sendo dois do PT e um do PDT. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, há mais 
ou menos quatorze anos eu participava de um even
to pela instituição de eleições "di retas já". na frente 
do Palácio Rio Branco, fazendo uma vigília com ve
las acesas. e ali estavam dois jovens que passavam 
férias no Estado do Acre. como era de costume. Um 
deles cursava engenharia florestal na Universidade 
de Brasília e o outro, medicina na Universidade Fe
deral do Pará. Naquele momento, éramos jovens so
nhadores em busca da constnução da democracia 
com que sonhávamos. Talvez, naquela época. os 
poderosos que ocupavam as estnuturas de poder no 
meu Estado jamais imaginassem que aqueles meni
nos sonhadores - apelidados de "memnos do PT" -
conseguiriam, um dia. chegar onde chegaram, com 
um projeto politiCO de desenvolvimento para o Esta
do, rearticulando sonhos e esperanças adormecidos 
em um povo. os quais. durante muitos anos, foram 
massacrados por uma série de problemas. Isso, com 
certeza, marcou profundamente a história politica do 
Acre e a história individual de cada uma das pes
soas que vivem naquele Estado. 

Graças a Deus, sendo uma mulher de fé. sem
pre acreditei que era fundamental invertermos as pa
lavras de São Tomé: ao invés de ver para crer. de
variamos crer para ver. E foi crendo que vimos uma 
série de mudanças ocorrerem na politica do Acre: a 
eleiÇão de deputados, de vereadores e do pnmeiro 
prefeito de cap1tal filiado ao PT da Amazônia: de-
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pc1s. a de algumas prefeituras do Estado. tudo ISSO 
fruto de um trabalho mUlto forte. que antecedeu. 
mesmo. essas v1tónas eleitorais. 

As condições de uma vitória do PT ja estavam 
Sê-ndo cnadas há muito tempo. Começaram antes 
mesmo do surgimento do Partido, nos anos 70, com 
o~ embates dos seringueiros em defesa da floresta. 
a cnação dos sindicatos urbanos, as comunidades 
de base da Igreja Católica. o movimento cultural pela 
af,rmação de uma identidade amazônica. 

A idé1a de uma administração publica voltada 
para o desenvolvimento reg1onal e sustentável cres
ceu lenta mas constantemente nos anos 80. princi
palmente nas áreas rura1s. com o surgimento das 
cooperativas e projetas de desenvolvimento comum
târio, executados por uma ampla rede de organiza
ções não-governamentais. Posso citar como exem
plo de todas elas o trabalho profícuo do CT A, que 
deu uma grande contribuição principalmente na area 
de educação. 

Uma parcela mais informada e organizada da 
população fo1 aos poucos crescendo e formando a 
base para a atuação do PT. Enquanto isso, na popu
lação em geral, crescia uma at1tude de descrença 
em relação à politica. A politica do Acre. que sempre 
fo1 permeada pelo coronelismo e assistencialismo, 
nos últimos anos descambou para uma série de es· 
cãndalos sucessivos, alguns com repercussão na· 
c 10nal. sem que os culpados tossem pun1dos. As 
eleições. marcadas muitas vezes pelo abuso do po
der económico, eram seguidas de mais frustrações 
com as promessas não cumpndas. A credibilidade 
de boa parte dos políticos no Estado do Acre chegou 
ao fundo do poço. 

Em oposição a isso. o PT destacou-se pelo 
bom desempenho de seus parlamentares, vereado
res combat•vos. deputados atuantes. Em três Muni
cípios do 1nterior, os prefeitos do PT faziam adminiS
trações exemplares. com altos niveis de ace1tação 
popular. e o Partido traz1a ainda o seu princ1pal capi
tal político: a excelente administração de Jorge Via
na na prefeitura da capital. A memóna desse bom 
desempenho administrativo era. ainda. reforçada 
peta péssimo desempenho de seu sucessor. ele•to em 
t 996 com evidente influência do poder econõmico. 
dando a população o sentimento de que um erro elel
t:>ral hav1a s1do cometido e precisava ser corng1do. 

Para consolidar esse quadrO vantajoso. o PT 
teve e mostrou competência em art1cular a ma•or 
ahança eleitoral ja vista no Estado: nada ma1s. nada 
menos do que onze part1dos pasc;aram a compor a 
Frente Popular. Até mesmo o PSOB. que em vanos 

Estados da região tem dado preferência a part1dos 
ma1s conservadores, foi atraído para a oposição. 
Uma série de denúnc1as contnbuíram para que o 
atual Governador se sent1sse desestimulado a parti
cipar da reeleição. A frente de direita. que umria os 
partidos consetVadores. esfacelou-se em d1sputas 
localizadas. 

Acrescente-se ainda três fatores importantes. 
O primeiro é o evidente talento pessoal do candidato 
do PT ao Governo, Jorge Viana. Carismático, con
v.ncente e seguro, ele foi capaz de buscar aliados e 
apoiadores até mesmo em setores historicamente 
hostis à esquerda e ao Part1do dos Trabalhadores. O 
segundo. foi o acerto de sua estratég1a de começar 
a campanha pelo interior do Estado. Jorge visrtou 
pelo menos duas vezes os Municípios mais distan
tes. viajando pelos rios, pelos varadouros das flores
tas, reunindo-se com comunidades que nunca ha
viam recebido a atenção de politicas tradicionais do 
Estado. O terceiro falar foi a elaboração de um plano 
de governo baseado nas principais questões prati
cas vividas pela população. onde se destaca o pro
blema do desemprego. 

É fundamental destacar aqui. Sr. Pres1dente. 
que. com base em pesquisas. idenlrticamos que o 
maior problema do nosso Estado era a questão do 
desemprego. Mais de 70 mil pessoas, num universo 
de SOO mil habitantes, não têm uma ocupação que 
lhes dêem uma renda para sobrevivência com a sua 
familia. O segundo maior problema Identificado era 
na area da saude. 

Acertadamente, tínhamos como candidato um 
prefeito que, à frente da administração que realizou. 
teve um programa de geração de emprego e renda e 
sabia que, com os nossos recursos naturais. com a 
nossa capacidade inventiva e criativa e com compe
tência administrativa seríamos capazes de gerar 40 
mil empregos. E a nossa principal bandetra foi a de 
geração de emprego e renda. 

O segundo maior problema também tinha um 
porta-voz à altura: um médico responsável e salva
dor de vidas, Tião Viana. que assum1u. como ban
detra de campanha, ser o ·senador da Saúde" dos 
acreanos. 

Essa estratégia acertada. não apenas como 
estratégia para ganhar a eleição. mas como um pro
Jeto político para resolver os problemas fundamen
taiS do Estado do Acre, Oeu a VItória às candidaturas 
de Jorge e Tião. 

Com a história do PT no Estado e a trajetona 
política de seu candidato ao Governo. chegou-se ao 
ano de 1998 com uma certeza: so mesmo um gran-
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de esquema de corrupção e fraude eleitoral seria in
capaz de impedir a vitória. A não-candidatura do Go
vernador à reeleição fez com que a máquina admi
nistrativa do Estado ficasse razoavelmente afastada 
da disputa majoritária, sendo usada apenas em par
te para apoiar candidaturas proporcionais. 

A Frente Popular exerceu uma eficiente vigilân
cia jurídica no processo elertoral e, principalmente. 
houve uma inquestionável adesão popular às candi
daturas do PT, com índices sempre superiores a 
50% em todas as pesquisas. o que inibiu, com toda 
a certeza. o apoio financeiro à candidatura dos ad
versários. 

A nossa campanha, graças a Deus, foi uma 
campanha baseada em propostas, uma campanha 
afirmativa, sem atacarmos a honra de ninguém, típi
ca daquelas pessoas que têm projetes e que entram 
na disputa politica não com o objetivo de destruir os 
adversários, mas de dizer à população aquilo que 
querem e que irão construir à frente do Governo. 

Na campanha, o PT limitou-se a mostrar o seu 
plano de governo e insistir na preocupação em esti
mular o desenvolvimento econômico, baseado no 
aproveitamento das riqu&zas regionais, gerar empre
gos. dar apoio aos municípios, realizar obras de in
fra-estrutura, como estradas e saneamento básico, e 
tomar eficientes os serviços sociais do Estado. 

Na campanha para o Senado, o candidato do 
PT, o médico Tião Viana, deu ênfase às propostas 
de trabalho na área de saúde. Esse é um setor muito 
problemático no Estado, que enfrenta endemias e 
epidemias de todos os tipos e tem um péssimo siste
ma de saúde pública. Tião Viana tematizou sua cam
panha e caracterizou-se como o "Senador da Saú
de". tomando visível a possibilidade de solução para 
um problema que atinge amplas parcelas da popula
ção. Caracterizou-se também como o representante 
de uma nova geração. capaz de renovar a repre
sentação politica do Estado, com a qual a maioria da 
população demonstrava insatisfação. 

A campanha para Deputado Federal concen
trou-se em demonstrar a necessidade de limpar a 
1magem do Estado perante a Nação, manchada pela 
participação dos Parlamentares acreanos no episó
dio da compra de votos e de aluguel de mandato. 

Para Deputado Estadual prevaleceu a associa
ção dos candidatos ao programa de governo de Jor
ge Viana e a demonstração concreta de que o go
verno eleito precisaria de uma base parlamentar que 
fosse capaz de aprovar as medidas necessárias à 
realização do seu programa de governo. 

Em todos os níveis. o pnnc1pal apelo da cam
panha foi a necessidade de mudança. A experiência 
dos últimos vinte anos mostrou ao povo acreano que 
o seu principal problema é o sistema político domi
nante no Estado. Espalhou-se a convicção de que 
esse sistema precisava ser mudado com urgência, 
sob pena de a população continuar submetida a 
opressão e à miséria. "Mudanças urgentes para a 
vida melhorar". essa foi a mensagem central da 
campanha. O povo foi estimulado a dizer "chega". 

A eleição fo1 uma das ma1s tranqüilas das que 
já participei. As pessoas foram às ruas decididas a 
fazer a mudança. O que tivemos foi uma grande ma
nifestação da população. Desde as pessoas ma1s 
simples vestiam a camisa do Partido; as que não 
conseguiram uma camisa vestiam uma outra das 
campanhas passadas. colavam um adesivo do 13 e 
ficaram nas seções eleitorais, com o sentimento de 
que dessa vez não iriam permitir que a vontade do 
povo fosse mudada na hora da votação. O povo, lite
ralmente, vestiu a camisa do 13. 

Interessante ressaltar. Sr. Presidente. que, às 
17h, multidões de pessoas se manrtestaram em pra
ça pública, com a absoluta certeza de que a eleição 
havia sido vencida no primeiro turno. E ·mais interes
sante ainda é que. ao encontrar as lideranças do PT. 
todos nós éramos cumprimentados com uma 1rase 
muito interessante. As pessoas não nos diziam: "Pa
rabéns. vocês venceram·, elas diziam: •Nós vence
mos estas eleições". 

Para mim, que acredito na idéia do legislador 
coletivo, que acredito que as grandes propostas só 
podem ser levadas a cabO se forem div1didas, quan
to à responsabilidade e a capacidade de execução. 
com amplas parcelas da populaçáo, fico extrema
mente satisfeita em ouvir da boca das pessoas que 
·nós vencemos as eleições". Não foram o Governa
dor Jorge Viana, o médico Tião Viana. a Senadora 
Marina e as lideranças que compõem a Frente Po
pular, foram as pessoas que decidiram fazer essa 
mudança. 

É por isso que a nossa responsabilidade é 
maior. pois acredito que talvez mais dificil do que 
mobilizar energias para reativar esperanças adorme
cidas é termos a capacidade de não frustrar essas 
esperanças uma vez mobilizadas. Temos a respon
sabilidade de implantar o nosso programa de gover
no com a Implementação dos 40 mil empregos. com 
a geração de emprego e renda. para que a nossa 
população possa viver com digmdade, melhorar o 
sistema de saúde, dar atendimento às populações ri
beirinhas. fazer com que os nossos produtos flores-

5 



6 ANAIS DO SENADO FEDERAL OUTUBRO DE 1998 

ta1s possam se constitUir em elementos de nqueza.s 
tor:1ando-se uma reterénc1a de como desenvolver 
economicamente e SOCialmente a Amazón1a sem 
causar tantos preJuízos ambtenta1s. 

Fico feliz e agradec1da a Deus por essa vttóna. 

Quero aqu1 dizer que. quando se ganha um go
vemo. deve-se esquecer toda disputa de campanha 
e fazer co~ que todas as pessoas que. sinceramen
te. quetram contribuir com o novo governo possam 
se sent1r participes. Uma grande l1derança é aquela 
aue é capaz de fazer da sua v1tória a vttória de ou
tras pessoa~. Uma grande liderança é aquela que é 
capaz de, em sendo camoeão. tomar campeão tam
t·ém O S8U POVO. Ê ISSO que pretendemos fazer .3. fren
te do Governe do Estado do Acre. se Deus qu1ser. 

Aprendt. corn os preceitos bíblicos. que não se 
deve fazer aos outros aquilo que não gostaríamos 
que nos fizessem. Sinceramente. quero implementar 
essa máxima evangélica no relacionamento para 
com os meus adversários aqui no Congresso N&CIO· 

nal. maxima que tanto me tem ajudado ao longo da 
VIda. 

O Sr. Nabor Júnior (PMDB- AC)- V. Ex1 me 
perm1te um aparte, nobre Senadora Marina Silva? 

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT ACl -
Com mUtto prazer. Senador. 

O Sr. N•bor Júnior (PMDB - AC) Venho 
cumpnmentar V. E~ pelo pronunciamento que faz 
nesta Qutnta-'etr2. enaltecendo 'J desemoenho do 
seu Part•do e das egrem•8.çCes coligadzs na Frente 
Popular do Acre. cuja exoressiva vitória, no pleito do 
1Jit1mo d1a J. de ou1ubro. sredenc1a-os a assumir os 
ôest1nos do Estado. Ao mesmo ~empo. aproveito a 
r)pOrtumdade p:::!:ra rogar a v. Ex i! ':lU€ se faça porta
·jora de meus cumprimentos ao Dr. Jorge Viana. 
pela sua ele1ção para o Governo Co Estado. e ao Dr. 
Tião Viana. eletto oara o Senado FederaL Sou. aci
ma de tudo. um acreano empenhado na busca de 
:;oluções para cs gre.ves problemas do povo e do 
Estado do Acre - e. desta forma. não tenho como 
não deseJar ao Dr. Jorge Viana aue cumpra uma ad
miniStração d1gna da expectativa configurada nas ur
nas: que ele obtenha as condições materiaiS e políti
::::as para cumonr todas as oromessas que fez duran
te a campanha. ,cnncJoaJmente para reduz!r o n1vel 
de desemprego. que e a granae preocupação do 
povo do Acre e fo1 um dos 1tens onnc1pa1s de seus 
:::>rogramas. ~~oero ::Jue S. Exe cons1ga 1ust1ficar a 
cont1anca C-::s cue apo1aram seu desemoenho à 
frente da FreTenura ~e R1o Branco e. desta forma. 
oossa reahza:- •Jm Dom Governo e receber também o 
attrvo aoc1o ce O:J!~cs oarttdos. ":le5mo cs aue con-

correram em Situação antagôn1ca à que o PT desen
volveu no Estado do Acre. Fu1, novamente, adversá
riO do par11do de V. Exª. postulando apo1o para o 
nosso cand1dato. do PMDB - que. Infelizmente, não 
alcançou resultado pos1t1vo. Encerrado o processo 
ele1toral. todav1a, coerente com minha permanente 
defesa do progresso politico-soc1al do povo acreano, 
~enovo o ma1s sincero deSeJO de que o Dr. Jorge 
V1ana faça uma boa administração à frente do Go
verno do Estado do Acre e que o Dr. lião V1ana te
nha. no Senado Federal, uma atuação compatível 
com a confiança nele depositada por express1va par
cela da soc1edade acreana. 

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT - AC) -
Agradeço o aparte de V. Ex'. Sei que V. Ex' esta 
torcendo para que as metas e as propostas do pro
grama do Governador eleito. Jorge Viana. sejam 
realizadas e que também contnbuirã, como Senador 
da Republica. para que isso ocorra. Tenho convivido 
com V. Ex! durante esses quatro anos e já havia tido 
a oportunidade de tê-lo como Governador do Estado 
na época em que eu era dirigente sindical, ligada ã 
Central Única dos Trabalhadores. Sei que V. Ex' 
tem um legado à história politica do Acre e. como 
sempre. conttnuará contribuindo, ainda que com um 
governo que. conforme acaba de d1zer. não é aquele 
para o qual V. Exi:l estava fazendo campanha. Com 
certeza. o Governador Jorge Viana conta com o 
apo1o de V. Ex i!. 

Para conclUir essa parte em Que me refiro à Vl
tóna das candidaturas de Jorge Viana. de lião e de 
Lula. na cap1tal do Estado do Acre. talvez para pas· 
sara V. Ex's o quanto me s1nto agradecida a Deus 
por tudo 1sso. gostaria de parodiar a bela canção de 
Zeca Bale1ro. d1zendo o segUinte: "essa v1tória me 
faz f1car tão à flor da pele. que qualquer lampe1o de 
estrelas me faz chorar. e o meu desejo se confunde 
com o desep de fazer . É tão grande a responsab1h· 
dade que temos. que essa v1tóna me parece ter o 
togo do Juizo Final. 

O Sr. José Eduardo Outra (Bioco/PT - SE) -
Perm1te~me V. Ex? um aparte. nobre Senadora Man
na Silva? 

A SRA. MARINA SILVA (Bioco/PT - AC) -
Ouço V. Ex'. nobre Senador José Eduardo Outra. 

O Sr. José Eduardo Outra (Bloco/PT - SE) -
Senadora Manna Silva. gostana de me congratular 
som V Ex' pelo resultado das eleições no Acre. Ele 
:ont1rma que a v1naa de V. Exi! para o Senado Fede
ral. há quatro anos. não to1 obra de um mero acaso. 
~as a comprovação de um trabalho politiCO sério. 
::::omoe!ente e consequente oue vem sendo desen-
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volvido pelo nosso Partiao no Estado do Acre. À dis
tância. parece-nos que está acontecendo no Acre 
uma verdade1ra revolução democrática. pacífica e 
permanente. com uma evolução muito grande da 
consciência política dos moradores daquele Estado. 
O Acre, ao longo do tempo, foi manchete, no Brasil e 
no mundo, por fatos trágicos tanto para a causa pro
gressista, quanto para a própria humanidade, com 
assassinatos de fundo politico. com figuras políticas 
daquele Estado destacadas nas páginas policiais. O 
que estamos vendo é uma mudança profunda no 
quadro politico daquele Estado. com a contribuição 
decisiva de V. Ex~. Tenho certeza de que o compa
nheiro Tião Viana, que virá para esta Casa repre
sentar o Estado de Acre na condição de Senador da 
Republica, exercerá um mandato tão brilhante quan
to o que V. Ex'!!! vem desempenhando nesses quatro 
anos. O companheiro Jorge Viana, como Governa
dor daquele Estado, já embasado na sua experiên
cia vitoriosa como Prefeito da Capital - S. Ex!~ dei
xou o Governo com índices aJtissimos de aceitação 
-, repetirá esse desempenho à frente do Governo do 
Estado. Gostaria de parabenizar V. Ex' e de expres
sar nosso júbilo, dizendo que temos certeza de que 
essa revolução democrática. pacifica e conseqüente 
contmuará desenvc\ven'Jo-se no Estado do Acre. 
Muito obrigado. 

A SRA. MARINA SILVA (Bioco.'PT - AC) -
Agradeço o aparte de V. Ex'. Realmente, o trabalho 
que vem sendo realizado no Estado do Acre já dura 
mais de 20 anos; envolveu uma rede de organizações 
não-governamentais, assoctações, cooperativas, co
munidades de base. Na sua tessit~ra, tem a força do 
movimento social organizado e a participação de li
deranças. Não e algo que acontece esporadicamen
te, como um fenómeno: é algo construído. que rep
resenta. portante, a c::mq:..:tsta de munas pessoas em 
todos esses anos ce mu.~o tratlalho e dedicação. Te
nho a felictdade c:!e diZer :.JU'2 o grane!~ homenagea
do de tudo 1sso To1 .;:;.que!e que r.os ins~·lrou e que le
vou mUitos para o Partido dos Trat 31hadores ou 
para a luta soc1al: c c osso saudoso Chie· o Mendes. Ele 
não está mats conosco. "":'las perma· ece entre nós 
pelos sonhos que so;,hc"J s nos e!lsir 0 1J a sonhar. 

Sr. Pres1dante, Srªs e Srs. S .=nadares. amda 
gostaria de me :-etenr ao orccessc po\ittCC·e\eitcra\, 
de fazer uma breve ooseíVaçã.o soore as e!etções no 
plano nacionaL 

PrirnerrafTleme. •:) •ato d-= não :er hav1do segun
do turno ::as e:e~~Css ores:C1-e!l.::::31S r.ão ceve dar ao 
eletto. o Presidente Fernanoo HBnrique Cardoso. a 
sensaç2o de aue recebe:..J IJm cheaue em branco da 

sociedade brastleira. c'91":) : ::rt~~rr:J, 1rande parte aa 
população man1festo1J 3e'J ::::es.:::n!entamento com a 
forma c:Jmo os proble.~as ·:êr:1 sendo enfrenta:Jos: 
foi às urnas e auase garal""!ti~ c segL!ndo t1Jrno para o 
candidato da Opcstçãc. L...:: 1'1ácto L~ ia da Silva. 

Outro aspecto é que, dtferentemente das elei
ções passadas. quando as cesscas foram às urnas 
iazendo uma verdadeira a.r:·ctcg!a das ações que vt
nham sendo levadas a ceoo ceio então Governo Ita
mar Franco, principalmente rt'J plano económico. 
desta vez elas tinham a sen~ação de que aqueles 
que estavam como cc-gestores da cnse - já em pro
cesso de desenvolvimemc - :evenam continuar a 
operá-la. Uma boa pane. r.::: er~anto. teve a coragem 
de dizer que não dese)ava aue eles permaneces
sem. Diferentemente do aue ccorreu em outros paí
ses, o Brasil pre1e'!i!J q'JS os cc-gestores da crise 
continuassem a dirigir cs r•Jmcs do País. 

Mas- repito - isso não stgnitica um cheque em 
branco para o Presidente Fernando Henrique Cardo
so. Se, por um lado, o Presidente foi autorizado a 
continuar operando a cnse. a Opostção também con
tinuará a fiscalizar e a fazer um contraponto ao que 
vem sendo realizado pelo arual Governo. 

O crescimento Ca Ü;:JOSIÇãO é sigmficativo, tan
to é que, na Cãmara dos Deputados, passamos de 
96 Parlamentares para 1 C9. r-.;ém d1sso. temos um 
saldo de cinco cand1datur2s ::e Ooastção para o se
gundo turno no País. ~~o c=.sc :s =~~aao do Amapá. 
se ganhar o Govern.s.d~r O:::::&;:::.::er~be OJ o seu opo
nente, que é do PDT, o ·2:·:Jve·...,o será ::!e Oposiç2.o. 
o que é muito s!gn1f~c<.:::·;:: .'lC ,....,:~en!o em que esta
mos vivendo. 

Por outro lado, aevo GIZE.'" C;..!8 o fato de a Opo
sição ter perdido as ele1çées :-:ào nos deve tirar da 
mente que o espaçc snrre 2~:JSic3o e a~ueles que 
estão na situação, o escaçc er.Hs ;:erdedores e ga
nhadores. é preencn1Co exa~a.~eme pela defesa da 
democracia. Por ISSC • .;.:~ec~:~ .::s~ ~L.:'1Ce'T1ental c_ue 
mesmo os perdedore:=: n -.""'0::2 ~er:am e dimensão de 
que o nosso principal c:.:;2:.\ ·.: ~ ;.,~7'i:;~~:.:rr a democra
cia que queremos. 

Nesse sentido, quero i2.2er ·..:ma. advertência. 
Hoje, no Estado de Sãc ~:!urc. !lC O!stmo Federal e 
em outros lugares. nós. ::.2 C:::::s:c:é.(). C::J ?ar1tao dos 
Trabalhadores. de'Jemc:~ :::ar:.:::· :.:.a~2.r:.s:1te ss ~TOJe· 
tos e as N:JDOs1as q....:e :.::'2c ..... 3:s ::::~!'"'t:T!cacos com 
a defesa aa de!'T1.ocre.ct2. 

Se e veroace :'_e_ ___ ,~ =·.::::;:..-·:c =eaeral. 

aquele oro!eto que m21!3 -=::::::. __:~r~r7;:=:.:~ com o 1aeal 
democrático que querem~s ccrt~trLN e e candidatura 
do companheirO Cr!staver:1 G~c.:":J'Je s '.;-..:e aara essa 
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candtdatura deverão se dirigir todos aqueles que 
querem um governo que não leve ao retrocesso as 
conqu1stas do ~ovo brasileiro, também nos lugares 
onde fomos derrotados devemos ter essa mesma 
capacidade de avaliação. 

Lamento que o mau uso das pesquisas tenha 
pre1ud1cado tanto a candidatura do Lula, que não foi 
para o segundo turno por apenas 3%. Lamento tam
bém o preJuízo causado a candidatura da Deputada 
Marta Suplicy. Tenho absoluta certeza de que, se 
não fossem o mau uso das pesquisas e um mau di~ 
racionamento da midia para determinadas posições, 
Marta estana no segundo turno. O Governador Mário 
Covas. com certeza. foi beneficiado pela srtuação 
cnada. de que Marta não linha condições de disputa 
As pessoas toram induzidas a dar um voto útil ao 
Governador Mário Covas. 

Tenho absoluta certeza de que, assim como já 
há manifestações de algumas lideranças do Partido 
dos Trabalhadores em São Paulo. vamos saber dis
cemtr o proJeto que mais fortalece a democracia no 
Brasil e. principalmente, no Estado de São Paulo. 

Se comparanmos os dois projetas políticos vrto
riosos, nesse segundo turno, com certeza, a trajetó
na do Governador Mario Covas, em que pesem to
das as divergências que possamos ter em relação 
ao seu proJeto político e à forma de seu governo, 
nem se compara à outra candidatura. 

Nesse senlldo. como Senadora do Partido dos 
Trabalhadores e como uma pessoa que entende que 
o ponto de encontro entre perdedores e vencedores 
é o espaço da defesa da democracia. acredito que o 
Part1do dos Trabalhadores terá a devida sabedoria 
de não perder esse ponto de encontro com a demo
cracia e com o povo do Estado de São Paulo. Creio 
que o Part1do dos Trabalhadores saberá lazer exala
mente aqUilo que precisa ser leito para que não haja 
nenhum trpo de retrocesso. 

Talvez. para o prejuízo de que fomos vítimas. 
com a democracia murtas vezes sendo burlada por 
institutos de pesquisa que fizeram uso indevido de 
dados. e para uma série de fatores que contribuíram 
para a derrota da Deputada Marta Suplicy, a melhor 
resposta seJa a de que, para nós. a democracia não 
e uma democracia de Circunstância, a de que a de
mocracia tem um fim em si mesma. Não devemos, 
em absoluto, perder essa dimensão. 

Era o que eu tinha a dizer. Sr. Presidente. 
Muito obngada. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Concedo a palavra ao Senador Ademir Andrade, 

que, regimentalmente, dispõe de vmte m1nutos para 
fazer o seu pronunciamento. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (BiocoiPSB - PA. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem rev1são do ora
dor.) - Sr. Presidente. Sr's e Srs. Senadores. Sena
dora Marina Silva. a nossa sorte é que o nosso Pais 
é privilegiado. poas tem nquezas incomensuráveis e 
permrte, apesar de todas as d~iculdades. que seu 
povo sobreviva. 

Digo isso, porque V. Ex< faz um relatóno da vi
tória do Governador do Acre, pelo Partido dos Tra
balhadores. Mas quero ressa~ar. de imediato, as 
enormes drriculdades que os Governadores e Prefei
tos do nosso Pais terão a partir do próx1mo dia 30 de 
outubro. 

O Governo Fernando Henrique Cardoso pre
tende apresentar o seu ajuste fiscal, que visa resol
ver os problemas que o próprio Governo criou. relati
vos ao pagamento dos serviços das dívidas externa 
e intema brasileiras. Esse ajuste fiscal caminha no 
sentido contrário daquilo que. durante toda a vida, 
defendemos como políticos neste Congresso Nacio
nal: esse a,iuste evidentemente prejudica, de manei
ra extremamente forte. os Estados e os Municípios 
do nosso País. 

Tenho pena das pessoas que vão governar os 
Estados brasile1ros e dos nossos Prefeitos munici
pais. porque uma das idéias do Governo Fernando 
Henrique Cardoso que são noticiadas pela 1mprensa. 
mas que não são ditas por Sua Excelênc1a ou por 
seus Líderes nesta Casa é o aumento do percentual 
do Fundo de Estabilização Fiscal. Hoje. o Governo 
Fernando Hennque Cardoso manipula 20% de tOdos 
os recursos constitucionais que estão no orçamento. 
Ele retirou 20% dos repasses do Fundo dos Esta
dos: 20~o do Fundo dos Mumcípios: e 20•% dos re
cursos de desenvolvimento das regiões Norte. Nor
deste e Centro-Oeste do nosso Pais. 

Agora, a imprensa not1cia que o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso apresentara o seu pa
cote fiscal no dia 20 de outubro. Não acredrto que 
Sua Exceléncia tenha coragem para isso. Na verda
de, o Presidente va1 deixar passar o segundo turno 
das eleições. disputado por varias candidatos do 
PSDB. Só depois de concretizado o resultado das 
eleições, o Presidente apresentarâ o seu plano de 
ajuste fiscal. Na verdade. Sua Excelência não fará 
isso agora. Eu até o desaf1o a fazer 1sso antes das 
eleiÇÕes, mas, com certeza. Sua Excelênc1a não o 
fará 

Caminha o Presidente numa direção 1nversa 
daquela pela qual, a v1da Inteira. lutamos neste Con-
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gresso Nac1onal. Senador Ronaldo Cunha lima. eu. 
que já fui do PMDB, e todos os Parlamentares que. 
há muitos anos, estão nesta Casa sempre detende
mos o tortalec1mento dos Municip1os e dos Estados 
brasileiros. para que tivessem recursos. e. aplican
do-os melhor, poderiam inclus1ve alcançar inde
pendência política. 

E muito mais fácil um prefeito defimr o que 
óeve ser cor.stiuido na sua cidade. contratar emprei
tel!'as loca1s e pagar essa despesa do que esperar 
que o Goverr.o Federal ou que o Governo do Estado 
vd. au Mur1icí~io J)ara fazer as obras necessárias. 

Foi com esse objetivo que trabalhamos duro na 
Constituição de H~8'3 ".)t~· '"'mos vitór- .... -~ ...... ~- ,..,.: 
:ares. tais como a garantia de 47% dos recursos co 
Imposto de Renda e do Imposto Sobre Produtos ln
oustrii::li:iz.ad.~Js para serem distribuídos desta manei
ra: 21,5% para os Estados brasileiros -é o fundo do 
Estado; 22,5% para os Municipios - antes da Cons
tituição de 19BB tínhamos 17%; e os 3% restantes 
para o Fundo Constitucional do Norte, que criamos 
para acelerar o desenvolvimento do Nordeste, do 
Norte e do Centro-Oeste. No entanto, há algum tem
po o Presidente Fernando Henrique criou o Fundo 
de Estabilização Fiscal. Tomou 20% de todo esse 
recurso para gastar como bem entender. Sabemos 
que a maior parte desse dinheiro foi utilizada para 
pagar serviço da dívida interna e da dívida externa 
brasileira. E vou antecipar: quando vier o ajuste tis
cal - alerto todos os Governadores e Prefeitos do 
Brasil - o Presidente Fernando Hennque vai aumen
tar o Fundo de Estabilização Fiscal para 40%. O 
Presidente manipulou em t 99B R$34 bilhões, segun
do levantamento da revista Veja. Ora, aumentando 
para 40°/o vai manipular R$68 bilhões. o que significa 
um prejuízo inaceitável para os Estados e Munici
pios brasilei,os. 

O pior de tudo, Sr. Presidente. é que se o Pre
sidente Fernando Hennque utilizasse esses recursos 
devidamente. fazendo as coisas de maneira Igualitá
ria, poderíamos até concordar. Mas grande parle 
desse dinheiro, como disse, destina-se ao pagamen
to dos serviços da divida; outra parte é para fazer a 
sua politica pessoal. a politica da dependência. Sr. 
Presidente. Senador Ronaldo Cunha Lima. quando o 
PMDB quis lançar um candidato a Presidência da 
Republica do Brasil, todos os Governadores. sem 
exceção, levantaram-se contra essa tese. Por quê? 
Os Governadores. hoje. já estão de pires na mão. 
não sobrevivem sem ajuda política do Governo do 
Estado. Nos Municipios acontece o mesmo. O re
passe do ICMS era de 20C}~- Med1ante a ConstitUição 

de 1988, aumentamos para 25°'o. para que os Muni
cípios t1vessem mais força. Agcra vem o Pres1dente 
querendo diminuir, querendo reduzir essa possibili
dade. 

Portanto. Senadora Marina Silva. pertencendo 
o Governador do Acre ao Partido dos Trabalhadores. 
tenho dó em pensar o que lhe vai acontecer. Até em 
relação a emendas, nós. da Opos1ção. temos proble
mas. Sabe-se que temos dire1to a aoresentar emen
das ao Orçamento da Umão no valor de A$1 ,5 mi
lhão e sabe-se também que essas emendas só 
saem por troca de votos. As emendas dos Senado
res e dos Deputados de Oposição não são atendi
das. Nesses auase c:..~atro anos que estou no Sena-

. ..:;::>U:.:. _a.. não consegu1 liberar mais do que 
20% das emendas que propus ao Orçamento da 
União. E é uma perseguição nitida e clara aos que 
são da Oposição. Às vezes. nós, que temos o mes
mo direito que tem um Senador da base do Gover
no, para conseguirmos liberar uma verba, precisa
mos fazer um apelo, um pedido a um líder do Gover
no. utilizando a amizade, utilizando o entendimento. 

Portanto, entre os muitos defertos do ajuste tis
cal, quero de imediato fazer esse alerta aos Gover
nadores e Prefeitos do nosso BrasiL 

O Sr. Carlos Bezerra (PMDB- Mn - Permite
me V. Ex" um aparte? 

O Sr. Roberto Requião (PMDB- PR) - Sena
dor, permrte-me um aparte? 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB - PA) 
-Concedo o aparte ao Senador Carlos Bezerra. que 
hav1a pedido antes, e aep01s a V. Exª. Senador Ro
berto Requião. 

O Sr. Carlos Bezerra (PMDB - Mn - Nobre 
Senador, V. Ex" trata de um dos assuntos mais sé
rios deste País, que é a centralização de recursos do 
Governo Federal. Esse não é um problema novo. é 
secular: nasceu com a formação do Brasil. nasceu 
com as capitanias hered\tarias. com o Rei, e essa 
cultura é mantida até hoje infelizmente. Acredito que 
este é o maior problema deste País: a centralização 
de recursos. Hoje, com todos esses avanços que V. 
E~ menc1onou no seu d1scurso. a União ainda fica 
com cerca de 60% dos recursos arrecadados no 
País. Fiquei feliz ao ouv1r ontem uma declaração do 
Presidente da Câmara. Deputado Michel Temer. S. 
Exª pretende apressar a votação da reforma tributá
ria, começando ainda esse ano. Isso, a meu ver. é 
de transcendental importâncra para o País. Penso 
que é o momento. nobre Senador. aproveitando a 
votação da reforma tributária. de melhorarmos a si
tuação dos MunicípiOS e dos Estados. Verdadeira-

9 
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mente, o que V. Ex' afirmou tem inteira veracidade. 
A União, como sempre, quer trazer os Estados e 
Municípios dependentes de si, para manter o contro
le político. Os milrtares aprofundaram esse aspecto 
VIolentamente, a partir da ditadura milrtar de 1964. 
Saímos da ditadura, demos alguns passos no senti
do de dar maior autonomia aos Estados, aos Municí
pios, mas estamos patinando na areia. Não vamos a 
lugar nenhum. Os avanços são muno fracos, muito 
ténues, e o poder do Govemo central hoje é tão 
grande ou maior do que aquele da época da ditadura 
militar - creio até que é maior; talvez hoje o Govemo 
tenha muito mais poder do que na época dos milita
res. Então, nobre Senador, está na hora de os Muni
cípios, os Estados, as Bancadas formarem urna 
grande frente municipalista, uma grande frente pela 
autonomia dos Estados, e aprovertarem o ensejo da 
iminente votação da reforma tributária para fazer jus
tiça aos nossos Estados e aos nossos Municípios. 
Países do mundo inteiro, bem menores que o Brasil 
- Itália, Suíça, França, Alemanha - são altamente 
municipalistas. Todas as decisões passam pelos 
Municípios. No entanto, nós, que somos um gigante, 
uma país enorme, continental, centralizamos tudo 
em Brasília. Um Prefeito para construir um posto de 
saúde ou uma escola, para comprar uma ambulân
cia tem que vir a Brasília, de pires na mão, e levar o 
Deputado e o Senador a tiracolo para conseguir um 
parco recurso para aplicar em seu Município. Isso é 
catastrófico em um Pais subdesenvolvido e grande 
como o nosso, que precisa desenvolver-se urgente
mente e gerar empregos para milhões de jovens que 
todo ano passam a integrar a massa trabalhadora. 
Parabenizo V. Ex' pela sua fala e concito os nobres 
Pares para lutannos por urna reforma tributliria que 
realmente venha fazer justiça aos Estados e Municí
piOS brasileiros. Muito obrigado. 

O SR. ADEIIIR ANDRADE- (Bio<:G'PSB- PA) 
- Agradeço a V. Ex' pelo aparte. A reforma tribu1ária 
pretendida pelo Governo objetiva consolidar o poder 
central, colocando mais recursos na mão do Gover
no Federal. E p1or. atualmente ... 

O Sr. Carlos BuaiTII (PMDB- MT)- Quem 
va1 votar somos nós, Senador. Não é possível que 
todo o Congresso fique subjugado a isso. 

O SR. AO_EMIR ANDRADE (BiocO/PSB - PA) 
- Exatamente. E bom fiquemos alerta a isso. 

Devemos chamar a atenção também para o 
fato de o Governo ter municipalizado toaos os seM
ços, mas não ter repassado aos Municípios os recur
sos dev1dos para essa finalidade. Foram hquidadaa 
instituições federais, como a Fundação Nacional de 

Saúde, a SUGAM. Todo esses serviços. então, es
tão sendo prestados pelo município. Entretanto. os 
recursos que são repassados pelo Sistema Único de 
Saúde não atendem às dificuldades de cada um. As
sim acontece nos setores da saúde e educação: 
passa-se a responsabilidade ao Município, mas os 
recursos não são repassados. É impossível aceitar 
isso. É impossível aceitar também o aumento do 
percentual do Fundo de Estabilização Fiscal de 20% 
para 400fo. 

Ouço V. Ex1, Senador Roberto Requião. 

O Sr. Roberto Requião (PMDB - PR) - Sena
dor Ademir Andrade, em primeiro lugar queria cum
primentá-lo pelo prestigio que V. Ex' goza junto ao 
Governo Federal. V. Ex' conseguiu liberar 20% de 
suas emendas. Quero dizer a V. Ex' que a minha si
tuação não é igual a sua, pois não consegui liberar 
nenhuma emenda. Por outro lado, eu gostaria de rei
terar a sua crítica ao ajuste fiscal, que, na verdade, é 
urna fantasia que se está realizando no momento. 
São propostas criativas e absolutamente ineficazes. 
O Govemo Federal resolveu cortar algumas passa
gens aéreas. Fa~a que sugira ao Congresso Nacio
nal que dê passagem de ônibus aos Parlamentares 
para virem de seus Estados a Brasília. D. Maria, de 
Taguatinga, diarista em minha casa, hoje pela ma
nhã, me sugeria: "Senador, que tal se o Presidente 
arrendasse o Palácio da Alvorada a um buffet e fos
se morar no Hotel Nacional? Seria um extraordinário 
cone de despesas". Mas ISSO só cabe na cabeça de 
D. Maria, de Taguatinga. Outra medida extremamen
te criativa foi a do futuro Ministro Mendonça de Bar
ros, que resolveu lazer cones nas despesas de via
gens internacionais, debrtando a sua conta para urna 
empresa espanhola de telefonia.... Por aí vai esse 
festival de besteiras que assola o Pais. A última 
peça desse festival é o ajuste fiscal. O Presidente 
não morará mais no Palacio da Alvorada, os Parla
mentares virão a Brasília de ônibus e o ajuste fiscal 
é uma brincadeira monumental diante de um Pais 
que possui juros de 40% ao ano. Não há ajuste fiscal 
que resolva nem sequer uma parcela da conta de ju
ros da dívida rnobiliária interna e da divida externa 
do Brasil. Estamos vo~ando exatamente à proposta 
inicial de Fernando Henrique, defendida com clareza 
nos seus livros ant1gos. É a tese de que a dependên
cia, ao contrário do que os ·dependentistas· imagi
navam, não traz ao País o retrocesso, mas liquida a 
burguesia nacional que o Presidente considerava 
atrasada - isso está escrito textualmente, ipala lite
ria, nos seus livros - e a substitui por urna burguesia 
internacional avançada. Na verdade, o Presidente é 
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o exterminador da burguesia brasileira. Exterminou 
primeiro a burguesia rural, que surgiu para equilibrar 
contas quando do estímulo do Governo à agricultura 
no momento do processo de importações da década 
passada, e agora liquida a burguesia industrial. Fala
se em necessidade de novos investimentos no País, 
mas ontem, eu e o Senador Josaphat Marinho, tive
mos a oportunidade de conversar com alguns eco
nomistas, e Décio Munhoz nos chamava a atenção 
para o fato de que 25% da capacidade industrial bra
sileira é ociosa. Recuperar essa capacidade indus
trial se realiza simplesmente com a diminuição dos 
impostos internos. E, para que o Senador tenha 
idéia do que signrtíca 25% da capacidade industrial, 
digo que signtlica um valor ao redor de R$250 bilhõ
es em investimento. É um investimento já ferto, que 
bastaria ser viabilizado com a queda dos juros e 
uma política industrial razoável que o País não co
nheceu até hoje. Então, estamos diante de uma lar
sal Não existe nenhuma possibilidade de o ajuste 
fiscal e os cortes no salário dos funcionários resolve
rem este problema. E ainda condenamos o Presi· 
dente do STJ, que, a meu ver, nada mais fez do que 
interpretar literalmente o dispositivo constitucional 
que estabelece o teta salarial. O Presidente do STJ, 
embora inoportuno do ponto de vista do aumento de 
despesas, interpretou a Constituição literalmente. 
Não há possibilidade de outra interpretação quanto à 
vinculação dos salários, e ela é auto-aplicável. É evi
dente que, para modificar o salário mais atto, preci
samos da participação dos três poderes, do Legisla
tivo, do Executivo e do Judiciário, mas, enquanto 
não se modrtica, o número é o aquele estabelecido 
pela política salarial do próprio Judiciário. É o valor 
de R$10.700, que é o salário dos Ministros e que 
deve também orientar a composição dos salários 
dos juizes. Então, estamos vivendo um período de 
notícias, de factóides, que espero que não termine 
com o vaticínio da Dona Maria, de Taguatinga, com 
a mudança do Presidente da República, num gesto 
de rara austeridade, para o Hotel Nacional e o alu
guel do Palácio da Alvorada a um buffet de Brasília. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB - PA) 
-Agradeço a V. Ex'. 

Eu fazia referência, Senador Roberto Requião, 
apenas a um dos pontos pretendidos no ajuste fiscal 
pelo Governo Fernando Henrique, que é a questão 
da ampliação dos recursos do Fundo de Estabiliza
ção Fiscal, medida que vai prejudicar enormemente 
os municípios, os Estados e o Fundo de Desenvolvi
mento das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste 
do nosso País. É evidente que condeno, porque o 

Fundo está baseado em duas situações: uma é a re
dução de despesas - e aí o Senador Roberto Re
quião fez alguns comentários-, mas há outras muito 
mais graves na área da saúde e da educação. 

O Sr. Roberto Requião (PMDB - PR) - Não 
só graves, Senador, mas absolutamente ineficazes 
diante da conta de juros. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB - PA) 
- Talvez o Presidente queira estar apresentando à 
sociedade uma idéia falsa da nossa realidade, isto é, 
querendo dizer que vai conter, que está certo em 
conter. Tanto é verdade. que ganhou a eleição por
que passou uma imagem falsa. Na verdade, o povo 
não conhece profundamente o que está acontecen
do. O povo acredita porque a moeda está estabiliza
da e não se dá conta do que está por detrás de tudo 
isso. Mas nós, do Congresso Nacional, vamos ter a 
responsabilidade de aprovar ou não essas medidas, 
embora sabemos que o Presidente Fernando Henri
que tem condições de tomar muitas medidas sem 
passar pelo Congresso. Segundo levantamento feito 
pela Revista Veja, o Presidente pode reduzir o gasto 
público a R$1 0,2 bilhões sem que haja nenhuma 
manifestação nossa ou necessidade de nos consutt
ar. Mas ele vai terá que fazê-lo, por exemplo, para 
passar às suas mãos, para seu controle pessoal, 
mais R$34 bilhões do Fundo de Estabilização Fiscal; 
terá que fazê-lo também para aumentar os impostos 
que pretende, que é outro ponto do ajuste fiscal. Es
tão aí incluídos uma série de impostos: imposto de 
renda da pessoa física, imposto sobre o cheque - a 
CPMF, que quer passar de 0,2 para 0,3% -, o au
mento da contribuição previdenciária do servidor pú
blico, já massacrado por quatro anos seguidos sem 
aumento, e o imposto sobre as grandes fortunas -
espero que venha desta vez, já que sempre defen
demos nesta Casa. 

Espero que o Governo, Senador Antonio Car
los Magalhães, não mande a mensagem de ajuste 
fiscal. deixando a cobrança de imposto sobre gran
des fortunas para a Oposição ter como ponto de ne
gociação, porque isso não vai fazer com que aprove
mos pontos com os quais concordamos. Há. portan
to, uma série de responsabilidades, há coisas gra
víssimas que vão ser expostas a partir do dia 25 - o 
Governo Fernando Henrique lamentavelmente não 
tem coragem de apresentar esse ajuste fiscal antes 
do segundo turno das eleições. Está drto, está progra
mado que será dia 20, mas desafio que seja, ele não 
tem coragem para 1sso, vai deixar passar a eleição. 

Vamos ter a grande responsabilidade de anali
sar tudo isso. O Governo está tirando dinheiro dos 
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Estados. dos Mur,Jcípios, dos fundos constitucionats, 
esta reauz~ndo gastos do orçamento. Por quê? Para 
pagar os servtços da divida? Para pagar os JUros 
que se elevaram para 50% ao ano. quando em qual
quer pais europeu. qualquer país da Ás1a, nos Esta
dos Umdos. os 1uros daqueles que poupam dinheiro 
é 4C:'<. ao ano? É para isso que estamos sacrificando 
o povo brasileiro? A nossa sorte é que o Brasil,~ um 
país muito rico e muito farto e o povo sempre encon
tra uma forma de sobreviver, de dar um jeito na vida. 

O Sr. José Eduerdo Outra (Bioco/PT - SEi -
Permrte-me V. Ex" um aparte, nobre Senador Ade
rrtr Andrade? 

O SR. ADEMIR ANDRADE (BiocciPSB- PA) 
- Ouço V. Ex" com muito prezar. 

O Sr. José EdUIIrdo Outra (91oco/PT - SE) -
Senaaor Ademir Andrade, gostaria de parabenizar 
V. Ex' por trazer essa questáo em debate. já que 
estamos percebendo que a inte•l..,:ão do Guverno e 
da sua própria base parlamentar é jogar uma cortina 
de fumaça sobre o que está preparando após as 
eleições. po1s sabem que os candidatos que apoiam 
poderão ser prejudicados se anunciarem esse paco
te antes das eleições do segundo turno. Também 
estamos percebendo que o Governo vai optar, mais 
uma vez. pelo caminho que considera mais fácil. O 
Governo e amplos setores da soc1edade vêm talan
do da necessidade de se lazer uma reforma tributá
na. No entanto. durante três anos e meio não se 
teve noticia de qual era o projeto de reforma tributa
na do Governo, até porque a reforma tributária que 
:nteressava ao Governo foi feita, qual seja, a aprova
ção do Fundo de Estabilização Fiscal, que centrali
zava amda mais recursos nas mãos da União em 
preJuízo pnnc1palmente daqueles Estados menos de
senvolvidos e que dependem mais das transferên
Cias constitucionais do Fundo de Participação dos 
Estados e dos Municípios. O Govemo também apro
vou a chamada lei Kandir, que acabava com a co
brança do ICMS em produtos primanos e semi-ela
borados. Acho interessante lembrar que os Ministros 
da ãrea econômica vêm ao Senado, ao Congresso 
Nac1onal. fazem promessas mirabolantes e fica por 
1550 mesmo. Se buscarmos as palavras do Ministro 
Kand~r nas notas taquigráficas, quando fez a exposi
ção na Comissão de Assuntos Econômicos, antea 
da votação da lei que acabou lev~ndo o seu nome, 
vamos venficar que ele dizia textualmente que com a 
aprovação daquela lei o Bras1l se transformaria em 
cJma maquina de exportações e que o s~nal da balan
ca comercial iria ser revertido. Naquela ocasião a 
i'alança apresentava um déficit de R$t ,2 bilhões, 
mas podena transformar-se em superávit. Aprovou
se a le1 e o déficit passou para R$6 bilhões. No en
tanto. o M1n:stro Kandir cont1nuou Ministro. apenas 

se afastando para para eleger·se Deputado e. possi
velmente. voltar a ser Mm1stro. O Governo também 
anunc1a o aumento da CPMF. a cobrança da contn
bUIÇão prevrdencrána para os inatrvos. assunto que 
já to1 rejertado categoricamente por três vezes na 
Câmara dos Deputados. mas o Governo não acena 
com nenhuma cobrança sobre aqueles que pode pa
gar 1mpostos neste Pais e não pagam. Quando os 
Ministros Antonio Kandrr e Pedro Malan v1eram a 
esta Casa, neste mesmo plenário, em uma mannã 
de sábado, em novembro do ano passado, inSISti em 
uma pergunta que já havia sido feita pelo Deputado 
Haroido Lima, qual seja. d€!!"!tre E!S 51 med:das da· 
quele pacote quais estavam voltadas para taxar o 
sister!"'a financeiro, mas eles não responderam. O 
fato e que este Governo reduziu a contribuição sobre 
o lucro liquido dos bancos - que no Govemo Itamar 
Franco era da 2:5'% - oa.ra 1~o. Tambem fez um 
imenso marketing com a mudança na lei do ITR. 
tendo contado inclusive com o voto da Oposição. já 
que diz;.; que poderia arrecadar R$1 bilhão. Vivem~: 
em um pais que tem a maior concentração de terra 
do mundo, mas que arrecada de ITR o equivalente 
ao que a Prefeitura do Rio de Janeiro arrecada de 
IPTU no ba~rro de Copacabana. Sendo assim. como 
pode falar em aumentar amda mais a cobrança de 
impostos daqueles setores que já pagam e não têm 
mais como pagar e deixa que aqueles que realmente 
poderiam contribuir para o desenvolvimento do País 
não paguem. Já que estão falando tanto em apertar 
cintos. por que o setor financeiro continua tendo ali
quotas de pai para frlho. assim como também os 
grandes proprietános ruraLS? O Governo. mais uma 
vez, vem com o discurso de que a sociedade deve 
contribUir para solucionar a crise, mas temos que 
considerar o que já fOI levantado pelo Senador Ro
berto Requião e também por V. Exª. ou se,a, que 
não ad1anta aumentar rmposto de quem quer que 
seJa porque da forma como estão os juros todo o di· 
nherro vai pelo ralo dos juros da dívida mterna. Este 
Governo conseguiu ser inserido no livro Guiness 
dos recordes. pois o Brasil, em 494 anos de existên
cia, acumulou uma dívida interna de A$65 bilhões -
valor da divida 1nterna quando o Presidente Fernan
do Henrique Cardoso assumiu a Presidência -, mas 
em quatro anos foi elevada para R$300 bilhões. Pelo 
menos essa façanha o nosso Presidente 1á canse· 
guru: var ter o seu nome gravado no livro dos recor
des por ter aumentado para tal índice a nossa divida 
rnterna. lnsrstimos para que o Governo venha às ela· 
ras e apresente suas propostas antes das eierções. 
Não adianta nos cobrar aparo em med1das amargas 
para alguns setores. partrcularmente a classe med1a. 
enquanto outros setores que não pagam 1mposto no 
Bras1l continuem a não pagar. Também não ad1ama 
levantar a questão do Imposto sobre Grandes Fortu
nas como moeda de barganha; até porque se trata 
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de um projeto do então Senador Fernando Hennque 
Cardoso. Se esse imposto for colocado em vota
ção, nôs. da OpoSIÇão, vamos votar a favor, sem 
cobrar nada, sem estabelecer nenhuma barganha. 
sem qualquer restnção, apesar de ser um projeto 
de Fernando Henrique Cardoso. Vamos votar a fa
vor. mas também vamos taxar os ricos deste País. 
MUltO obrigado. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB - PA) 
- Agradeço a V. EX'. Senador José Eduardo Dutra. 
e quero dizer que a Lei Kandir causou um enorme 
preJuízo à Nação brasileira. Essa lei representa um 
desestimulo à industrialização do nosso País, por
que quando nós, na Constituição de 1986, estabe
lecemos que os produtos pnmários e os semi-ela
borados deveriam pagar ICMS aos Estados, que
riamos com isso estimular o processo de industria
lização dentro do nosso território. O Brasil talvez 
seja o pais que mais exporta produto primário e 
semi-elaborado no mundo. A nossa pauta de ex
portação atinge 52% do seu valor econômico em 
produto semi-elaborado e produto primário. Quer di
zer, produtos que deveriam estar sendo elaborados 
em nosso território estão gerando emprego e renda 
para outros. 

Há um projeto de minha autoria tramitando 
neste Senado da Republica. revogando a Lei Kandir, 
mas que. lamentavelmente, continua parado na Co
missão de Assuntos Econõmicos nesta Casa. 

Concluo, agradecendo a atenção dos Srs. Se
nadores, dizendo que todos nós devemos refletir 
profundamente sobre as medidas do ajuste fiscal, 
quais as razões desse ajuste fiscal, a que se desti
na o dinheiro que o Presidente Fernando Henrique 
pretende com o aumento dos impostos e com a re
dução das despesas, tendo mais controle sobre os 
recursos da União, que pertencem a Estados e 
Municípios e que passarão para a mão de Sua Ex
celência, a fim de que tenhamos a responsabilidade 
de votar, pensando nos prefeitos e governadores do 
Brasil. 

Quero dizer também que ainda não falei sobre 
o processo eleitoral do meu Estado, onde fui candi
dato a Governador, porque estou esperando o térmi
no do segundo turno. Como não estou apoiando ne
nhum dos dois candidatos. prefiro deixar para fazer 
uma anáhse daquele processo eleitoral e do resulta
do daquelas eleições após a realização do segundo 
turno. 

Muito obngado, Sr. Presidente. 

Durante o d1scurso do Sr. Ademir An· 
drade. o Sr. Ronaldo Cunha Lima, 1 g Se
cretário, deixa a cadeira da presidénc1a, 
que e ocupada pelo Sr. Antomo Carlos Ma
galhães. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N° 93, DE 1996 

(Incluído na Ordem do Dia nos termos do 
art. 172, 11, c, do Regimento Interno) 

Projeto de Decreto Legislativo nº 93, 
de 1996 ( nº 710/96, na Câmara dos Depu
tados), que aprova os textos cios Aios Finais 
da Conferência de Plenipotenciários Aciicio
nal. da União Internacional de Telecomuni
cações- UIT, aprovados pelos países mem
bros em Genebra, em 22 de dezembro de 
1992 e dos "Atos Finais da Conferência de 
P\enipotenciários•, da União Internacional de 
Telecomunicações - UIT, aprovados pelos 
países membros em Quieto, em 13 de outu
bro de 1994. 

Solicito que o nobre Senador José Agripino 
ofereça parecer em nome da Comissão de Relações 
Exteriores. 

PARECER Nº 510, DE 1998 
(De Plenário) 

Em substituição à Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional, so
bre o Projeto de Decreto Legislativo n• 
93, de 1998 (nº 71 o, de 1998, na Câmara 
dos Deputados) que "Aprova os tex1os 
dos Atos Finais da Conferência de Pleni
potenciários Adicional, da União Interna
cional de Telecomunicações _ UIT, apro
vados pelos países-membros em Gene
bra, em 22 de dezembro de 1992 e dos 
Aios Finais da Conferência de Plenipo
tenciários, da União Internacional de Te
lecomunicações _ UIT, aprovados pelos 
países-membros em Quioto, em ~ 3 de ou
tubro de 1994". 
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O SR. JOSE AGRIPINO (PFL- RN. Para pcc
tenr parecer. Se.m revisão do orador.) - Sr. Pres;
dente. Sr's e Srs. Senadores. trata-se. na verdade. 
de dois conJuntos de textos relativos à Umão Interna
CIOnal de Telecomumcações- UIT. que, produzidos 
num mtervalo de dois anos. revelam profundas mod:
f!cações na estrutura e na estratégia dessa agênc1a 
especializada das Nações Unidas que serve de foro 
aos países-membros, quando pretendem estabele
cer normas e padrões para um desenvolvimento c~
denado dos s1stemas nac1onais de comunicações. 

As modificações constam do relatório da anáu
se que apresento, fatos perfeitamente absorvive!S 
pela República Federativa do Brasil e que me levam 
a pronunciar o voto que passo a ler a segu1r. 

Voto 

Se o Brasil, ao contráno de muitos países, tem 
assinado sem reservas ou outras declarações os 
textos ora analisados, não há razão para que não 
cumpra as reconendações da UIT no sentido de agi
lizar a ratificação deles. 

É oportuno e conveniente que contribuamos 
com a nossa parcela de entusiasmo para que a útil e 
1ndependente agência especializada da ONU realize 
:J seu tríplice objetivo: na esfera técnica. promoven· 
do o desenvolvimento e a exploração eficaz dos 
meios de telecomunicação: na esfera de desenvolVI
mento, oferecendo assistência técn1ca aos países 
mais necess1tados: na esfera política. adotando, em 
nível 1nternac1onal, um enfoque cada vez ma1s amplo 
das questões de telecomunicações. 

Nosso voto é. portanto. favorâve! ã. aprovaçâo 
da presente matéria, nos termos do ProJeto de De
creto Legislativo n~ 93. de 1998, em anexo. 

E o parecEr. 

É o segu1nte o parecer na integra: 

I - Relatório 

Atendendo a dispositivo constituc1onal o Se
nhor Presidente da República submeteu à aprecia
ção do Congresso Nacional os textos internacionais. 
em epígrafe. dEvidamente acompanhados de exoo
sição de motivos do Ministro de Estado das Relat;;:õ
es Extenores. onde se lê que os refendas doc~men
tos toram encaminhados ao ltamaraty por Avrso do 
Mimsténo das Comunicações. de 9 de abnl de 1997. 

Trata-se. na verdade. de dOIS con)untcs de tex
tos relatiVOS a União InternaciOnal de Telecomuntcél
ções - UIT. que. produzidOS num Intervalo Ce Cais 
anos. revelam ç:rotundas modif1caçàes na estrutura e 
na estratég1a d3ssa agénc1a espec1ahzada das Na-

ções Un1cas que se;ve ::::2 ~=rc ~·JS pa1ses-membros 
auanCo preteildafT' ~::::~::s:ece· í10rmas e padrões 
para um deser.volvimer.:.: 'Jrc.e:~ado ce>s s.stemas 
'18Ctcna1s de comun;cc:çtes. 

O documento e~accraao em Genebra, em 
1992. 1nt1tula-se "Atas i=1nats oa Coníerênc1a de Ple
nipmenciarios-Adictc;.a: ;::; !'"e2I!ZOU uma amp1a rees
~ruturação do orgar.og.-&r:1&. C.a. UIT com supressào. 
tusãc e ampliação Ce é·';]ãos. v1sando a melhoria e à 
:3ftciênc1a da~ cper2çCes e 2. ::::art1cipaçào direta do 
setor onvado em suas 2~1v1dades. 

Compõe-se dos !eXlos da. Constrtuição e da 
Convenção da UIT. do P.-otocc·:::; t=acuaativo. de Re
soluções e Recomendac:Ces. 

Do encontro de Ol!ioto. em 1994. resultou um 
documento denominado "Ates Finais da Conferência 
de Pienipotenctários". 'Jue. alé'TI de introduzir emen
das a Constitc;ição e 2 Ccnve~ção da UIT. contém 
Decisões, Resoluções e Recomendações. tendo 
adotado inclusive um Plano Estratégico para o perío
do 1995-1999. com preocupações de ordem técnica. 
política e de desenvolvimento. 

E o relatório. 

!I -Análise 

Alguns c.s~ectcs C:::::ts voL .. .;r.losos textos subme
tidos ao nosso exar~e '"':lerecer: destaQue: 

, ) O docume!'"1~8 ::'2 Ge:-e:::ra- ~ 992 v1sa primet
ramen!e à Coilsi:ltt;:cã:. :::=.. UIT. 

Depois d8 ~..,;m b-e·..re ~reé'"':'lbulo em -:Jue se re
c::mhece, em moa z.. Si..E c;en:rL~e. c d1re!to soberano 
de cada Estado de re;;'..;J2.me:-.;.=..- suas te!ecomumca
ções com v1stas a paz ~ ;:.a se-senvolvtmento econõ
m1co e soc1al sao enumerada.s algumas normas or
ganiZ<J.Cionats re!at1vã.s z,.: :x:!e!O, .:. compos1ção e 
aos Instrumentos :jz. L.;:-:-. jc par com um rol de d1re1-
:os e ceveres de seus :-:-.-:;mores. 

A Conterenc . .::.. .:!E: ;:JienJ;:.Ji:encl.3rtos e o órgão 
supremo da LJnjão. rt:....~e-;:;e a. ~aaa quatro anos. é 
constltwda por reprESê.-;tar:res .::as estados-mem
bros e tem por OD!€tJ\C pr1nct~a1 esiaDeJecer os pnn
ciptos gera1s que lhe s,;.:. apl1c.3.ve1s. 

Desde c. reforrr2. ~tetua.a2 em Genebra. em 
1992. a ONU. as 1ns:.~:J1C:"::·es esoeclaltzadas e as or
gan1zacàes voli:aaas c.::..·a as :eleccmunJcaçóes po
dem oamc1par aa Ccr:Te'encla ;;e F 1en1ootenc1ártos. 

O Conse!nc e ~m :;rgãc ::ermanente composto 
::1e 43 rnemoros aa u::·2.:1 ete~tcs ~ela C:mterênc1a 
..::e Plenloote:tc:c:.rtQS -=: •unc2J ca necesstdade de 
...:ma reorese!'l~<=:cao E:C..L.:t3IIV2 c:: e to::J2.3 c.s ~eg1ões :lO 
·nun::::. 

...... Sccreran3-G.::·.o: c~9~0.::~á o:s ~Oittlcas 2 os 
"Jianot: esi:ra~e:;.~::::~ :.::: '_TT . .:.:::-~cen.J ~·..:QS at1v1da-



OUTUBRO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 15 

des e atua como seu representante legal, através do 
Secretario-Geral. 

O Texto enumera ainda as funções e a estrutu
ra de três outros Selares: de Radiocomunicações. 
de Normalização de Telecomunicações e de Desen
volvimento das Telecomunicações. 

A UIT tem sede em Genebra e a personalidade 
jurídica necessária para o exP.rcício de suas funções 
e a realização de seus objetivos. Suas relações com 
as Nações Unidas são definidas por um acordo entre 
ambas. 

As disposições finais do texto referem-se a pro
blemas processuais de ratificação, aprovação, acei
tação, adesão. regulamentos administrativos, emen
das, denúncia, solução de controvércias e vigênc1a. 

Num anexo encontram-se definições de alguns 
termos empregados em documentos da UlT. 

A Convenção é um texto de 528 artigos que 
complementa a Constrtuição da UIT e trata, sobretu
do, de seu funcionamento, de seus órgãos, reuniões, 
processo decisório etc. 

O texto de Genebra contém também as Decla
rações dos Plenipotenciários, em 1992, quando da 
assinatura dos Ates Finais e as eventuais reservas 
que lhes fizeram, fato de que se absteve totalmente 
o nosso País. 

O mencionado Protocolo facultativo diz respei
to à solução de controvércias relativas à interpreta
ção e à aplicação da Constituição da UIT e promo
vem a arbitragem obrigatória. 

Por fim o documento de 1992 se faz acompa
nhar de 16 resoluções sobre assuntos vários e de 
uma recomendação com vistas a apressar a ratifica
ção dos novos textos genebrinos. 

2) O documento negociado em Quito, em 1994, 
é denominado "Atas Finais da Conferência de Pleni
potencián·as da UIT", contém dois instrumentos de 
emenda a Constituição da UIT e as Declarações, 
Reservas. Decisões. Resoluções e Recomendações. 

O prime1ro instrumento visa a emendar os arti
gos 8. 9 e 28 da Constituição da UIT que se referem, 
respectivamente, à Conferéncia de Plenipotenciários. 
aos principias aplicave1s as eleições e as finanças. 

O segundo mstrumento tem por escopo emen
dar vários artigos da Convenção da União. São eles 
os de numero: 4, 7, 19, 23, 24. 32 e 33. 

Além disso. os Atas Finais de Ouioto se acom
panham de duas dec1sões. 69 resoluções e três re
comendações. 

As decisões prevêem. respectivamente, gastos 
para o periodo de 1995-1999 e procedimentos de 
escolha de classe contnbut1va. 

Dentre as 69 resoluções, a primeira sobressai 
por conter detalhado Plano Estratégico da União 
para o período compreendido entre 1995-1999. 

As três recomendações finais de Ouioto se re
lacionam: 

1) ao depósito das ratificações dos documen
tos relativos à Constrtuição e à Convenção da UIT. de 
1992, e à aceleração dos processos de ratificação. 

2) à livre difusão das infomnações e ao direito à 
comunicação. 

3) ao tratamento favorável aos países em de
senvolvimento em matéria de tetecomunicações. 

III- Voto 

Se o Brasil, ao contrário de muitos países, tem 
assinado sem reservas ou outras declarações, os 
textos ora analisados, não há razão para que não 
cumpra as recomendações da UIT no sentido de agi
lizar a ratificação deles. 

É oportuno e conveniente que contribuamos 
com a nossa parcela de entusiasmo para que a útil e 
independente agência especializada da ONU realize 
o seu tríplice objetivo: na esfera técnica, promoven
do o desenvolvimento e a exploração eficaz dos 
meios de telecomunicação; na esfera dê desenvolvi
mento, oferecendo assistência técnica aos países 
mais necessitados; na esfera política, adotando, em 
nível internacional, um enfoque cada vez mais amplo 
das questões de telecomunicações. 

Nosso voto é, portanto, favorável à aprovação 
da presente matéria. nos termos do Projeto de De
creto Legislativo nº 93, de 1998, em anexo. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O parecer é favorável. 

Passa-se a discussão do projeto em tu mo único. 
Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça palavra. encerro a 

discussão. 
Em votação. 
As Sr's e os Srs. Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção linal. 
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL - BA) -

Sr. Pres1dente, peço a palavra para uma declaração 
de voto. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 
- V. Ex' perm1te só um segundo a fim de que vote
mos a redação final? Imediatamente após a votação. 

V. Ex' tera.?_P_al_a:-'_'~· 
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Sobre a mesa, part.(:er da Comissão Diretora 
oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1• 
Secretário. Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

PARECER N2 511, DE 1998 
(Comissão Diretora) 

Rect.ção final do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 93, de 1998 (n" 710, de 
1998, na Cãmara dos Deputadoe). 

A Com1ssão Diretora apresenta a redação final 
do ProJeto de Decreto Legislativo n• 93, de 1998 (n• 
71 O, de 1998. na Câmara dos Deputados), que apro
va os tex1os dos Aios Finais da Conferência de Ple
nipotenciários Adicional, da União Internacional de 
Telecomumcações - UIT, aprovados pelos países 
membros em Genebra, em 22 de dezembro de 
1992, e dos "Aios Finais da Conferência de Plenipo
tenciários", da União Internacional de Telecomunica
ções - UIT, aprovados pelos países membros, em 
Quieto, em 13 de outubro de 1994. 

Sala de Reuniões da Comissão, 15 de outubro 
de 1998. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente 
- Ronaldo Cunha Lima, Relator- Lucídio Portalla, 
Lúdio Coelho. 

ANEXO AO PARECER N• 511, DE 1998 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
v~u. e eu. Pres1dente do Senado Federal, nos ter
mos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO Nº, DE 1998 

Aprova os textos dos Atoe Finais de 
Conferência de Plenipotenciários Adicio
nal. da União Internacional de Telecomu
nicações- UIT, aprovados pelos pa-.s
membros em Genebra, em 22 de dezem
bro de 1992, e dos "Atos Finais da Confe
rência de Plenipotenciários", da União In
ternacional de Telecomunicações - UIT, 
aprovado pelos paises-membros. em 
Ouioto, em 13 de outubro de 1994. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1" São aprovados os tex1os dos A tos Fi

nais da Conferência Adicional de Plenipotenciários 
de Genebra ocorrida em 1992. e da Conferência de 
Plen1potenc1ános de Quieto, ocorrida em 1994, da 
Un1ão Internacional de Telecomunicações- UIT. 

Paragrafo úmco. São sujeitos â. aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atas que alterem os 
refendas Protocolos. ass1m como quaisquer ajustes 

complementares que. nos termos do art. 49. I, da 
Constituição Federal, acarretem encargos ou com
promissos gravasses ao patnmõnio Nacional. 

Art. 2'" Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio CaMas Magalhães) 
- Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra. encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio GaMos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador Josaphat Marinho, 
para uma declaração de voto. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Para 
uma declaração de voto.) - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores. em princípio não votaria esse De
creto Legislativo nos termos em que veio a plenário. 
V. Ex". entretanto, teve a bondade de esclarecer-me 
as razões pelas quais punha a matéria em discussão 
e eu respeitei essas razões. Não gostaria de pertur
bar a aprovação da matéria. dificultando ao Pais a 
disputa de um lugar na organização em formação. 

Por essas razões. compreendi a razão pela 
qual V. Ex' determinou a inclusão da matéria em Or
dem do Dia. E em razão disso também é que 
aquiesc1 em votá-la. 

O SR. PRESIDENTE (Anton1o GaMos Magalhães) 
- O Senador Josaphat Marinho tem absoluta razão. 
o Plenário aprovou e vários dos Srs. Senadores co
laboraram. inclusive da Oposição. para que esta ma
téria, que é importante para o Brasil. em termos in
ternacionais. fosse votada. Não há, assim, a possibi
lidade do Brasil de1xar de participar dessa reunião. E 
eu quero agradecer a todos os Srs. Senadores que 
colaboraram. Inclusive aos Lideres Opos1ciomstas 
que permitiram a tram1tação do proJeto. também ao 
Senador Josaphat Mannho. ao Senador Roberto Re
quião e tantos outros com quem mantive cantata. 

O SR. PRESIDENTE (Anton1o GaMos Magalhães) 
- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 

Passa-se, agora. à votação do Requerimento 
n• 509. de 1998. lido no Exped1ente. que prorroga o 
prazo concedido à Comissão T emporána destinada 
a ''estudar as causas do desemprego e do subem
prego no Pais'. 

Em votação o requenmento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam que~ram 

permanecer sentados (Pausa.) 
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Aprovado. 
O prazo da referida Comissão f1ca prorrogado 

até o dia 15 de dezembro próximo. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 

- Sobre a mesa. pareceres que serão lidos pelo Sr. 
1 º Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

São lidos os seguintes: 

PARECER Nº 512, DE 1998 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre a Mensagem n• 223 
de 1998, do Senhor Presidente da Repú
blica, &ubmetendo à aprovação do Sena
do Federal, o nome do Sr. Leonaldo Silva, 
para Ministro Classista Temporário. 

A Comissão de Constrtuição. Justiça e Cidada
nia, em votação secreta realizada em 14-10-98. 
apreciando o relatório apresentado pelo Sr. Senador 
Romeu Tuma (em anexo ao parecer), sobre a Men
sagem nº 223, de 1998, do Senhor Presidente da 
República, opina pela aprovação da escolha do Se
nhor Leonaldo Silva para exercer o cargo de Ministro 
Classista Temporário, do TST. representante dos 
trabalhadores. 

Sala das Comissões, 14 de outubro de 1998. -
Bernardo Cabral, Presidente- Romeu Tuma, Rela
tor - Edison Lobão - Esperidião Amin - Leonel 
Paiva - Arlindo Porto - Ramez Tebet- Bello Parga 
- Josaphat Marinho - Djalma Bessa - José Eduar
do Outra - Lúcio Alcântara - Jefferson Péres. 

RELATÓRIO 

Relator: Senador Romeu Tuma 

Vem a esta Com1ssão de Constituição. Justiça 
e Cidadania. nos termos do art. 111, § 1º. da Consti
tuição Federal, a Mensagem nº 223/98 (nº 1.063/98, 
na origem), que "Submete à apreciação do Senado 
Federal a recondução do Senhor Leonaldo Silva. 
para compor o Tribunal Superior do Trabalho, na 
vaga destinada a Ministro Classista Temporário, 
representante dos trabalhadores, para o triênio de 
1998 a 2001". 

Acompanha a Mensagem presidencial em 
apreço. o Curriculum Vitae do indicado do qual 
cabe destacar o segu1nte: o Sr. Leonaldo Silva nas
ceu em Ponta Grossa. PR, filho de Leonardo de 
Paula e Silva e Zehnda Lacerda da Silva e é bacha
rel em Dire1to pela faculdade de Direito de Curitiba. 
Possui, a1nda. uma série de cursos extracurnculares 
na área do Direito do Trabalho, tendo participado de 
conferências e congressos. dentre os quais cabe ci
tar: IV Seminário sobre Direito Constitucional do Tra-

balho e V Congresso Braslle1ro do D;~e ro .:..._ _ '
do Trabalho; 1º Congressc lr:te:-nac1onal :E _. -.,:: 
do Trabalho no Paraná. VIl Ser.llnano t·Jac;on&= ; :.:: ·:: 
Normas Internacionais de Traba:h;::;. Semn.:;.,·,,:. __ _ 
Cooperat1vas de Trabalho: Ciclo de Coniace"c ~s c 
bre Legislação trabalhisra: :: Encc~tro de C:.c;c2;E 

zação dos Trabalhadores no Comerc1o c o S:e.s;:. 
Da vasta experiênc1a prof1SS10na! ..:c -: . ..:. __ .:: 

cumpre relevar as seguintes anv·CaC8s: 
-Suplente de Juiz le~po:aric ;-,o ;~:r:-;_;.-:;:, :-

gional do Trabalho da 9ª Regiãc, e:r,~oss&:::::: .. 
vembro de 1988, convocado para atuar e;n ; . .: .-:-.....,._ 
bro e dezembro/1988, de Jane1ro a ma1ct1~::.;. 

maio a dezembro/1990 em feverelro/1991 e: d= .~~-:.: 
a julho/1991. RecondUZidO na mesma itJflÇ.5.:; e~:..-:-

zembro/1991; 
-Suplente de Voga! r:a 51 Junta de Co~c::!.2: :=_: 

e Julgamento de Curitiba. Convocado para e .·-E: , :o 
meses de setembro e outubro de 1988: 

- Integrante da Representação lnternac:::r·.e.! 
da confederação Nacional dos Trabalhadores no Co
mércio- CNTC, eleito em 30 de dezembro de t 991: 

- Integrante da Diretoria da Federação dos 
Trabalhadores no Comércio do Estado do Par2nél r.s. 
qualidade de Primeiro-Secretário, eleito .em 1 987; 

- Integrante da Diretoria do Sind1cato dos E;n
pregados no Comércio de Cuntiba. na q~Ja!idade CE 
Vice-Presidente. de 1973 a 1979 e. após. Secretario
Geral até 1990; 

- Integrante do Corpo Docente da f'?.ccldaoe 
Católica de Administração e Econom1a. nas caaeiras 
de •Instituições de Direito Público e Privado· e ··!_e
gislação Social", até março de 1987: 

- Integrante do Conselho Reg1onal da Ser .. ·1co 
Nacional de Aprendizagem Comerc1al - SE.NAC de 
junho de 1987 a 1992. 

Cumpre aduzir também que o Sr. !_eonalde> Sil
va possui uma série de condecorações. destacanco
se a Grã-Cruz da Ordem c!G Mé'"1!0 J\.ldic1tr.c ::-:, :~""-
balho. do Tribunal Superior do Trabalho- TST. 

Tendo em vista a natureza da matér1a. e~c..m 

estas as informações a serem relatadas. 
Sala das Com1ssões. 14 de outub~o ;:!e ~ 9:98 -

Bernardo Cabral. Presidente- Romeu Tuma. êk e1 · 

PARECER N• 513, DE 1998 

Da Comissão de ConstituiçC:.c, .. :,;::>~:
ça e Cidadania. sobre a Mensagem c' "~ ~
de 1998, do Senhor Presidente <la ib::c
blica, submetendo à aprovação ao S.:.:" 2-

do Federal, o nome da Sr' Mana -c o F :·:i
ma Montandon Gonçalves, para c-:xncor 
o Tribunal Superior do Trabalho. 



18 ______________________________ ~AN~Al~S~DO~=SEN~ADO~~FE~D~E~RAL~~----------------~O~UTUB~~~R~O~D~E~I9~98 

A Com1ssão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, em votação secreta realizada em 14-10-98, 
aprec1ando o relatório apresentado pelo Sr. Senador 
Edison Lobão (em anexo ao parecer). sobre a Men
sagem n9 224. de 1998, do Senhor Presidente da 
República, opina pela aprovação da escolha da Se
nhora Mana de Fátima Montandon Gonçalves para 
exercer o cargo de Suplente de Ministro Classista 
Temporàno, representante dos trabalhadores. 

Sala das Comissões. 1 4 de outubro de 1 998. -
Bernardo Cabral. Presidente- Romeu Tuma. Rela
tor - Arlindo Porto - Leonel Paiva - Jose Eduar
do Outra - Edison Lobão - Djalrna Beasa - Bailo 
Parga - Ramez Tebet - Josaphat Marinho - Jef. 
ferson Peres - Lúcio Alcãntara. 

RELATÓRIO 

Relator: Senador Edison Lobão 

Vem a esta Comissão de Const~uição Justiça 
e Cidadania, nos tennos do art. 1 1 1, § 1 •. da Consti
tuição Federal, a Mensagem n• 224/98 (n• 1.06-4/98, 
na origem), que "Submete a apreciação do Senado 
Federal o nome da Senhora Maria de Fátima Mon
tandon Gonçalves, para compor o Tribunal Supenor 
do Trabalho, na vaga destinada a Suplente de Minis
tro Classista Temporário, representante dos traba
lhadores. para o triênio de 1 998 a 2001 ". 

Acompanha a Mensagem presidencial em 
apreço. o Curriculum Vitae da indicada. do qual 
cabe destacar o seguinte: a Senhora Maria de Fáti
ma Montandon Gonçalves. filha de Wa~er Campos 
Montandon e Luiza de Melo Montandon, é bacharel 
em Secretariado Executivo pela UPIS - União Pio
neira de Integração Social, em Brasiha - DF. pos
suindo uma série de cursos de aperfeiÇOamento e de 
atualização profissional, como o Curso de Secreta
nado Executivo. do Senac. em Brasília - DF, em 
1 992. o Curso de Organozação de eventos - Mar
condes Machado, São Paulo. em 1993, Guia de Tu
nsmo e Recepção a Turistas, Wera Assessoria. Bra
sília. em 1 993; Curso de Inglês. Casa Thomas Jef
ferson, Brasil ia, em 1 996. 

Dentre as ativtdades profissionais pregressas 
da Indicada cumpre relevar as segu1ntes: Coordena
dora de Serviços de Secretaria e Recepção -
' 979/81. Wera Assessoria de Congressos e Eventos 
L!da.: Recepcionista e Secretária Chefe do Serviço 
de Expediente no Aeroporto Internacional de Brasi
l,a, VASP - Viação Aérea São Paulo SIA; Diretora 
de Captação de Recursos da Federação Nacional 
das Secretárias e Secretários, mandato 1 997/2000; 
1• Vice-Presidente do Conselho Reg1onal de Secreta-

nado do 01stnto Federal - CRS. ele•ta em mar· 
ço/1998. 

Tendo em v1sta a natureza da· maténa. eram 
estas as informações a serem aduz•das. 

Sala das Sessões. 14 de outubro de 1998. -
Bernardo Cabral, Presidente - Edison Lobão, Re
lator. 

PARECER N• 514, DE 1998 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre a Mensagem n9 

225, de 1998, do Senhor Presidente da 
Republica, submetendo a aprovação do 
Senado Federal, o nome do Sr. Antonio 
Maria Thaumaturgo Cortizo para compor 
o Tribunal Superior do Trabalho. 

A Com1ssão de Constituição, Justiça e Cidada
nia. em votação secreta realizada em 14-10-98, 
apreciando o relatório apresentado pelo Sr. Senador 
Lúcio Alcántara (em anexo ao parecer), sobre a 
Mensagem n' 225, de 1998, do Senhor Presidente 
da República. opina pela apoovação da escolha do 
Senhor Antonio Maria Thaumaturgo Cortizo para 
exercer o cargo de Ministro Classista Temporário. 
representante dos trabalhadores. 

Sala das Comissões. 1 4 de outubro da~998 -
Bernardo Cabraf, Presidente - Lúcio Alcântara, 
Relator - Leonel Paiva - Djalma Bessa - José 
Eduardo Outra - Ramez Tebet - Edison Lobão -
Bello Parga - Jefferson Peres - Josaphat Mari
nho - Romeu Tuma - Arlindo Porto. 

RELATÓRIO 

Relator: Senador Lúcio Alcântara 

A Com1ssão de Constituição. Justiça e Cidada
nia. dentro da competência que lhe é atribuída pelo 
art. 101. inciso 11. n• 9. do Regimento Interno do Se
nado Federal. recebe. para opinar. mensagem do 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República. da 
qual consta indicação do nome do Senhor Antonio 
Maria Thaumaturgo Cort1zo. para compor o Tribunal 
Superior do Trabalho. na vaga destinada a Ministro 
Class1sta Temporário. representante dos trabalhado
res. no triênio de 1 998 a 2001 . 

De acordo com o art. 52. •nciso III, alínea a. da 
Magna Carta. combonado com o art. 1 1 1. § 19 , inc1so 
11. compete. privativamente. ao Senado Federal 
aprovar, previamente. por voto secreto, após argU•
ção pública a escolha de Min1stro do Tribunal Supe
nor do Trabalho. 

O mérito do Senhor Antomo Maria Thaumatur
go Cortizo. JOrnalista emérito. natural de Salvador -
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Estado da Bahia, indicado para ser reconduzido ao 
elevado cargo de Ministro Classista Temporário, rep
resentante dos trabalhadores, extrai-se do Curricu
lum Vitae constante deste processo. no qual se des
tacam os seguintes ponios: 

Atividades profissionais 

Na Presidência da República - Membro da Comis
são Consuttiva da Secretaria de Imprensa (1985) e 
Assessor da Subsecretaria para Assuntos de Im
prensa e Divulgação do Gabinete Civil. 

No Governo do Distrito Federal - Assessor de Im
prensa da Secretaria de Serviços Públicos. 

No Governo do Estado da Bahia - Assessor de Im
prensa da Secretaria de Agricuttura. 

Na Radiobrás - Redator e Diretor do Departamento 
de Jornalismo. 

Atividade sindical 

Na organização Internacional do Trabalho - OIT -
Suplente dos trabalhadores no Conselho de Admi
nistração, eleito pelos Delegados dos Trabalhadores 
dos Paises-Membros, em Genebra- Suiça. 

No Ministério do Trabalho - Membro efetivo da Co
missão de Enquadramento Sindical, representante 
dos trabalhadores. 

Na Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Comunicações e Publicidade - Secretário de Rela
ções Públicas, Secretário-Geral, Secretário de Rela
ções Internacionais, Secretário de Finanças e Presi
dente. 

Na Federação Nacional dos Radialistas - Conselhei
ro Fiscal, Vice-Presidente, Secretário de Finanças e 
Presidente. 

Ante o exposto, em face da natureza da maté
ria em apreciação, é o que se tem a relatar no pre
sente processo. 

Sala das Comissões, 14 de outubro de 1998. -
Bernardo Cabral, Presidente - Lúcio Alcântara, 
Relator. 

PARECER N• 515, DE 1998 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre a Mensagem n" 226, 
de 1998, do Senhor Presidente da Repú
blica submetendo à aprovação do Sena
do Federal, o nome do Sr. José Alberto 
Rossi, para compor o Tribunal Superior 
do Trabalho. 

A Comissão de Constrtuição, Justiça e Cidada
nia, em votação secreta realizada em 14-10-98, 

apreciando o relatório apresentado pelo Sr. Senador 
Ramez Tebet (em anexo ao parecer), sobre a Men
sagem n• 226, de 1998, do Senhor Pres1dente da 
República opina pela aprovação da escolha do Se
nhor José Alberto Rossi ~:=.ra exercer o cargo de Su
plente de Ministro Class1sta Temporáno, repre
sentante dos trabalhadores. 

Sala das Comissões, 14 de outubro de 1998. -
Bernardo Cabral, Presidente- Ramez Tebet , Re
lator - Romeu Tuma - Leonel Paiva - Jefferson 
Péres - José Eduardo Outra - Edison Lobão -
Djalma Bessa - Josaphat Marinho - Arlindo Por
to - Lúcio Alcântara - Bello Parga. 

RELATÓRIO 

Relator: Senador Ramez Tebet 

Vem a esta Comissão de Constrtuição, Justiça 
e Cidadania, nos temnos do art. 111, § 1°, da Consti
tuição Federal, a Mensagem n• 226/98 (n• 1.006/98, 
na origem), que "Submete à apreciação do Senado 
Federal o nome do Senhor José Alberto Rossi, para 
compor o Tribunal Superior do Trabalho, na vaga 
destinada a Suplente de Ministro Classista Temporá
rio, representante dos trabalhadores, para o triénio 
de 1998 a 2001". 

Acompanha a Mensagem Presidencial em 
apreço o Cunriculum Vitae do Indicado do qual cabe 
destacar o seguinte: o Sr. José Alberto Rossi, nasci
do em Videira, Santa Catarina.-.lilho de José Ross1 e 
Adélia Rossi, é formado em Medicina Veterinária 
pela Faculdade de Agronomia e Veterinária da Uni
versidade Federal do Paraná, tendo realizado uma sé
rie de cursos de especialização, inclusive no Japão e 
participado dos seguintes congressos científicos: 

1988 - Certificado de participação no XXI Con
gresso Brasileiro de Medicina Veterinária na cidade 
de Salvador- BA (duas participações); 

1988 - Certiticado de participação no XVI En
contro de Médicos Veterinários do Espirito Santo -
Vitória - ES; 

1994 - Certificado de participação no XXIII 
Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária, na ci
dade de Recife- PE; 

1995 - Certificado de participação no Seminá
rio "O Mercado de Trabalho e o Médico Veterinário", 
na cidade de Florianópolis, Santa Catarina. 

Dentre as funções com mandato de repre
sentação laboral exercidas pelo Senhor José Alberto 
Ross1, destacam-se as seguintes: 

1975f78 - Conselhe"o do Conselho Re!Jional 
de Medicina Vetennária da 2' Região- SC; 
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1 980/83 - Pres1dente do Sindicato dos Médl
. '.::t.:;~:-:arlos no Estado de Santa Catarina. sócio 

_;:- :a.:::.Jr 2 pr1me1ro presidente eleito; 
- <08-l - Presidente do Conselho Regional de 

:-/lEGICtr.a Vetennána. Eleito em 6-9-84: 
i 984;86 - Presiden::e da Diretona Provisória 

..:.ara c::nstltUIÇão da Federação Nac1onal dos Médt
:Ds Velennarios, em julho de 1984; 

1 986/98 - Presidente da Federação Nacional 
~:)5 Med1cos Veterinários (em exercício); 

~ 993/96 - Tesoureiro-Geral da Confederação 
• '-3C,"Jral tjas Profissões Liberais. 

·.=.umore destacar ainda que o Sr. José Alberto 
0 .·oss· •ese:Oeu a Ordem do Mérito de Medicma Vete
·1nana. no grau de Comendador. 

Tendo em vista a natureza da matéria. eram 
estas as 1nformações a serem aduzidas. 

Sala das Com1ssões, 14 de outubro de 1998. -
Bernardo Cabral. Presidente- Ramez Tebal, Relator. 

O SR. PRESOENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-·Voltamos à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Edison 
Lobão. (Pausa.) 

S. Ex' declina da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Casildo 

Maldanar. 
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB - SC. 

Pronunc1a o seguinte d1scurso. Sem revisão do ora
dA.) - Sr. Presidente. nobres colegas. a economia 
brasile1m. os micro e pequenos empresários. os con
sumidores e a população em geral têm sido prejudi
cados pela equ1vocada politica de juros adotada no 
3rasil. 

Não existe país civilizado, nem economia esta· 
nilizada em qualquer parte do planeta que cons1ga 
desenvolver suas at1vidades de maneira normal com 
\3:~85 de JUfOS reaiS que atingem quase 50°/o ao anO, 
;._ . -,cipalmente quando sabemos que as taxas prati
cadas Internamente pelos países desenvolvidos não 
;Jassam dos 7% anuais. 

Multo se fala de globalização. de redução de 
custos, de competitividade, de enxugamento de em
presas. de pnvat1zação. de redução do chamado 
::usto Brasil. e de 1ngressarmos na econom1a do Ter
<:elro Milên1o. 

O projeto de globalização, em sua lormulação 
·eonca. chega a entusiasmar algumas pessoas. pois 
3 ex1stênc1a de uma econom1a mundial, em que o li
;~e ioga das forças concorrenc1a1s de mercado con
riDUina para reduzir custos. para aumentar os índi

.:es de produção. produtividade e eticiênc1a. Com 
•sso. consequentemente. teríamos ma1s bens oferta-

dos. por menores preços, para um número cada vez 
maior de pessoas . 

Tudo isso seria mu1to ir'lteressante. não fosse 
uma fábula. um ledo engano. pois o protecionismo 
dos países ricos - cada vez mais refinado e cada 
vez mais disfarçado em barre1ras não tarifárias - im
pede que nossa produção possa penetrar em seus 
mercados, gerando desemprego e levando nossas 
empresas à falênc1a. 

Sr. Pres1dente. Sr<s e Srs. Senadores, toda 
essa situação perversa que atmge a econom1a brasi
leira pode ser resumida por um instrumento deleté
rio, verdadeiro veneno econõmico, que vem sendo 
utilizado contra nossos empresários e contra os bra
Sileiros em geral: as taxas de juros elevadíssimas. 
totalmente incompatíveis com um país que pretende 
figurar entre as dez ma1ores econom1as do mundo. 

A par dessa Situação, o Ministério da Justiça já 
adotou uma séne de med1das que visam coibir a 
agiotagem praticada por pessoas tisicas. Nesta se
mana. decidiu anular as cláusulas dos contratos das 
empresas de cartões de crédito consideradas abusi
vas. proibindo a cobrança de juros acima de 2°/o ao 
mês. Porém, antes de estender as minhas congratu
lações ao Mimstro Renan Calheiros pel8.s imciativas. 
gostana de. desta tnbuna. fazer-lhe um apelo no 
sentido de adotar procedimento hnear e 1dênt1co con
tra todas as finance1ras do Pais. dentre elas. Losan· 
go e Fininvest. que estão praticando ag1otagem de 
quase 16% ao més. 

Oportuno lembrar que só as pessoas ma1s hu
mildes e que recorrem a esse t1po de emprest1mo. É 
preciso dar um basta nessa ag1otagem e na sua pro
paganda dominical na telev1são bras1le1ra. 

A Constituição Federal. em seu art. 192. §3º. 
não admrte JUros superiores a 12% ao ano. No en
tanto. a realidade brasJie1ra é totalmente diferente. 
pois, Infelizmente, no Bras1l, ao que parece. a lei ain
da não é para todos. 

Infelizmente. o Banco Central do Brasil é coni
vente com essa situação perversa e adm1te a co
brança de juros ilega1s. de modo que, em Ultima anã
lise, o Governo Federal se torna o ma1or agiota do 
Brasil. o que representa um verdade1ro paradoxo: a 
autondade pública. que devena cu1dar do bem-estar 
da população. faz 1ustamente o contréino. 

Com 1sso. milhares de pequenas e médias em
presas nac1ona1S sao obngadas a ped1r falênc•a ou 
concordata. po1s e 1mposs1vel produz1r. pagar sala
rios. fornecedores e tnbutos com taxas de 1uros rea1s 
de 30. 40 e até 50% ao ano. 
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Os consumidores são altamente prejudicados. 
pagando taxas de cheques especiais de até 12.90% 
ao mês. o que equivale a quase 200% ao ano. ou 
seja, um verdadeiro escândalo nacional. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o Brasil 
não pode aceitar uma dependência de agiotas nacio
nais ou internacionais. 

Essa política de juros altos poderá acabar não 
apenas com nossas empresas como, igualmente. 
destruir as finanças públicas, pois o Governo Fede
ral, os Governos Estaduais e Municipais também 
são prejudicados por essa espoliação. 

Em última análise. quem paga todos esses pre
JUÍZOS, abusos e absurdos financeiros é o povo. que. 
com seu salário reduzido, tem enormes dificuldades 
para pagar seus compromissos pessoais, pois essa 
politica de juros acaba com as oportunidades de tra
balho e com o orçamento familiar. 

Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, deixo 
aqui, além do meu apelo ãs autoridades eoonõmicas 
de nosso Pais, um alerta quanto ao comprometimento 
das nossas reservas cambiais, que estão intimamente 
ligadas a essa politica perversa de taxa de juros. Se ne
nhuma providência for adotada. a inflação, de forma 
voraz, libertar-se-a da camisa de força em que se en
contra. remetendo-nos a uma das maiores crises eco
nómicas da nossa história. Espero que o Ministro da 
Justiça, Renan Calheiros, continue nessa cruzada con
tra os poderosos e em defesa dos mais fracos. 

Tenho a plena conviCÇão de que os eminentes 
Senadores. conhecedores que são da grave situa
ção da economia brasileira, decorrente dessa políti
ca perversa de juros elevadíssimos. estarão unidos 
na luta pelo desenvolvimento nacional. pela valoriza
ção do trabalho e pelo combate a agiotagem. mais 
um tipo de exploração do povo brasileiro. 

Sr. Presidente. Sr's e Srs. Senadores. estas 
são algumas considerações que trago à Casa em 
função do que vem ocorrendo. 

Como já disse. mesmo aos domingos a televi
são faz propaganda de determinadas financiado
ras. As pessoas, muitas vezes levadas por infor
mações não verdadeiras. buscam socorro nesses 
financiamentos e quando o arrependimento chega 
Já é tarde. pois os juros cobrados, de 15 ou 16%. ao 
mês. são escorchantes. Por 1sso, precisamos envl
dar esforços a hm de que o M1msténo da Just1ça es
teJa atento também a esse t1po de especulação. 

Mu1to obngado. 
O SR. ROBERTO REOUIÃO (PMDB - PR) -

Sr. Pres1dente. peço a palavra para uma breve co
mumcação. 

O SR. PRESIDENTE (Anton>o Carlos Magal~.ães 1 

- Concedo a palavra ao Senador Roberto Reau>ao. 
para uma breve comunicação. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR 
Para breve comunicação. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. chega às m>
nhas mãos um documento do Sr. Amilcar Brunaso Fi
lho sobre a utilização de umas eletrônicas no Brasil. 

Talvez poucos saibam. mas hoje, no mundo. a 
informat\zação das e\eições só existe no BrasiL E 
essa questão, segundo a opinião do Sr. Amilcar Bru
naso, surpreende pela ingenuidade com que tem 
sido abordada a segurança do voto na urna eletrôni
ca. Os Partidos, segundo o Sr. Amilcar. entendem 
muito pouco de segurança de sistemas. 

Diz ele: 

Um programa fraudulento que se preze 
pode perfeitamente apagar da memória de
pois de ter feito o seu serviço. Antes mesmo 
de a votação ter-se encerrado, a uma já es
taria perfeitamente limpa e sem vestígios de 
fraude. Uma análise a posteriori é absoluta
mente inútil, como foram inúteis os dema1s 
procedimentos de segurança ayalizados por 
todos os Partidos até agora. 

O TSE. aconselhado pelos projetistas 
da uma e contrariando os ntos de seguran
ça, eliminou a possibilidade de recontagem 
de votos de urna eletrônica e abriu uma por
ta enorme para grandes fraudes, aquelas, 
principalmente. que podem desviar votos de 
eleição majontária sem de1xar vestíg1os. o 
que não existia no sistema tradicional de 
eleição. 

Há dois anos. nos d1z o Sr. Amilcar Brunazo. 
ele vem apresentando denúncias. por meio da Inter
net. e recentemente o Sr. Paulo César Camarão. 
Secretário de lnformát>ca do TSE. admit>u-as publi
camente. 

Para dar um aspecto de legal>dade a 
esse sistema. completamente "furado". en
gendrou-se a farsa da validação a priori da 
apuração. na qual coube aos Partidos políti
cos fazerem o papel de aud1tores externos e 
avalistas do SIStema. Os Partidos pol1t1cos. 
como inocentes úte1s. ou Incompetentes ute1s. 
cumpnram o seu papel. O PMDB inclus1ve 

Os Part1dos concordaram com a pro
posta do TSE e aceitaram como validos do1s 
procedimentos totalmente 1núte1s na garant1a 
de idone1dade da votação. a saber: 
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- aceitaram analisar apenas os pro
gramas-fonte do sistema de totalização; 

2 - aceitaram considerar como válido um 
teste onde a uma a ser lestada era adredeman
te preparada por um disquete especial. 

Ora, tais procedimentos nio servem 
para garantir absolutamente nada, pois es
tão "furados• em muitos pontos: 

1- o programa fonte não é o que vai 
ser carregado no computador; 

2 - o código fraudulento pode ser adi
Clonado antes, durante ou depois do progra
ma-fonte ser preparado para carga, ou seja, 
compilado; 

3 - não se sabe se o programa compi
lado gerado pelo programa analisado é o 
mesmo que foi carregado na uma; 

4 - do programa-fonte é gerada ape
nas uma pequena parte do código contido 
na uma - o vício pode estar programado em 
outros lugares; 

5 - no prazo de cinco dias concedido 
aos Partidos, é humanamente impossível 
analisar o código compilado completo, mes
mo em um único microcomputador; 

6 - mesmo depois de analisado o códi
go compilado, um vício de funcionamento 
pode ser introduzido junto com os dados, na 
introdução dos nomes dos candidatos, elei
tores, etc: 

7 - o disquete que é inserido na uma 
ena uma condição especial de teste que di
fere da condição nonnal de operação. invali
dando completamente o teste como garantia 
de idoneidade; 

8 - o TSE não admitiu auditoria em 
urna em condição nonnal de operação; 

9 - a regulamentação da lei eleitoral, 
te1ta pelo próprio TSE. permite aos Partidos 
exammarem os programas dos subsistemas 
de totalização dos resuttados, mas não diz 
nada com relação ao subsistema de apura
ção - leia-se a urna eletrônica. 

Isto está claro no art. 51, §§1°, 39 e 5'. da Re
solução n• 20.103, do TSE. 

O problema da possibilidade de fraude, 
denunciada em todo o Brasil. é que se ela 
for bem feita. não deixa pistas. Se os possí
veiS fraudadores do sistema tiVerem um 
pouco de competência, só um pouco mais 
que os Partidos, não só programanam a 

fraude de desv1os de v:Jlos. como fanam o cc
digo v1ciado ser aoagado da memória depois 
de processado. 

Como Já se descreveu. analisar o con
teúdo das umas depoiS da eleição é tão inútil 
quanto analisar o programa-fonte e auditar ur
nas preparadas para teste. 

Este assunto foi debatido pelo Sr. Am1lcar Bru
naso e, depOis de um grande debate no fónum Voto 
Eletrón1co, mantido por ele na Internet, chegou-se à 
conclusão de que a úntca solução que pode dar ga
rantia aos Partidos políticos contra o t1po de fraude 
adm111da pelo Sr. Camarão é que o voto do eleitor na 
uma eletrônica seja impresso, como o era em 1996. 
E que, além de 1mpresso. se1a mostrado ao eleitor 
no momento ern que vota. Este conferiria o impresso 
e colocá-lo-ia numa urna. 

Esta é a única maneira de o eleitor certificar-se 
de que o voto Impresso é o que teclou no computa
dor e de viabilizar que ele seja posterionnente confe
rido, se o computador e o sistema de apuração tive
rem algum vicio, alguma fraude programada. Fora 
disso. considera o Sr. Amilcar Bnunaso, testes inó
cuos, análises parc1ais, auditorias Incompetentes e 
perícias posteriores não servem para garant1r a nin
guém que uma uma eletrônica seja segura. 

A análise do Sr. Amilcar Bnunaso, que me che
gou por e-mail, é procedente e deveríamos. no Se
nado, tomar a imciativa de exigir que as umas eletrõ
nicas voltem a ter um comprovante impresso e que 
este seJa depositado numa uma ao lado da urna e\e
trõnica, depo•s de ter s1do cc.1ferido pelo eleitor. 

Esta .; uma forma extraordinariamente simples. 
que parcialmente exist1u nas ele1çóes de 1996 - po1s 
não ex1st1a a conferência do voto pelo eleitor -, mas 
que pode ser remtroduz1da, garantindo a senedade e 
impedindo de forma definitiva a possibilidade de 
fraude nas ele1ções. 

Muito obrigado. Sr. Pres1dente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
-Com a palavra a Senadora Emília Fernandes. 

A SRA. EMÍLIA FERNANDES (Bloco - PDT -
RS. Pronuncia o segUinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) - Sr. Presidente. Sr's e Srs. Senadores. 
hoje, 15 de outubro. é o Dia dedicado ao Professor. 

Particularmente. este dia está identificado com 
lembranças. comprom1ssos. saudades. esperanças. 
consc1entização. acertos e erros. fé. utop1a e realida
de ... Por 1sso quero. nesta data. dirig1r-me aos meus 
colegas professores de todo o nosso País. em espe
cial aos do meu Estado. o Rio Grande do Sul. 
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Quero aoroveliar 9StE sspaço r:ara ~amena
gear cada um. r.esta a ata. ccmc ;·et~!bU!ç§.o ao esfor
ço, à luta, à garra. ao sacrificio e até mesmo à ait1· 
vez com que buscam desempenhar a profissão ce 
educar. apesar das a1ticuldades que enfrentam r-o 
dia-a-dia das escolas, r:as salas de aula, muitas ve
zes esquecidos. menosprezados e até mesmo pro
fundamente desencanlados. 

Porém, quero, acima de tudo, aprovaitar para 
fazer uma reflexã0 sobre a Situação dos trabalhado
res em educação, especialmente orofessores e fun
cionârios de escolas, e também sobre a educação 
em geraL 

É importante aue neste d1a. em que as atençõ
es estão centralizadas nessa categona pmfissional, 
além do carinho dos alunos e do reconhecimento 
dos pais, os p;ofessores tenha~. principalmente. a 
palavra de solidariedade. de vaionzação e de respei
to profissional. especialmente por parte das autorida
des e da sociedade em geral. 

É com esse espirita que. como professora. ten
do exercido o magistério durante 23 anos, pela vi
vência com a educação em escola pública por tantos 
anos. com militância sindical e experiências de ensi
no. que vão desde a alfabetização, passando peia 
administração e superv1são escolar, saúdo a todos 
os meus colegas do Brasil e do nosso Estado. com 
os qua1s d1reta ou ind1reta!T1ente trabalhamos duran
te tanto tempo nor uma educação de qualidade G 

pela va!or;zação da nossa categona prOÍISSIOnal. 

O saber. para mim. é o ma1or desafio deste fi
nal de século. Educação arnda 9 uma das poucas 
grandes esperanças da nossa época. 

Pa!'alelamente a essa confiança depositada na 
educação. é generalizaaa. hoje em dia, a c;onvicção 
de que este não pode ser encarado como um s!ste
ma isolado no tempo e no esp:J.ço. a existir em uma 
espécie de vácuo s::>cral nu temtó;:o neL:tro. alheio 
às transformações socia1s. econõmicas. políticas. 
científicas. tecnc1ógicas e culturais de cada país e 
do mundo. 

Outros pontes -=1ue gvvern3r.tes. ~ensadores e 
políticos devem ter i':"lurtc ;xesefl!es de:1tro deste 
contexto de avaliaç.:io 2 de anái32 é c cresce~te es
vaziamento Cos .::u~s:::s C:c -:du:::c:;:ão e d:;; to~maçãc 
de professo~es. ~3ia fc:!ta da ;J3~specti·;as ~ara 2 
profiSSãO 00 r:laÇISI2~1C <:;_ :J.Ci:T?l 22 iUC::O. ~2!2 (jeS
valorização sa1anal. 

Daoos vêm C·i"SOCõ.J::Jar..:JC : ;:::ccs :.: saçmen
tos soc1ais comproii1erracs ::;:::m .J. aducaçào. Gover
nantes ~~êC1sarn 7aze:- ;J;T.â. 181IL:í3. rr:ais c;-itica da 

~ealrdada e acresentar s Jtuçôes e tratamentos sé
nos. 

Se, ~or um lado. -cs preocupa a queda no In

gresso de professores. pJr outro. é ~riste a expectati
va de uma parcela de profissronais que oscila entre 
o temor e o descréditO. a insegurança e a vontade 
de recorrer à aposentadoria pela instabilidade e cons
tante pressão que exercem sobre suas ativ;dades. 

Ao longo deste úllimo período da vida nacional. 
particularmente. a1udamos a construir uma história 
de luta cotidiana. de mobilização constante e de 
compromisso renovado a cada momento, seja no 
âmbito do Senado. da Cãmara dos Deputados. dos 
sindicatos, das associações, dos congressos, das 
escolas e das salas de aula. 

Apesar de todas as di~iculdades. dos baixos 
salários, d3s ameaças cue pairarr. sobre a cabeça 
a e cada professor. a cada novo pacote ou medida 
provisória, os professores, principal Tlente os da rede 
pública, em todos os níveis, têm não apenas resisti
do mas avançado em consciência, organização e 
disposição de ultrapassar as barreiras. 

A educação. come um todo, diante dos desa
fios que estão postos não pode ser analisada de for
ma isolada do contexto econômico e político. E, por
tarrto, desvincular esse debate é. sem dúvida, um 
equívoco mu1to grande. e um erro estratégico e polí
~ico que a nenhum governante se permite incorrer. 

Além de garantir o acesso à educação para to
dos, bem cor.1o de um ens1no de qualidade. o País 
precisa assegurar mercado de trabalho para os jo
vens. com as devidas c:::;ndições de aproveitamento 
das capacidade aprendidas ou desenvolvidas sem o 
que o processo de ens1no te;á permanecido elitista. 
excludente e ineficaz. Para isso, as mudanças no 
processo educacional dever.1 estar integradas com 
um grande debate nac1onal que resulte na adoção 
de uma política econômica que combine desenvolvi
mento com soberania pclítica. valorização dos direi
tos soc1ais e democrac1a 

Diante disso. é fundamental que o discurso ofi
-::ral a resperto da melhona da qualidade do ensino 
conlemple a valorizaçã8 dos professores que passa 
iJOr salários d1gnos. estír:1ulo e aperfeiçoamento. 

Educação. infelizmente. ainda rima com exclu
são. desmot1vação e até mesmo ele1ção, quando, na 
'Jerc!ade, deverra ser srntmmo de 1r1tegração, liberta
ção, partiCipação E- revo:ução. 

~,Jãc poderr:cs cor.11nuar olhando a educação 
cerno um subproduto desta política econômica que 
se 1mplanta. que avassaia. que exclui e que, princi
palmente. impõe ao País. cada vez mais. um discur-
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so que não condiz com as ações que são praticadas 
no d1a-a-d1a nos Estados e no Pais como um todo. 

E por rsso. Sr. Presrdente, Sr's e Srs. Senado
res. que estamos aprove1tando esta data para con
clamar o Congresso Nacional. os professores em 
geral e a soc1edade como um todo para que se 
unam nesta grande luta em defesa da educação e, 
pnncipalmente, dos seus suJeitos: professor, alunos. 
pa1s e comunidade. 

Queremos. também, nesta oportunrdade em 
que lembramos os nossos colegas professores, re
gistrar um evento, do mais alto significado, transcor
ndo neste ano, do qual, Inclusive, partiCipamos. Refi
ro-me ao Encontro de Equipes Docentes da Aménca 
Latrna. realizado na Bolívia, de 5 a 11 de janeiro 
deste ano. Lá estiveram professores cristãos de es
colas públicas de vários Países como a Venezuela, 
Urugua1. República Dominicana, Peru, Paraguai, Mé
xico, Honduras, Estados Unidos, Equador, Colõm
bra, Chile. Bolívia, Argentina e Brasil, e ainda apre
sença de observadores e professores cristãos da Ín· 
dia e da França. 

Des~e encontro retirou·se uma declaração daa 
Equipes Docentes da América Latina que gostaria
mos que losse registrado nos Anais desta Casa 
como cammho, como luz, mostrando a todos os pro· 
lessores do nosso Pais as preocupações, as denún· 
c1as e os compromissos assum1dos por todos aque
les que lá estiveram. 

Os delegados das equipes docentes, professo
res cnstãos das escolas públicas da América Latina. 
denunctam o modelo de sociedade sustentado em 
injustas estruturas sociais, econômicas e culturais, 
que não respeitam nem as nações. nem as culturas, 
nem as pessoas nem o Criador; que fomenta a cor
rupção do Estado; que destrói uma escola que deve-
na construir -a partir da educação- uma soc1edade 
critica. sohdána, onde os pobres tenham vida. voz. 
particrpação e digmdade; que contrariam o Evange
lho. a Boa Nova para todos, a partir dos pobres, nos 
~uats Cnsto reconheceu como seus pnvUegiados. 

Solidanzam-se com as víttmas das injustiças 
soc1a1s. resultante do atual modelo neoliberal; com 
os agncultores sem terras: com as cnanças explora
das e abandonadas: com as mulheres e homens ex
cluídos e desempregados sem direrto a vida~ Solida
nzam-se com os povos mdígenas e com os tnjusttça
dos da Htstona. Solidanzam-se com as vitimas dos 
massacres de todo o mundo. 

E se comprometem lortemente a manifestar 
permanentemente a sua indignação frente a tudo 
1sso que é uma afronta aos direttos dos seres huma~ 

nos e da cnaçào. Comprometem-se a recnar a esco
la públ1ca com todos os agentes da soc1edade: pro
fessores. pa1s, alunos. s1nd1catos. Mumcip1os. instl
tutções da soc1edade. autondades responsave1s pela 
educação nac1onal. onde os pobres terão d1re1to a 
uma educação gratUita. de qual1dade. construtora de 
uma soctedade d1ferente desta. Comprometem. aci
ma de tudo. a defender a independêncra e a sobera
ma da Aménca Lattna e a combater este modelo 
neoltberal. 

Esta é a Declaração das Equipes Docentes da 
Aménca Latma t1rado em Cochabamba. na Boliv1a. 
onde se real1zou. em 1ane1ro deste ano. o 8º Encon
tro dos Professores Cnstãos das Escolas Públicas. 

Por rsso. Sr. Presrdente. Sr's e Srs~ Senado· 
res. a educação. sem dúvida. representa o espaço 
que permite ver o mundo com suas inqutetutes: pode 
pressupor o sonho como a antecipação da realidade. 
pode fortalecer a luta contra a inércta e a passivida
de de atitudes~ 

Por meto do saber. do conhec1mento. o ser hu
mano retoma suas qualidades supenores. Dotado de 
rntelrgéncia. da capacidade de ver, Julgar, agir, pede 
expenmentar. conquistar. mamfestar vontades. bus
car equilíbrio, transformar. 

Cada professor com suas angústias. decepçõ
es, esperanças e htstóna de v1da, segue caminhos 
diferentes. porém. no fundo todos os educadores 
têm realidades semelhantes e. frequentemente. bas
tante fortes. 

Educação tem como cnténo pnmar não apenas 
pelo que o ser humano é. mas principalmente pelo 
que o ser humano podera ser. A matéria-pnma que a 
educação trabalha não é metal, papel. argila ou 
qualquer outro matenal descartâvel; são seres em 
formação, consciências dos novos tempos. daqueles 
que vão assumir papérs depors de nós~ Educação 
não se faz com propaganda apenas; não se faz com 
publicidade. mas com qualidade e aperterçoamento 
do seu quadro funcional. com a dimmuição do nUme
ro de analfabetos, que ho1e é de 20 milhões. Educa~ 
ção se faz com cnança na escola e não nas ruas e 
no trabalho precoce: educação se faz. alterando-se 
os dados que apontam que. para cada 100 cnanças 
que entram na 1~ séne. 44 concluem o 19 Grau. 20 
chegam ao 2º Grau, e apenas 5 conseguem chegar 
ao ens1no un1versit8no 

Tenho certeza. portanto. Sr. Prestdente. Sr4s e 
Srs. Senadores. de que esta homenagem que nào e 
apenas mrnha, mas de todos os Senadores. do Se
nado Federal como um todo; é de extrema JUStiça. 
não apenas pela relevância dos educadores no con-
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texto socral, mas pela dedicação, pelo profundo sen
trmento cívrco e pelo amor à profissão. demonstra
dos cotidianamente nas escolas e, acima de tudo. 
pelo que signif1ca o educador como agente de trans
formação, diante dos desaf1os politicos. econômicos 
e sociais impostos à sociedade no dia-a-dia. 

Poucas pessoas não têm um professor ou fun
cionário da escola - que também é esquecido e des
valorizado - em seu círculo familiar ou de amizade. 
Eles estão presentes em todos os cantos do Pais. até 
nas localidades mais isoladas: desempenham uma 
função social política importantíssima. Ao mesmo tem
po, é importante registrar o posicionamento cívico dos 
professores, que atuam na luta pela educação e valori
zação profissional de forma integrada com as demais 
políticas econõmicas e sociais do Pais. 

Nesse sentido, quero registrar e direcionar a 
minha homenagem a todos os professores deste 
Pais, em especial, aos do meu Estado, que pos
suem uma militância sindical exemplar. Posso afir
mar que boa parte da história do Rio Grande do Sul 
e do balanço das relações de cidadania e da cons
ciência crítica, hoje tão reconhecida e elogiada em 
todo ~ais, deriva justamente da forir.a c:ara. transpa
rente e consciente com que cada professor age. De
riVa, inclusive, da tensão provocada pela luta dos 
professores nas assembléias, nas ruas, nas praças 
e até nos embates com os governos. 

Este era o iEgistrc. Sr. Presidente. Srfs e Srs. 
Senadores, que g::staria de fazer neste 15 de outu
hro. dia dedicado a.:: professor. Que esta data extra
;>oie as salas de aulas, as escolas. o Congresso Na
cional, as Assembléias Legislativas, as Câmaras de 
Vereadores, a ação dos sindicatos e se transforme, 
realmente, na torça que fortalecerá e moverá o mun
do nesta v1rada ds sécu:c e no r~-:·vo milénio que se 
aproxima. 

MUlto obrigada. 

Durante o discurso da Sra. E mi/ia Fer
nandes, o Sr. Antonio Carlos Magalhães. 
Presidente. deixa a cadeira da presidl!ncia, 
que é ocupada pelo Sr. Ronaldo Cunha 
Lima. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Para uma comunicação inadiável, pelo prazo de cin
co minutos, concedo a palavra ao Senador Paulo 
Guerra. 

O SR. PAULO GUERRA (PMDB - AP. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, repor
to-me também, nesta oportunidade, ao dia dedicado 
ao professor. 

Obviamente, não se héi de cogitar de d1rerios e 
::JOiíticas sociais sem que se faça a inserção aa edu
cação, que obviamente se operacionaliza pelo agen
te- e. ao mesmo tempo, protagonista-. o educador. 

Mister se faz, portanto. considerar, nesta data. 
não somente a possibilidade de parabenizar os pro
fessores de todo nosso País. mas, sobretudo. de 
abrir um espaço para refletir um pouco sobre o pro
fessor e sobre a educação. Esta deriva já de uma 
multivisão necessária e vem, ao longo dos séculos. 
alicerçando a caminhada humana. HoJe, quando se 
fala tanto da globalização, na realidade, o que se 
tem é um processo inexorável no tempo e a consoli
dação do processo educacional desenvolvido ao lon
go dessa história. 

Não há país. não há nação. não há pátria, não 
há povo que possa traduzir o seu referencial históri
co, senão por intermédio do próprio processo educa
cional. 

A educação é, portanto, fator inerente à própria 
condição do ser humano. No Dia do Professor, 
quando estamos também no patamar do terceiro mi
lênio, precisamos considerar o papel importantíssi
mo do p;ofessor para a construção de uma socieda
de cada vez mais democrática. competitiva e. sobre
tudo, preparada ao enlrentamento dos desafios per
manentes que ocorrem. 

Es1amos vivendo um nc.·vo paradigma no âmbi
to do conhecimento, e essa hovação impõe. indiscu
tivelmente, aos professores do mundo inteiro, do 
nosso P•fs, dos Estados e Municípios que estejam 
conscientes da relevância de seu papel. As lições do 
dia-a-<lia nos levam à sfntese de que há necessida
de de que a humanidade procure alicerçar os atos 
por sua consciência, por sua capacidade crítica. 

É com esse pensamento, Sr. Presidente. Sr"s 
e Srs. Senadores, que me congratulo com todos os 
professores do Brasil e. especificamente. com os co
legas professores do meu longínquo Estado do 
Amapá. 

Feita essa singela homenagem, Sr. Presidente. 
quero ainda me valer dessa oportunidade para traze r 
à consideração desta Casa algo que nos inquieta lá 
na fronteira, lá no Estado do Amapá. 

Sr. Presidente. a autodeterminação politico-ad
ministrativa alcançada pelo Amapá, com o advento 
da Constituição de 1988, não eximiu aauele Estado 
de alguns problemas referentes à estrutura organiza
cional como nova Unidade da Federação. Entre 
aqueles problemas, destaca-se a questão dos servi
dores públicos federais hoje à disposição do Gover
no Estadual. 
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Integrantes de uma tabela temporima e em ex
tinção dos ex-territórios federais, vivem hoje os ser
vidores públicos federais do Amapá uma verdadeora 
síndrome da demissão. Face a iminênc1a de anúncio 
por parte do Govemo Federal quanto às medidas 
que pretendem o ajuste econômico e as especulaçõ
es quanto ã possibilidade de demissão de mais de 
37 mil servidores não estáveis em lodo o País, o Es
tado do Amapá vive, no mínimo, um momento de 
perplexidade, de inquielação e de insegurança por 
parte daqueles servidores. 

Na forma do disposto no Texto Constitucional, 
referente à transformação ou à criação dos novos 
Estados. os servidores do quadro dos ex-terntórios 
federais toram colocados à disposição dos respecti
vos Governos Estaduais. 

Desde já, quero destacar que tal disponibilida
de não pode ser confundida nem interpretada como 
um contingente prescindlvel, pois, ao contrário, é 
graças a presença de tais servidoras que a máquina 
administrativa estadual consegue desenvolver suas 
ações sem solução de continuidade. 

Em notícia publicada no D"rio do Amapá, no 
d1a de ontem, 1-4 de outubro, há uma manifestação 
do Sr. Presidente do SindicalO dos Servidores Públi
cos Federais do Amapá revelando tal preocupação, 
pois que, por meio de algumas ações judiciais e de 
decisões já existentes, milhares de servidores públi
cos ficaram tora da tolha de pagamento; para ser 
mais preciso, toram mais de três mil servidores e, 
posteriormente, 992 servidores. 

Quando da votação da Reforma Admimstrativa, 
buscou-se dirimir aquela grande dúvida quanto ã situa
ção e ao vínculo funcional dos servidores que aluavam 
nos ex-territórios federais. Dali nasceu uma emenda 
aglutinativa que assegura o emprego dos servido,... 
dos ex-territórios como funcionários da União. 

É necessário, portanto, Sr. Presidente, que 
haja o cumpnmento e a eficácia de aplicação dessa 
emenda aglutinativa, pois ela representa uma res
posta a um direito indiscutível e faz justiça aos já sa
crificados servidores do Amapá. 

Eram essas as considerações que eu desejava 
lazer, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -

Concedo a palavra ao nobre Senador José Saad, 
que dispõe de vinte minutos para fazer o seu pro
nunciamento. 

O SR. JOSÉ SAAD (PMDB - GO. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente. Srts e Srs. Senadores. estamos de volla 

a esta Casa, eu e vários Colegas. chegando de nos
sos Estados. uns vitoriosos. outros derrotados, mas 
todos preocupados com os dramâticos acontecimen
tos ocorridos durante a campanha eleitoral, que de
monstraram a fragilidade de nossas instituições polí
ticas. Os part1dos foram detonados e pulverizados 
nos mais contraditórios ajustes e acordos eleitorais, 
nos quais não prevaleceram siglas, programas, prin
cipias partidários. mas sim um vale-tudo, do qual, de 
maneira geral, ninguém, nem mesmo o PT, salvou-se. 

Chegamos aqui em um clima de indagação e 
de inquietação sobre o que está acontecendo e o fu
turo de nosso Pais. Diante de tantas surpresas, não 
podemos deixar de questionar e analisar o quadro 
político-administrativo de nossos Estados e os ab
surdos que vão se delineando nesse setor. 

Goiás não toge à regra. Embora tenhamos ele
gido dois terços da Assembléia Legislativa e 11 dos 
17 Deputados Federais e mantido intacta a nossa 
representação no Senado Federal, com a eleição de 
Maguito Vilela, que teve mais de dois terços dos vo
tos goianos, não conseguimos eleger o Governador 
no primeiro turno. Nosso candidato, o eminente Se
nador lris Resende Machado, iniciou a campanha 
com 70°/o de aprovação e viu questionada a sua vo
tação, porque a ela se antepôs, no programa eleito
ral, um palhaço de circo e televisão, submetendo o 
povo goiano a ter que escolher entre o perfil do Se
nador lris Rezende. um político experiente, e o seu 
adversário, candidato com pouca expressão no Es
tado e nenhuma expenência administrativa. 

I ris Rezende. com 40 anos de vida pública, Ve
reador, Prefeito de Goiãnia, Deputado Estadual, Pre
sidente da Assembléia Legislativa, duas vezes Go
vernador de Goiás, duas vezes Ministro de Estado. 
Senador da República mais votado proporcional
mente, vê-se. de repente. execrado por determina
dos setores que não querem reconhecer o processo 
de desenvolvimento do Estado de Goiás. pratica
mente intciado por me1o dos seus mandatos de Go
vernador e. posteriormente. com os mandados de 
MagUIIO Vilela e Naphtah Alves. 

É inommável que se queira apresentar a popu
lação de Goiás uma panelinha miúda de deboches. 
quando temos a exibir um panelão. contendo 12 mil 
quilômetros de estradas asfaltadas, onde antes só 
existiam m•l: água encanada e energia elétrica em 
todos os municipios e povoados do Estado; eletnfi
cação rural de 80°/o de todas as fazendas de GOiás: 
implantação de 17 faculdades gratuitas. quando an
tes sô ex1stia uma: providências na área da educa
ção, elevando o nosso Estado do 16° lugar para o 5" 
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no ranking nacional; ginásios de esportes e estádios 
de futebol em vários municípios; construção de mi
lhares de casas populares, melhorando, assim, a 
vida de muitas famílias e dando-lhes dignidade; insti
tuição, nos últimos anos, da cesta básica, do leite e 
do pão para milhares de tamflias pobres; isenção de 
pagamento de energia elétrica e taxa de água para 
os mais carentes; implantação de batalhões da Polí
cia Militar em regiões estratégicas do Estado, para 
garantir a ordem e a segurança da população; incre
mento da indústria - onde só havia um distrito indus
trial, hoje existem 28 que estão recebendo grandes 
empresas nacionais e estrangeiras. 

E tantas outras providências foram tomadas na 
área da produção, da Agricultura, da Saúde, que 
conferem ao Senador lris Rezende, bem como aos 
seus sucessores, o título de paladinos do desenvol
vimento, personalidades que realmente transforma
ram o Estado de Goiás. 

Assim, não convence a ninguém a tentativa de 
mudar a história e ferir a credibilidade dos nossos 
homens públicos, que são, efetivamente, os autores 
das mudanças revolucionárias realizadas nos últi
mos 12 anos no Estado de Goiás. 

Foram 12 anos sim, porque durante o período 
de 16 anos exercidos pelo PMDB em Goiás, quatro 
anos toram exercidos pelo ex-Governador Henrique 
Santillo, em cujo Governo, que fracassou politica e 
administrativamente, foi criado o candidato Marconi 
Perillo, que conta com o apoio de mais cinco ex-Go
vernadores do Estado de Goiás. Santillo, ao terminar 
o seu governo de tropelias, deixou seis folhas de pa
gamento do funcionalismo público em atraso. 

A conclusão, a propósito do poder politico e 
administrativo em Goiás. com o obietivo de saber 
quem tem mais tempo de poder, indica claramente 
que Marconi Perillo, juntamente com aqueles que o 
apoiam, são responsáveis pelo exercício de 24 anos 
de poder, de mando e de desmando, cujos detalhes, 
infelizmente, a história não conta nas escolas. 

O Senador I ris Rezende e aqueles que lhe em
prestam apoio na sua pretensão de exercer mais um 
período governamental têm a responsabilidade pela 
condução dos destinos do Estado de Goiás pelo 
tempo de doze anos, ou seja, a metade do seu ad
versário nessa campanha eleitoral. 

Dessa forma, faz-se necessário mostrar que o 
continuismo, representante das forças politicas rea
cionárias, conservadoras e atrasadas. está encarna
do pelo próprio candidato Marconi Perillo, que além 
da UDR do Ronaldo Caiado, conta com o apoio do 
PPB, PFL e PSDB. Esse arco de alianças entre poli-

ticos fracassados e partidos políticos demonstra cla
ramente a sua intenção de conciliar o inconciliável. 

Dentro desse quadro de aberrações, assinala
se o apoio do PT de Goiás ao candidato da Oposi
ção, cujo mentor e líder é simplesmente o Dr. Renal
do Caiado, ex-Presidente da UDR nacional, daque
les tempos que não deixaram boas lembranças em 
Goiás e no Brasil. Esse apoio completa a descarac
terização absoluta de uma das últimas reservas de 
coerência partidária, que é o PT em Goiás. 

Assistimos então no programa de televisão do 
candidato a Governador da oposição a presença do 
Governador petista de Brasília, Crístovam Buarque, 
com a sua bandeira da bolsa-escola, dizendo que a 
mesma seria implantanda em Goiás. Esquece o Go
vernador que a execução desse programa em Brasí
lia foi possível porque quase todos os gastos do Dis
trito Federal são subsidiados mensalmente pelo Go
verno Federal, o que não ocorre em outros Estados 
da Federação mais necessttados e mais pobres. 

Para tomar essas iniciativas elettoreiras, ele 
passou quatro anos sem dar aumento para os cin
qüenta e cinco mil servidores da área da educação, 
cortou o tiquete-refeição e, na última greve legítima 
dos professores na reivindicação dos seus direitos, 
não cedeu nada, humilhou a todos, obrigando-os a 
voltar às aulas depois de noventa dias, com salários 
congelados e suspensos. 

Quanto à região do entomo de Brasília. foram 
suspensos no seu govemo todos os convênios ante
riormente asstnados com Goiás nas áreas de saúde. 
educação, segurança, Emater, máquinas rodoviá
rias, implantação de poços artesianos e outras con
quistas adquiridas nos Governos Joaquim Roriz e 
I ris Rezende. como as agências do BRB em Formo
sa e Luziânia, fechadas por Cristovam. 

Estou certo que neste segundo turno o povo 
goiano irá demonstrar que ninguém melhor do que 
lris Rezende está preparado para os desafios e em
preitadas dos próximos anos, estruturando com sua 
experiência e sua capacidade todos os setores, no 
caminhar seguro para um novo marco importante no 
processo de desenvolvimento. ampliando o salto da 
economia para o estágio mais avançado do proces
so de industrialização. 

Tem ele plena consciência do que e como pre
cisa ser feito, porque traz no bojo dessa nova mts
são o referencial de maior benfeitor do progresso de 
Goiás neste final de século. lris Rezende tem uma 
conduta exemplar na gestão da coisa publica. deter
minada sempre pela lisura e pela transparência em 
todos os seus atos e atttudes. 
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Era o que eu linha a d1zer. Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -

Não há mais oradores inscritos. 
Os. Srs. Senadores Zanete Cardinal, Odac•r 

Soares e Lúcio Alcântara enviaram discursos à 
Mesa para serem publicados na forma do dispcsto 
no art. 203 do Regimento Interno. 

S. Ex"s serão atendidos. 
O SR. ZANETE CARDINAL (PFL - MT) - Sr. 

Pres1dente. Sr"s. e Srs. Senadores. curioso país é 
este Brasil. Temos o costume de admirar e louvar as 
realizações - por exemplo - de americanos, alemi
es e japoneses no campo tecnológico, reconhecen
do nelas uma das fontes do pcder e da riqueza da
quelas nações. Quando se trata. porém. de promo
ver nossas próprias soluções. de desenvolver tecno
logia nossa. adequada aos nossos problemas. bat• 
nos aquela síndrome da derrota, diagnosticada pelo 
nosso inesquecível Nélson Rodrigues. que faz com 
que "nos sentemos na sarjeta e choremos lãgrima& 
de esguicho" por nossa incompetência ancestral. 

Ou, ainda p1or, quando, num esforço incomum, 
conseguimos desenvolver tOdo um sistema tecnoló-
gico e produtivo, resolvendo um a um todos os óbi
ces inerentes aos processos empregados e logrando 
um pioneirismo reconhecido pela comunidade técni
ca internacional, logo abandonamos a dianteira con
qUistada. como se julgãssemos mesmo que tudo o 
que criamos não presta, só valendo o que se pode 
comprar do estrangeiro. 

Esse. Senhor Presidente. é o caso do Proál
cool. ConcebidO no auge da crise do petróleo dos 
anos setenta, apresentava-se como alternativa na
Clonai para o combustível importado. cujo suprimen
to futuro se mostrava incerto e cujos preços ameaça
vam d1sparar a níveis amda mais altos. Como vanta
gem adicional imediata, constituía recurso renovável, 
capaz de liberar os setores energético e de transpor
tes do fantasma da exaustão final e irreversível das 
reservas de combustíveis fósse1s 

Outras vantagens menos ôbv1as apareceriam. 
Nos ãmbitos tecnológico e ambiental. por exemplo, a 
ad1ção do álcool a gasolma, ao aumentar o indice de 
octanas da m1stura, possibilitou ao Brasil a primaz~ 
de ser um dos primeiros países no mundo a promo
ver a abolição total do uso do famigerado chumbo 
tetraetila. aditivo antidetonante muito usado ate en· 
tão. causador de terrível poluição nas grandes áreas 
urbanas por todo o planeta. O emprego do álcool 
carburante trouxe também a redução das emissões 
automot1vas do venenoso monóxido de carbono. 
CUJa 1nalação desnatura e mutiliza os glóbulos ver-

melhos do sangue. causando a morte por asf1xia das 
células do corpo. 

Fomos capazes de contornar os problemas re
sultantes da corrosividade do etanol e de seu menor 
poder calorífico, ao atterar os materiais empregados 
nos componentes do automóvel que têm cantata 
com o combustível e ao estabelecer novos padrões 
de regulagem dos motores. Fomos capazes de apri· 
morar a tecnolog•a das usinas de açúcar e álcool 
para obter maior produtividade e rendimento. Em 
tudo aquilo, enfim, que dependeu de nossa capaci· 
dade tecnológica e de iniciativa. enfrentamos o de
safio e o vencemos. 

O mesmo. infelizmente. não pode ser drto de 
nossa capacidade de condução a sério de uma poli· 
tica energét1ca e econômica independente e - em 
termos de nosso papel no atual mundo globalizado -
revolucionária. A queda dos preços internacionais do 
petróleo induziu murto economistninho de academia 
ao pensamento de que o ãlcool deveria ser abando
nado por não ter preço competrtivo. O pior é que 
nossos dirigentes foram na conda dessa gente inca
paz de distinguir cana de um bambu qualquer. 

Quando aposentamos progressivamente o ãl· 
coo! carburante como alternativa de combustível au
tomotor. o que fizemos foi situar o criténo econômico 
mais estrito e imediatista acima das questões estra
tégicas nac1onais. acima da preservação ambiental e 
ac1ma até mesmo de considerações ecor1omicas de 
longo prazo. po1s o p•oneirismo da tecnologia do em
prego do álcool cartJurante em larga escala pcderia 
se haver tomado, a esta altura da conscientização 
internacional sobre a questão ambiental, um gerador 
de d1v1sas que aJudaria a equilibrar as contas exter
nas do País. 

Desprezar o Proálcool. em suma. foi uma gran
de burrice. Coisa típica. por sinal, de tecnocratas 
que nada entendem das coisas praticas ligadas à 
produção e a economia real. Coisa de quem não 
quer ver um Bras1l forte e exportador de tecnologia, 
mas o eterno mascate de commodities. sujeito às 
oscilações imprevisíveiS desses mercados de produ
tos primários. 

Defender o Proâlcool não implica. porém, o 
ocultamente dos vários erros cometidos durante o 
auge do funcionamento do programa. É certo. por 
exemplo. que o álcool devia ser um recurso a ma1s. 
e nunca um substituto total da gasolina. como andou 
ocorrendo na prática nos anos em que. de nossas 
montadoras. quase só saíram veículos mov1dos a 31-
cooJ. Foi 1guaJmente um equívoco não se haver cogi
tado. à época - ou não se haver env1dado ma1or es-
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forço -. no desenvolvimento de tecnologia que per
mitisse utilizá-lo em mistura com o óleo diesel, vilão 
verdadeiro de nossa dependência ao petróleo. 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se
nadores' É chegado o tempo de retomarmos o 
Proalcool, insistindo naquilo que o Programa apre
sentou de indiscutivelmente positivo, e corrigindo. 
naturalmente. os erros e distorções que causaram 
seu relativo insucesso. Um dos principais desafios a 
nossa frente é o da reconstrução da imagem publica 
do álcool carburante, que ficou marcadamente nega
tiva a partir da crise de suprimento do final dos anos 
oitenta e da violenta desmoralização que o Progra
ma sofreu. arquitetada por parte de nossos meios de 
comunicação e pelos céticos crõnicos de nossa ca
pacidade tecnológica. 

Neste momento, temos estoque de álcool em 
excesso. Se em São Paulo, Estado de economia 
mais diversificada do País, isso ja constitui problema 
sério, imagine-se em Alagoas. cuja economia tem 
como principal suporte a atividade sucroalcooleira. 
La, o excesso de produção que não encontra merca
do, causando a paralisação da industria, tem uma 
repercussão social muito grande. sobretudo sob o 
emprego rural na Zona da Mata. Esses pontos foram 
levantados por Hélio Cabral, em artigo publicado na 
revista JamaiCana de maio deste ano. No mesmo 
artigo, após descrever a situação de desequilíbrio e 
de descoordenação no setor naquele Estado, o au
tor propõe a seguinte pergunta: teria sido correta a 
extinção do IAA? 

Uma outra matéria importante publicada no 
mesmo número da publicação especializada, é a en
trevista da repórter Luciana Paiva com o Diretor do 
Departamento Nacional de Desenvolvimento Estra
tégico, do Ministério das Minas e Energia, Engênio 
Miguel Schleder. Destacarei, por falta de espaço, 
apenas alguns pontos mais importantes de seu de
poimento. 

O primeiro ponto refere-se à importância relati
va que a cana-de-açucar já tem na matriz energética 
nacional. São nada menos de 11 por cento da ener
gia consumida no Pais, ou o equivalente a cerca de 
600 mil barns de petróleo, sendo um terço desse to
tal provenientes do alcool e dois terços do bagaço. 
Tudo 1sso apesar do fato de ser o bagaço, por fa~a 
de disseminação de tecnologia. ineficientemente 
aproveitado. Uma das formas de aproveitamento efi
ciente seria a cogeração de energia elétrica, mas 
isso dependeria também de autorização da Agência 
de Energia Elétrica às usinas para a comercialização 
da energia co-gerada. 

O aspecto social da energ1a de origem sucroal
cooleira é um ponto que deve sempre ser destaca
do. Segundo Schleder, para cada 200 mil barris diá
rios processados. a industria petrolifera gera 1.500 
empregos; para produzir uma quantidade equivalen
te de energia. a indústria canav1eira gera 800 m1l 
empregos ou 533 vezes ma1s. Não preciso ressaltar 
a importância desse fato neste momento histórico 
em que o desemprego figura entre as principais 
preocupações de trabalhadores e governos em todo 
o mundo. 

Apesar dessas vantagens, o Governo mostra 
indefinição e desconforto em relação ao setor. De
pois dos termos áureos do Proálcool, quando, por 
cerca de 5 anos, exerceu seu justo papel de formula
dor de política energética, ele abandonou esse pa
pel, fazendo com que o setor sofra repetidas crises 
estruturais que levam os empresários a pedir socor
ro federal. A cada ocasião, medidas emergenc1ais e 
paliativas são tomadas, desgastando as relações en
tre Governo e usineiros. 

Uma frente de ação governamental sugerida 
por Schleder consiste na busca de posições no mer
cado intemac1onal. A exportação seria uma via de 
escoamento dos excedentes produzidos, regulari
zando os lluxos de oferta e demanda da industria. A 
competitividade do mercado internacional e as exi
gências da Organização Mundial do Comércio deve
riam levar o Governo a subsidiar a agricultura, e não 
o produto final. 

Felizmente, tivemos há pouco tempo notíc1a de 
que o Govemo pretenderia reativar o Proálcool. Em 
entrevista à TV Senado, em junho, o Secretário Exe
cutivo do Ministério da lndustna. do Comércio e do 
Turismo, Paulo Jobim, anunciou para setembro a 
abertura de linhas de crédito especiais para o setor, 
de modo a ajudar os produtores que estão com ex
cesso de estoque. 

Esperemos que esta não se1a mais uma medi
da isolada. mas, antes, que faça parte de uma políti
ca energética séria, que leve em conta os objetivos 
estratégicos de longo prazo do País. O Brasil precisa 
do álcool, e isso se mostrará amda mais verdadeiro 
agora que os estudos para a adição do etanol ao 
óleo diesel se encontram adiantados. A opinião em 
favor da necessidade de se revitalizar o Proálcool 
não decorre simples romantismo ecológico ou naciO
nalista, mas da justa avaliação dos beneficias eco
nômicos e soc1ais dessa riqueza. 

Senhores Senadores' Costuma-se dizer que lou
co é quem rasga dinheiro. Pois é exatamente o que 
estamos fazendo ao deixar morrer à mingua uma de 
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nossas marores realizações. resultante dos estorc8s 
conJuntos do estado e da rnrcratrva pnvada. das rnsti
turções de pesqursa. das unidades de produção agri
cola e das 1ndustnas: o Programa Nacional do AI
coo/. Vamos ter bom-senso e comgir esse absurdo' 

Muito obrigado. 

O SR. ODACIR SOARES (PTB - RO) - Sr. 
Presidente, Sr-Is. e Srs. Senadores. voltando ao Pie
nano desta Casa. uma vez realizadas as eleições no 
Brasil e em meu Estado. Rondônia. julgo rmportante 
dar conhecrmento aos meus pares de dois documen
tos por mrm divulgados. 

O primeiro documento foi um folder .ntrtulado 
"Por que votar em Odac" Soares ?". amplamente di
vulgado junto ao eleitorado rondonrense e que en
tendo justificável trazer ao conhecimento desta 
Casa. As razões ou justificativas que apresentei aos 
Cidadãos de Rondõnia para que sufragassem meu 
nome resumem-se no seguinte: 

1) - A expec1é~cia adquirida em ma1s de 30 
anos de v1da púbi1ca em Rondôma. onde exerci os 
mais relevantes cargos: Secretário de Segurança 
Publica. Chefe da Casa Civil, Prefeito de Porto Velho 
por duas vezes. Presidente da Fundacentro (atual 
UNIR). Por Flondõnia, fui também Deputado Federal 
e duas vezes Senador da Republica. 

2) - A diutuma preocupação em ajudar o desen
volvimento de Rondônia. seja analisando seus proble
mas e necessidades. se)a procurando canalizar recur
sos para a efetivação de orojetos. programas e planos. 

3) - A visão integr~da que me leva a conside
rar o Estado não de forma isolada. mas no contexto 
regional amazônico e em relação ao Bras1L 

4) -O trâns1!o, o relacionamento e os vínculos 
de trabalho c;ue possuo na esfera do Poder Executi
vo em Brasil ia, o que me possibilitou encaminhar so
lução para vários problemas estadua1s. 

5)- A v1são de desenvolvimento Integrado entre 
a economia e a ecolog1a. Nesse âmbito, tenho defendi
do o PLANAFLORO - Plano Agropecuário e Florestal. 
desde a sua concepção. e a execução da 2' Aproxi
mação do Zoneamento Socioeconõmico Ecológico 
que disciplina o uso das terras rura1s. Entendo que é 
preciso incent1var o momtoramento e o mane1o susten
tado dos recursos naturais do Estado de Rondônia. 

6) - A concepção que entendo correta. em re
ferência a atividade agropecuâna do Estado. particu
larizando a defes2 do orodutor em reg1me de agricul
tura tam1l1ar. 

7) - A defesa e o aperfeiçoamento de progra
mas de apoio a agncultura familiar tais como o Pro
na!. o FNO e o Procera. 

8) - A aet e ao c "XES.:.·:J :c- --ea:s::1Culc;:.o de ter
ras em Hondôms.. c-:Jr;r s. ccocào .::a coisnlzacão partiCU
lar. como forma de rea11zar;:às da ~e~orma. agrana. 

9) - A Implantação ce V"~S rurats na VIZinhan
ça de méd1as Cl( Jdes cc~o rc~ma de geração de 
emprego e renda das tam1•1as &ssentadas. Pela reto
mada de glebas de terra5 OCIOsas ou subutilizadas 
das mãos de especL.:Iadores 

1 O) - A defesa da rapida •mo1antação do Projeto 
Sivam de V!QIIânc1a aerea para a Amazônta. ao lado da 
defesa do fortalecimento aos órgãos federaiS na re
giãO. de modo a enfrentar com êxito e autonom1a os 
problemas aue possam afetar :-.assa segurança e de 
modo a facilitar a ooerac1on3i1Zação do oroJeto. 

11) - O pOSICionamento c:"Jntra o aborto. a es
tenhzaçào em massa e :s pla,-,os de planeJamento 
fam1har, conciliando meu 1deano com o brado de 
aierta do Papa Paulo Vl. na Encíci1ca Humanae Vi· 
tae. e de João Paulo 11. na Evangeiium Vitae. 

12) - O alerta daao. nc 2" semestre de 1995. so
bre os perigos da Implantação entre nós de um proces
so de pnvat1zação radical. capaz de encammhar a eco
nomia do Bras1l para Situações ae cnse assemelhadas 
às da econom1a do Méx1co e da Argent1na. que tive
ram seus quadros soc1a1s agravados. 

13) - A sensibilidade em relação às necessida
des dos ma1s pomes. c:os desvalidos. dedicando 
enorme importâncta a auestã0 soc1al de mmha re
QiâO e do meu Pa1s. 

14) - A defesa aa ,....,ell""cna do setor ae saúde 
com o lançamenrc e êl -::ec:::::·:Ja ,m::lementação do 
Reforço a Reorgan1zacã.o ao Ststema Un1co ae Saú
de-REFORSUS. 

15)- O aooJo que ~.em:J;E: mantfestet 2 Implan
tação da rodov1a Atlãntlco!PaciflcO. tnterugando Bra
s ii!Bot ív1a/C h 1le/Peru. 

16)- A luta sem treguas em favor do recapea
mento. da melhortt e manutenção das cond1ções de 
tráfego da 9R-3ê4. c""'_a.::a-r::rto ·.-"s!ho. ae modo a 
afetivar o ststema ae t~ansporte 1ntermoaal aa produ
ção de grãos t...us cerraaos ce Mato Grosso e Ron
dônia. v1a r1o Madetra. ;:·ara os oonos da Europa. 

17) - A dec1d1da oartiCtC2.Çào. como Pres1dente 
da Com1ssão M•sta c:a Mea1aa Pr:JVfSOroa 1511. que 
trata dos desmatamentos na Amazon1a. na discus
são e modli1caçào c::essa MP que 'llabtltzou o uso 
das terras aos proautores rurats detentores ae áreas 
de ate 100 hectares ..:..ss1m. ·Js prattcantes aa agn
cunura ram111ar voltar-ar;: a ~:Jcrer "(<J.oa;na.; ar€ 50~o 
je suas terras. 

18) - A detesa c: o acesso a exo1oracão pnvaoa 
das Florestas Nacto:õê.:s. :::H":"'lo :...r.:a 1orma ae suom 
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com maténa-prima a tndl.Jstn:J ;;-. .:idGJrtlrO. ,-;~ í;:__:-.d.:.
nia e do Brasil. 

19) - O apo10 dado à questão enerçát1ca de 
Estado, que. por meio do Prografila ''Brasu em 
Ação", esta implantando o gasoduto CampG de Uru
cum/Coari!Porto Velho. o que VIabilizar& a monta
gem de outras turbinas, criando uma infra-estrutura 
capaz de gerar 240 MW de energia até o ano 2001. 
Esse aumento de geração energética dobrara a ca
pacidade atual do Estado. 

20) - O empenho em concretizai a iilstala.çáu 
de PCH - Pequenas Centrais Hidrelétncas. como as 
PCH "Rio Branco" e "Cachimbo", no municip1o de 
Alta Floresta. Contribuí com Governo de Ronc.:mia 
na obtenção e liberação, Junto ao Ministéno de Mt
nas e Energia, dos recursos necessários para aqutsi
ção de grupos geradores, como solução emergenctal 
do problema energético atual. 

21) - O apreço e a solidariedade em tavor dos 
funcionários públicos, posicionando-me contra a 
ameaça de demissões, a não concessão de revisão 
salarial e a perda de estabilidade tunc1onal. E preCI
so que as autoridades do Governo Federal se con
vençam de que a refomna do Estado não se taz ne
gando os dineitos dos cidadãos. 

22) - A manifestação quando da votação da re
forma administrativa, votando contra a quebra da es
tabilidade do funcionário público. 

23) - A votação favorável à extinção da ccntn
buição previdenciária pelos funcionários 1natrvos. 
como também pela manutenção da igualdade tiala
rial entre os funcionários públicos ativos e 1nat1vos. 

24) -A conquiSta da equiparação dos polic1ais CI
vis dos ex-territórios com os salários da Políc1a Federal". 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores. o se
gundo documento a que me referi. inicialmente. tm 
uma carta dirigida ao amigos rondomenses. no dia 7 
de outubro. logo que foi conhecido o resultado dã 
apuração da eleições. O texto que ora trago ao co
nhecimentos das Sr's e Srs. Senadores toi por m1m 
redigido ainda sob a forte emoção que me dommou. 
e porque não dizer. ainda domina. Eis o texto: 

"Prezado( a) Amigo(a). 

Passado o momento de emoção. que t::imvu 
conta de todos nós durante a realização deste p1e1to 
é chegada a hora de vir a público para e;cternai 
meus sentimentos de s1ncera gratidão a todos quan
tos em mim confiaram sufragando o meu ncrne. 

Representei o povo de Rvndôn1a pv.- ~uas:= 

v1nte anos no Congresso Nac1ona1. com aigmdade. 
competência e. acima de tudo, com honestidade. 

-;-::-~c :.:.::o,u!2 .::::--:·' c::2.c =e que n1nguém. ne
,-~hur.-: ;:;-:::.1;t1c::. ~2: ~a~s ::;:;~este t:stado, seja na de
fesa dcs inte~esses dos ser;ido~es públicos: seJa na 
alocaçãc de recursos para as ceras de infra-estrutu
ra ae que tailto carece r.osso Estado; seja, ainda. 
defendendo e elevando o nome de Rondõnia no Par
lamento Nacional. 

Fui vítima, como todos sabem, de campanha 
sórdida e difamatória de parte da imprensa locaL 

Apo1ei, por dever de lealdade. a candidatura do 
Governador Valdir Raupp. Infelizmente, a conjuntura 
econômica desfavorável porque passa o País e, 
consequentemente. os Estados. trou~e prejuízos à 
mmha candidatura. Se tosse um oportunista. teria 
mudado de lado. Não o fiz. 

O tempo se encarregará de dizer e. com certe
za, hã de dizê-lo muito depressa. se o meu trabalho 
era importante em Brasília. 

Anos a fio consagrado pela preferência de meu 
povo. é chegado o momento de h.Jmenageá-lo com 
meu total acatamento à sua vontade soberana. ma
mfestada nas urnas. 

Vou continuar trabalhando pelo Estado de Ron
dônia. 

T ada a minha experiência. adquirida nestes 30 
anos de vida pública. sinceramente devotados às cau
sas de Rondônia. estará a serviço do nosso Estado. 

Continuarei em Porto Velh:::>. no mesmo ende
reço onde resido há 30 anos. e despachando no 
meu escritório. onde trabalho. também. há mais de 
30 anos". 

Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores. esses 
os dois documentos que Julguei por bem trazer ao 
conhec1mento desta Casa. 

f\Jão fUI reeleito. mas nem por 1sso entrego-me 
à pusilanimidade. Acato com respeito a manifesta
ção dos eleitores. Continuarei a lutar pelos ideais 
que ente~ do corretos. Aliás vejo a política como uma 
incansável e ativa participação. Politica é trabalho 
que desenvolve uma construtiva capac1dade de cap
rar anse1os, analisar fatos. encaminhar soluções e 
prever desenvolvimentos. em meio a debates. con
trovérsias, acordos e desaf1os. 

Por essas razões. continuarei lutando, por meu 
Estado de Rondônia. pela Amazê01a e pelo Brasil. 

O SR. LÚCIO ALCÃNTARA (PSDB - CE) -
Sr. rres1dente. S~s. e Srs. Senadores, quando as
SUfiliU a wreção da Un1vers1dade Federal do Ceará. 
em Ju!hv je 1995. o Re1tor Roberto CláudiO Frota 
Bezerra anunc1ou que sua adminiStração teria como 
priondade o avanço qualitativo: e que. na busca des
se ob1et1vo. tomana por base os princíp1os d?. com-
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petêncaa. da convivência democrática e do compro
misso socaal. 

Decorridos três anos de sua posse. os resulta
dos obtidos confirmam o acerto do seu projeto e de
monstram a determinação com que ele tem sido 
executado. As matrículas na Graduação, nesse pe
riodo, saltaram de 10 mil para 13 mil970; ao mesmo 
tempo, intensificou-se a participação de bolsistas em 
encontros universitários _ nada menos que 1. 780, o 
maior numero, proporcionalmente. entre as institui
ções de ensino superior. 

Ainda nesse período. foram implantados diversoe 
mestrados interinstttucionais e promoveu-se ampla 
qualdicação de docentes e servidores têcnico-adrrinis
trativos. Ao todo, 61 O professores e 140 servidores fo
ram liberados para cursos de pós-graduação. 

O salto qualitativo ficou ainda demonstrado, de 
forma patente, no último Exame Nacional de Cursos, 
o chamado "Provão", quando a Universidade Fede
ral do Ceará obteve avaliação positiva nos 12 con
ceitos "A", entre os 15 emitidos pelo MEC. A institui
ção conseguiu igualmente recuperar sete dos dez 
cursos de pós-graduação que estavam com concei
tuação negativa da Capes. 

O Re1tor destaca o aumento do número de ma
triculas como o dado mais signdicativo de sua ges
tão. pois, ao democratizar o acesso a instituição evi
dencia o seu papel de universidade pública. com o 
melhor aproveitamento dos recursos a ela destina
dos. Sem duvida. Senhoras e Senhores Senadores. 
num pais pobre como o nosso. e especialmente 
diante da cnse que estamos vivendo. cada centavo 
deve ser aproveitado. Assim, é imperioso evitar gas
tos desnecessários e combater o desperdicio, bem 
como reduzir a capacidade ociosa. 

Esse aproveitamento. como explicam os pro
fessores da Universidade Federal do Ceará, começa 
no próprio exame vestibular, que era uma das gran
des válvulas por onde a Instituição deixava escapar, 
todos os anos. centenas de estudantes, "como um 
ralo aberto além do necessário". 

Os numeres ilustram as mudanças. Em 1992, 
das 1 . 155 vagas oferecidas. apenas 335 foram 
preenchidas; em 1995. preencheram-se 1.081 vagas 
do total de 1.605 ofertadas. No Vestibular único da.· 
te ano. com duas entradas. foram preenchidas tod• 
as 1.860 vagas do primeiro semestre e todas as 
1.080 do segundo. 

Essa mudança, Senhoras e Senhores Senado
res, não se fez por mág1ca. Em conformidade com a 
proposta da atual administração, de democratozar 115 

prát1cas admmistrativas. a Pró-Re1toria de Gradua-

ção e a Com1ssãO Coordenadora do Vestibular trans
fonnaram o exame de eliminatório em classifiCatório. 
Assim, possobilitou-se o acesso a um maior numero de 
candidatos que demonstrem habilidades necessárias à 
atividade acadêmica. o que coincide com a concepção 
do Reitor Roberto Cláudio, de uma universidade pu· 
blica pautada no compromisso social. 

A administração da Universidade Federal do 
Ceará percebeu também que os índices de reprovação 
eram muito grandes no primeiro ano dos universitários. 
os quais, ainda imaturos, passavam a viver uma reali
dade acadêmica totalmente diversa daquela a que es
tavam habituados. Diartte disso, a Pró-Reitoria de Gra
duação implantou, no ano passado, o Projeto Recém
Ingresso, destinado a preparar os vestibulandos classi
ficados para o segundo período letivo. No primeiro se
mestre deste ano, 432 dos 490 inscritos participaram 
dos 15 cursos do Projeto Recém-Ingresso. 

A recuperação dos cursos de mestrado e dou
torado, que estavam com avaliação negativa da Ca
pes, foi uma das prioridades da Pró-Reitoria de Pes
quisa e Pós-Graduação. juntamente com a criação 
de mestrados interinstitucionais. Entre outras iniciati· 
vas dessa área, pode-se crtar o projeto Auxnio-Enxo
val, destinado aos pesquisadores que, vottando à 
instituição, precisam de recursos para iniciar ou rei
niciar seus trabalhos de pesquisa. Mantido pela pró· 
pria Universidade, o projeto, em dois anos, benefi
CIOU 64 professores. 

Quanto à recuperação dos cursos de pós-gra· 
duação. os resultados têm sido excelentes. Os cur· 
ses de Cirurg1a. Clínica Médica e Saúde Pública, 
bem como o doutorado em Enfermagem. todos na 
área de Saúde, não eram recomendados pe&a Ca
pes. Na mesma situação se encontravam os cursos 
de Geologia e de Computação. na área de Ciências. 
bem como o mestrado em Meio Amb1ente. Hoje, todos 
são considerados de bom nível. 

Ainda com aval da capes. estão em processo de 
recuperação os mestrados em Engenharia Elétrica e 
em Avaliação EducaciOnal. bem como o doutorado em 
Recursos Hídricos. Também os mestrados em Patolo
gia e em Lingüistoca, que tinham sido rebaiXados, es
tão em fase de recuperação. Para chegar a esses re· 
suHados, a Universidade Federal do Ceará tomou pro
VIdências diversas. tais como a reestruturação da gra· 
de curricular. reforços na trtulação do corpo docente e 
investimentos em intra-estrutura. 

A implantação dos mestrados intennstituciona1s 
começou no ano passado. com a criação dos cursos 
de Engenhana da Produção. em parcena com a Um
versidade Federal do Rio de Janeiro. e o de Ciêncoa 
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e Engenharia de Materiais. Este ano, foram criados 
os mestrados de História e de Engenharia de Trans
portes, ambos em convênio com a Universidade Fe
deral do Rio de Janeiro, e o de Controladoria e Con
tabilidade, em parceria com a Universidade de São 
Paulo e o Conselho Regional de Contabilidade. 

Esse tipo de mestrado, Senhoras e Senhores 
Senadores, apresenta numerosas vantagens, a co
meçar pela capacitação de grande número de pro
fessores, Que são liberados parcialmente de sua carga 
horária sem QUe precisem deixar a instituição. Além 
disso, permite solidificar inhas de pesquisa, a partir de 
um grande grupo, que funciona como âncora, e pode 
ser a semente de outros cursos da própria instituição. 

Seria fastioso enumerar os vários projetas em exe
cução ou serem ~ na área de pós-gradua
ção. No entanto, é rTisler salientar Que o crescimento 
Qualitativo e Quantitativo da Universidade Federal do 
Ceará também se pode medir pelo grupo de pesquisas 
cadastradas no CNPq, que era de apenas 28, em 1993, 
saltou para 102 em 1995, e hoje chega a 131. 

Acompanhando a tendência universal de inte
gração universidade-empresa, Universidade do Cea
rá insere-se no selar produtivo em nada menos de 
38 especializações, as quais enfatizam a formação e 
o aperfeiçoamento de pessoal e a busca de novos 
materiais. LenDa o ~itor que as simulações de 
impacto ambiental para o Porto de Pecem são feitas 
no Centro de Tecnologia da universidade. Além disso, 
todo o grupo de Transportes colaborou ativamente na 
construção do porto, do aeroporto e das vias de 
acesso a essas localidades. Esta integração também 
se dá nas especializações de Engenharia Têxtil, Me
talurgia, Gestão Escolar, Teleinformática, Saúde. 
Trabalho e Meio Ambiente para o Desenvolvimento 
Sustentável. 

A Universidade do Ceará integra-se também, 
de forma efetiva, à comunidade. Para isso, a Pró
Reitoria de Extensão alua dentro de nove linhas te
máticas, que são preservação e sustentabilidade do 
meio ambiente; promoção à saúde e Qualidade de 
vida, educação básica, desenvolvimento da cuttura, 
transferência de conhecimentos cientificas, tecnoló
gicos e sociais; atenção integral à criança, ao ado
lescente e ao idoso, capacitação e qualificação de 
recurso humanos e de gestores de políticas públi
cas; e reformas agrária-trabalho rural. 

A Universidade se faz presente inclusive ao In
terior do Estado, com programas como Anabet1zação 
Solidária, Universidade Solidária, Programa Nacional 
de Educação a na Reforma Agrária e outros. Ao 
todo, são mais de 100 projetas que reúnem alunos 

de variados cursos para atuar junto a 13 municípios 
interioranos, em parceria com as prefeituras. 

Para que a Universidade Federal do Ceará 
avançasse também em termos qualitativos, sua ad
ministração procurou otimizar os recursos disponí
veis. Só assim foi possível garantir a renovação do 
acervo e a informatização das bibliotecas, bem como 
a informatização de outros setores. A instituição se 
orgulha de ter um microcomputador para grupo de 
19 alunos, o que é urna das melhores médias entre 
as universidades brasileiras. 

A racionalização dos recursos, ao reduzir os 
custos, permitiu à administração investir em melho
rias como por exemplo, a modernização da Impren
sa Universrtária, permrtiu, também, dar continuidade 
a obras inacabadas e contratar novas obras no cam
pus do Piei. No primeiro semestre desse ano foram 
executadas quase 40 obras, entre elas a climatiza
ção e o isolamento acústico das salas de aula da Fa
culdade de Direito, a ampliação da Faculdade de 
Odontologia, a reforma do serviço de Radiologia do 
Hosprtal Universitário a conclusão da segunda etapa 
do Museu de Arte a reforma da Rádio FM Universitá
ria, a implantação das redes de libra ótica em diver
sos locais do campus. 

Como vimos, Senhoras e Senhores Senadores. 
a Universidade Federal do Ceará tem leito progressos 
louváveis na gestão do Reitor Roberto Cláudio Frota 
Bezerra. Neste breve pronunciamento. vimos um pou
co do que foi leito. já que não caberia. aqui. esmiuçar 
todos os avan;:os de sua administração. O que abor
damos, por<':n. já nos permite deduzir o quanto tem 
sido profíct;a sua gestão numa universidade que, hoje 
esta prese~1te e atuante na comunidade cearense. 

Para nós, esse modelo de administração é um 
exemplo a ser copiado. No momento em que se muiji
plicam o• protestos contra um suposto sucateamento 
da universidade brasileira, é salutar o exemplo dos 
administradores. professores. alunos e servidores da 
Universidade Federal do Ceará. que nos demons
tram, de forma inequívoca. como é possível crescer e 
evoluir a partir da utilização racional dos recursos dis· 
poníveis. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -

Nada mais havendo a tratar, Pres-idência vai encer
rar os trabalhos. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão as 12 horas e 10 mmutos.) 
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DISCURSO DO SR. SENADOR ROBERTO REQUIÃO. PROFERIDO 
NA SESSÃO DO DIA 13 DE AGOSTO DE 1998, E PUBLICADO NO DIÃRIO DO 
SENADO FEDERAL DO DIA SUBS.aÜENTE, QUE SE REPUBLICA PARA 
TRANSCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS NELE REFERIDOS: 

O SR RQBERJ".Q RESIJIÃO (PMOB - PR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisio do ora
dor.) - Sr. Presidente, como todos saber.- no Se
nado Federal. o Banoo do Esmdo do Paraná enoon
tra.,;e fali"o. O melhor dentre todos os bancos, públi
oos e prúados do Pais, nacionais e inleiriiiCioi.a.. 
durante a minha administração. está tOialmenle JiciW
dado devido a desvio de ~1005 e má ad
ministração. 

Vou ler um trecho de - denúncia feita na 
Ass errt.léia Lei a' 'iYa. com bMe ,.leilura das._ 
da áoretoria do Banoo: 

Um banco lalido, que ~ R$2 rri
lhões por ela pm-8 8Uprir .. -- - • h.. 
des, est6 financiando alguns CCA ~ 0- de 
automóveis no& E 1lldD& IJnicloL Um dla
ma-se Criltiano da Mlil:a, de.._ GerM
valor. R$1 ,8 rnil1io; outro, de Curiliba, dia
ma-se S6!gio P- e ·recebe Rl2 nili6el; 
e o outro chama... Airado Galàa. que. 
para coner na lndy Ughts, nos &lados Uni
dos, recebe R$4 miliões. 

As operações de patrocfnio do Banoo do Esta
do do Paraná pata OCimldores de au1Ui1oóll8is no& 

Estados Unidos somam c.n:a de RS7 ,8 milloões. E 
esse Banco, pi"OICimamenle, deverá dar entrada. no 
Senado da República, a um pedido de uneamento. 

O Deputado Luiz Cláudio R011181le&. na sessio 

de 24/7/98 da Assembléia Legislativa do Paraná. 
deu publicidade a uma série de atas do Banco do 
Estado do Paraná -da Diretoria do Banco e da Oire
toria do Leasing -. mostrando de forma explicita um 
continuado processo de co1Tl4pção. 

Posteriomlente à leitura dessas atas. fez a elas re
tereoaa o Senador Osmar Dias. numa reunão da Co
missão de Assuntos Económicos. E jamais do Paf81lá. 
como A Gazeta do Povo, Dialrio Popular e O Eslado 
do Paraná. de 28 e 291411998, abordaram o conteúdo 
dessas atas. vazado pn:JII<IYI!Imente por funcionários do 
Barco indignados com o que está oconendo com as fi. 
nanças do melhor banco estadual do Pais. 

A minha intenção. nesta sessão. era faZer a leitura 
das atas. mas por economia de tempo e para não esgo
tar a paoênaa dos Srs. Senadores. solicito à Mesa a 
transcrição. nos Anais do Senado da República. do seu 
ronteúdo ro171)1eto_ (RequerWnenlo n• 495, de 1998.).; 

, Para 1sso. passo as maos da Mesa as atas do 
l.Jaasing e da Oiretoria. que já enviei ao Banco Central 
há algum tempo. bem romo ao Ministério Público do 
Estado do ParaM. sem que nenhuma providência te
nha sido tomada. Enviá-las--ei. hoje, ao Chefe do Minis
tério Público Federal, Dr. Geraldo Brindeiro. na espe
rança de que aquele órgão tome as providências ne
cessárias para que os ladrões do Banco do Estado do 
Paraná respondam ao devido processo e. posterior
mente. sejam recolhidos a uma enxovia pública 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SENADOR ROBERTO REQlllÃO EM 
SEU DISCURSO 
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BANESTADO LEASING S.A.- AFuuõNDANu:NTO MERCANTIL 

208° REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 
25.11.97 

NOVEMBRO DE 1997 

Neco -Vamos dar inicio a 2oa• reunião ordinária de administração e 33• reunião 
extraordinária do conselho fiscal. 

Dr. Francisco- Nós preparamos um relatório bastante resumido. a cerca das 
providências tomadas pela divisão jurídica da qual a cópia já está com os senhores. A 
pedido da Promotoria de proteção ao património público nós encaminhamos cópias de 
todos os relatórios da auditoria e de todos os processos administrativos. A área cível 
dessa Promotoria vai apurar a responsabilidade civil. ou seja. tentar o ressarcimento 
dos prejuízos sofridos pela Leasing por essas pessoas. E a área criminal a 
responsabilidade penal. Há fortes indícios da ocorrência de crime, a Promotoria já 
mencionou corrupção, concussão, formação de quadrilha. 

Neco- Nessa história qual dos casos que o senhor pode dizer? 

Dr. Francisco -Todos os relatórios indicam a ocorrênc1a de crime. Agora. na opinião da 
Divisão Jurídica o crime praticado na Leasing, o Promotor da ârea crimmal. 
Prosseguindo então, o Ministério Público Estadual, na area criminal, obteve a quebra de 
sigilo bancário de três ex-funcionários da Leasing, o Luiz Antonio. o José Edson e o 
Nacim. E o que ele descobriu? Ele descobriu que empresas que tiveram deferidas 
operações com a Leasing, faziam pagamentos a uma pessoa chamada Eusir Bággio, e 
que o Eusir Bággio repassava parte desses valores ao Luiz, que por sua vez repassava 
ao José Edson. Não há maiores indícios com relação a participação do Nacim. Com 
relação ao Luiz Antonio e o José Edson há fortes indicias. O dinheiro saia da empresa. 
ia para o Eusir e depois para o Luiz e para o José Edson. Então com base nisso esta 
apurando sobre o crime de corrupção e o crime de concussão. Se eles solicitaram 
propinas ou se eles exigiram o pagamento de propinas e também o cnme de formação 
de quadrilha. Então essa é a linha de investigação do Ministério Público Estadual na 
area cnminal. 

Neco - Dr. Franc1sco desculpe interrompe-lo, é que hoje eu tive uma vis1ta de um 
cliente da Leas1ng, a TV Mix de Londrina. o Dr. Milton estava presente e ele confirmou 
que ele foi sugendo por um cidadão de Londnna chamado Paulo Alho. que tem uma 
Brasília: ele estava com dificuldade de encontrar recursos e fazer uma operação junto 
ao Banco do Estado, e se fosse a Leasing e ele dando uma contribuição ele poderia 
consegUir. e.ficou comprovado. e ele hoje na minha frente e de testemunhas ele 
confirmou que ele deu 12 mil rea1s em dinheiro para o Edinho, uma câmera fotográfica. 
uma filmadora. Então com o Edinho já tem a prova dele com cliente do Banco. 

Betenheuser- Ele. somente indagado e sugendo que viesse a c. e por na Auditoria, ele 
se negou alegando que não gosta na de estar com "juiz de cor" 
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Dr. Francisco - Várias pessoas já nos procuraram com a mesma história mas 
igualmente se recusaram a formalizar. .. 

OUTUBRO DE 1998 

Neco- Não, mas agora ele falou na minha frente. na frente do Dr. Milton aqUI no Banco 
e nós podemos indicá-lo como testemunha, como corruptor. .. 

Vargas - Ai ele é intimado a depor. 

Nec6 - Lógico. 

Betenheuser- Está ok Presidente. o problema é o seguinte: Se ele se recusar a depor e 
eventualmente chamado em juizo. Mas tudo bem, vamos encaminhar essa forma. 
Vamos passar a qualificação dele ao Ministério Publico, dando essa informação. 

Neco - Por favor! Por favor. 

Dr. Francisco - Bom, além dessa investigação do Ministério Publico Estadual, nós 
também solicitamos à Procuradoria da Republica no Paraná a abertura de inquérito 
policial. Nós entendemos que caracterizados crimes contra o sistema financeiro 
nacional. 

Neco -Chamado crime do colarinho. 

Dr. Francisco -Crime do colarinho branco, gestão fraudulenta da instituição financeira e 
em alguns casos fraude em financiamentos. A gestão fraudulenta envolve o pessoal da 
Leasing, o Diretor-Presidente à época e mais essas pessoas aqui, Luiz Antonio e _José 
Edson. E as de financiamento envolvem os empresários que tomaram dinheiro da 
Leasing. Eu tenho aqui cópias de todaa as noticias de crime, são vinte e seis noticias 
de crimes encaminhadas ao Ministério Público Federal. 

Neco - O Senhor poderia transferir ao Dr. Bompeixe. por favor. Por gentileza. 

Dr. Francisco- Nos casos em que houve crime por parte dos empresário_§. são aqueles 
de Sergipe, da HABITACIONAL, da RÁPIDO LASER e da AMORIM SERGIPE. Nós 
temos um caso em São Paulo da PREMOTOR. está bem caracterizado ocorrência de 
crime no caso de financiamento, os bens não existem: foram usadas notas frias para 
obtenção de financiamento. Nós temoa um caso de São Paulo. a ~AN JOSEPH, 
também com notas frias. Outra de São Paulo da LOPEN INFORMATICA. notas frias. E 
todos esses casos estão sendo apurados pelo Ministério Público. Eles ainda estão 
analisando a documentação que nós encaminhamos. são vinte e sete pedidos. vinte e 
sete relatórios: quer dizer. uma documentação farta. Fora os processos administrativos. 
f-.á urn unico caso que ja há abertura de inquérito policial, é o Sr. Oswaldo Luiz 
Magalhães dos Santos. que forneceu informação falsa ao Banco Central. No caso da 
RAPIDO LASER.. 

Neco- Dom1cilio. 

Dr. Franc1sco- Dom1cilio. exatamente. então neste caso ja há um mquérito instaurado 
em curso aqui na Detegac1a da Policia Federal de Cuntiba. Já foram ouvidas as 
testemunhas arrotadas pelo Banco. entre elas o Sr. José Maria e ja foi ouvido o pa1 do 
Sr. Oswaldo. O inquérito está em fase de espera das respostas de alguns oficias que o 
delegado encaminhou a diversos órgãos né. Exalaria. Prefeitura. Junta Comercial de 
Sergipe etc. Eu acho que o relatório. se alguém tiver ma1s alguma duvida? 

Neco- Eu tenho. No caso do Sr. Oswaldo. que é o DiretrJr Presidente. é o maior 
responsavel. nãc ha dúv1da é quanto a 1sso. ----~-
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Dr. Francisco - Não. não ha dúvida. 

Neco -·o pdi dele foi convocado pra prestar declarações. exatamente pra comprovar o 
domicílio aonde CÇlmparece o domicílio do escntóno dele como o endereço do Contrato 
Social da firma RAPIDO LASER. certo? 

Dr. Franc1sco - Isto, certo, para explicar a situação. 

Neco -Ou ele pode dizer que ele fez um favor para um amigo ta? Qual a implicação 
criminal? Porque isto aqui é um falso testemunho1 

Dr. Francisco- Sim. sim. Sabe o que? Eu não tenho cópia do depoimento dele. 

Neco- Como? Como? 

Dr. Francisco - Nós solicitaremos ao <jelegado cópia desse depoimento dele. Mas o 
Delegado já me adiantou o seguinte: E o Sr. Joaquim dos Santos Filho. 

Neco - É. Joaquim dos Santos Filho, ladrão da Caixa Econômica Federal, entre outros. 

Dr. Francisco - Então ele disse que a responsabilidade não é dele nem do filho dele. O 
pessoal da Sergipe forque usou indevidamente o endereço dele. 

Sérgio Motta -Que coincidência! 

Dr. Francisco - É coincidência. 

Vargas - Depois deu outro endereço lá do Boqueirão que não era nada também. 

Dr. Francisco - O endereço do Boqueirão era ... 

Sérgio Motta - Era de uma firma fechada do pai dele. 

Dr. Francisco - Então eu conseguirei cópias de todos esses depoimentos e 
apnesentarei á Presidência oportunamente. 

Neco - É nós vamos tentar agora com a TV MIX incriminar esse rapaz e ele vai ver o 
peso agora, do crime que ele fez. Certamente depois disso ele va1 abrir a boca. 

Dr. Francisco - É lamentável que os funcionários da Leasing tenham sido punidos. ou 
melhor, não é lamentável; é lamentável que só os func1onarios da Leasing tenham sido 
colhidos até agora. 

Neco- Qual a sugestão que o Senhor da? O que o Banco pode fazer com o Secretario? 

Dr. Francisco- O que o Banco pode fazer eleja fez né? 

Neco- O Banco encaminhou a Policia Federal que cabe fazer isso. agora. que o 
homem que é homem de confiança do governador não me cabe questionar 1sso. 

Dr. Franc1sco - Apenas registro que 1sso é lamentavel né? 

Sérgio Mona- Houve algum indicio de crime na emissão das debêntures da Leasmg. 
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Dr. FranCISco- Eu não acompanher ess2 2r:1rss2:: ·;~c ~r2C2Iher o re12tono ::a Audrtorra 

que tratoü dessa emrssão 

Sérgio Motta- E a Auditoria sabe? 

Arlei -O relatôrio da audrtona r.àa 2PL..!rç:..: ..,2.d2. 

Sérg1o Motta- ''ada. nada? 

Vargas- Mas você não pode enauadrar c 2r. Oswardc no CCJiannho Branco :ambém? 
Federal? 

Betenheuser - Sim. ele fo1 enquadrado por inforrraç2·c falsa 

Dr. Francisco- Por informação falsa e gestão fra~c~:ent8. 

Vargas- E outro tipo previsto na lei. não? 

Dr. Francisco- Têm que ver o seguinte, o que é que esta acontecendo. Se os senhores 
observarem tem varias segmentos de informações aue estão indo as diversas esferas 
de policia. No Ministério Público Estadual atua as duas concentracões. na esfera 
cnmmat buscando cada um dos fatos e uns f•xam apurados nos Processos 
Administrativos, e eventualmente também cada um dos fatos que serão apurados em 
decorrências das ações que se comovem de re1ntegração. Do lado civel. o Ministério 
Público deve analisar possibilidades de ações de Improbidade admimstrativa. buscando 
seqüestro de bens etc. Certo? Então ja ha uma segmentação de informações. O 
problema é o seguinte: Trabalhar com todas essas 1nformacões de tal forma que se 
produza alguma coisa que traga resultados. Na fase seguinte também tem o primeiro 
cantata o Ministério Público esta analisando a1nda todas as informações trazidas. até 
que eles possam enquadrar cada um dos agentes que estão tidos como responsave1s. 
Pode eventualmente chegar ao Diretor- Pres1dente e~tendendo que ele. em decorrénc1a 
de todas essas ações. em função talvez de fiscalizcçào. de controle. talvez possa ser 
lhe imputado uma responsabilidade maior de que é a de " falsidade ideológica e gestão 
temerária". Certo? Mas rsso é ao final de toda '::!SSa ~nélrse. =o final de toda essa 
persecução penal. 

Neco- Dr. Francisco. a respeito da sua afirmaçao 21. eu tenho ja conhecimento que 
tem uma correspondência e que o Banco Central questionou o endereço do pa1 do 
Presidente da Leasing e ele alega numa correspondência que tá li. que ele ofereceu 
como gentileza para .. Existe isso escnto e assmad~ pekJ Os,;a\do ~cs Santos. 

Betenheuser- Esta informação 1é esta fazendo pan<> do processo da Auditona e hote do 
1nquento pohc1al. 

Bomoeixe- Não. não faz parte do inauénto pc-!1cra1 

Neco - Porque. então a rnformac2o a•Je 'J oa1 ec:~a ~~:~ndl' 11ue não ~stava sabendo 
não é bem 1sso. 

Betenheuser- E que veia o senhor o seauinte. ele ~sta so oeoondo onme1ro numa parte 
pOliCial certo"? E é o pnricrp1o do d1re1tc ciue mesrr;r_, na fase IniCial que eventualmenE: 
ele vier a ser denunciado e!e pode se neaar a prestar depoimento que traga pre1u1ZO 
na ordem cnm1nal certo? Então ele. ''esse momer~-::::~ <?le taz por produZir uma verdade. 
certo. que está v1ndo em Cefesa dele em tuncào de '.Jma proona acusaçào Enquanto 
testemunha. ~e for 2rrolaca. -.:;1 <:rrT' ~~~,-,'=li C'cr-o~::- ~- '='~r:'~"u -r::. 1n .-r.,....,'? 
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:=.que e!e ass1~C'...l. tem uma correspondénc1a. que ela foi ao Banco Centrat. e ele 
ofereceu o e~Cereço .. 

Beten~1eus2r- c::· jus:am~nte essa base 8ara a instauração do inquento policial. 

Arlei- Só ':::!'~'= ,.,2 ,_i;..:nta Cc-r!"'erc·21 esse endereço consta como da empresa. 

Dr. Franciscc - '·l3o. é que eies fizeram 2s alterações contratuais. 

Bompe1xe - Já aue o Doutor esta aqui. aproveitando o ensejo. eu sei que uma das 
preocupações dele é a questão dos peroigue1ros. embora nós não tenhamos nenhum 
canil, mas eu pergunto a ele o problema c aquelas empresas. como é o nome? 
CUMJUR e PL'JS. 

Vargas- CUMJUPJPLUS. 

Betenheuser- O que está acontecendo na Leasing é o seguinte. Em razão de uma 
solicitação do Conselho, essas empresas ai. o está acontecendo o seguinte: Eu tenho 
como conceito que localizador. que hoje mudaram o nome de perdigueiro para 
localizador. deixar mais bonito né? Tem que ter exceção, você contrata perdigueiro na 
exceção, ou seja, quando tiver dificuldade na localização de bens, ou fazer uma 
reintegração específica de grande monta, aí você contrata esse pessoal especializado. 
digamos assim, está ligado o gravador, "mais truculento", que vai lá e toma a coisa. Isso 
na exceção. O que aconteceu na Leasing, é que isso virou regra, certo? E isso 
favoreceu então diversas pessoas que estavam buscando e cumprindo a sua função. 
mas sem uma regra esoecífica. Diante de argumentos trazidos para o Conselho de 
Administração e questionados ao GEDEL na época, então resolvemos a situação 
assim: vamos suspender tudo isso aqui, e passamos uma normativa certo? Dando 
poderes especificas a quem pode autorizar tal contratação, certo? Porque é difícil fazer, 
digamos assim. uma escolha de uma pessoa, porque o localizador ele vende a 
informação. agora se ele contatou um veículo. vocês não conseguiram então eu 
percebo. a remuneração eu quero tanto. Então é difícil fazer justamente as 
contratações. então o que vai acontecer. a partir de setembro nós emitimos uma norma 
que diz o seguinte: ··somente a Divisão Jurídica, os dois departamentos do Jurídico, o 
GEDCL " os advogados regionais tem autorização para que se contrate perdigueiros 
nas seguintes siUações: Inexistência dos bens. não :Jcalização do paradeiro dos bens. 
dificuldade no cumprimento dependendo do montante do crédito, do tamanho dos bens 
a serem removidos em fim. de tal sorte que haja regras especificas. Claro que estamos 
passando uma fase de experimentação se isso vai funcionar, porque. uma regra que 
anterior que é elástica. porque não tinha regra. e hoje uma regra ma1s rigorosa. Então o 
que é que nós temos que avaliar. verificar se nesse novo sistema vai _haver a mesmo a 
sol~ção. E uma vez se amoldando ao sistema, vamos aperfeiçoa-la. E que hoje nós 
estamos fazendo, vendo a situação da Leasing, aos poucos está se trazendo regras. 
regras e normas. Serto? 

Dr. Francisco - Cc:m licença. me ocorreu uma sugestão. o Senhor disse o que mais se 
ooae íazer. eu não sei se cabe. Eu sei que o Sindicato dos Bancanos esta 
encaminna'lCO 20 Governador uma nota de repúdio pela permanência desse Senhor 
como Secretano de Estado. porquê? Porque enquanto ele for Secretário de Estado. ele 
~em fc:r:; c:-JvJieg.l.sao e isso preJudica as investigações tanto do Ministério Público 
Federa: se>mo c i.1inisténo Publico Estadual. Ele tem foro pnvilea1ado lá Tribunal de 
~"JSIIÇa. :~ibunai RegJonaJ Feceral. -

8etenneüser- i·Jão é pnrneira instãnc1a o JUiz do Tribunal Federal. é o TRE que va1. e o 
TRE. acumulado como estâ. 
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Dr. Francisco- A sugestão que eu faria é a seguinte. E se o Conselho da BLAM não 
podena encam1nhar um expediente ao Governador aanao conhecimento do resuitado 
•ja Aud1tona e do envolvimento do Senhor Oswaldo nessas ~rregulandades. tocar no 
evidente envolvimento do Senhor Oswaldo nas 1rregulandades? 

Neco -O Governador )a sabe. 

Dr. Franc1sco- Oficialmente? 

Neco - Pessoalmente. 

Sérg1o Motta- Mas não oficialmente. 

Dr. Francisco- Uma mamfestação oficial do Conselho de Administração da BLAM 

Neco -Isso compete aos Senhores. 

Vargas - Eu acho que o que se poderia dizer Presidente, é oficiar o que esta relatado, 
as providências que estão sendo tomadas em relação à BLAM. que ele estaria 
envolvido. mas não precisa absolutamenle entregar todo o dossiê. dar noticia. Oficializa 
uma noticia que ele sabe pessoalmente. que ele conhece pelo menos. Isso oficializa de 
uma fonma suave. está certo? 

Bompe1xe - Porque suave? Então não comunica. fica mais elegante 

Eu posso dizer aos Senhores que eu tão logo soube do episódio. o V alter Benelli me 
deu a primeira noticia. eu fui levar ao Secretário da Fazenda. que é meu superior. nós 
fomos falar com o Governador, ele me pediu que desse a ele o direito de defesa. a 
pedido do Dr. Bompeixe ele foi convocado, o Oswaldo compareceu. o fato dele Ter 
desrespeitado ao Dr. Bompeixe como Conselheiro do Banco. dai foi que eu enviei à 
Promotoria de Assunto Federal a denúncia, criou um problema a meu ver. criou. 

Arte' -O Governo indiretamente sabe. O Banco mandou, o Governador sabe. 

Neco - Vou dizer para os Senhores, quando eu estava sa1ndo da sala do Governador. 
dentro da sala. eu e o Governador. o Giovani Gionedis e o Rafael Greca. o Greca se 
adiantou e disse assim. Neco esse cara é um ladrão. noutro momento tomaram a 
decisão. a minha obrigação foi cumprida eu lamento pelos Senhores. mas nós estamos 
v1vendo essa situação. Posso dizer aos Senhores que esta começando a nascer. na 
Secretaria que ele está administrando. que veio uma solicitação de empréstimo para a 
Parana Tunsmo, para adquirir no exterior um negóc1o de plástico para fazer uma Pista 
de dança de plástico. R$ 1.200.000.00 (um m1lhão e duzentos mil reais ). o Banco não 
autonzou. não tem nenhuma operação de ongem da Secretana de Esportes. Então. se 
por ventura os Conselhe1ros quiserem manter um contato pnme~ro com o meu supenor 
do Banco que é o Dr. Giovani. eu estou à dispos1ção. posso até acompanha-los leva
los. ~orque cabe a ele que é o representante do Banco junto ao Governo Estadual. 
ievar ao Governador Eu tenho que me reportar a Ele. nós estamos numa h1erarqu1a 
Podecnos marcar um d1a uma hora. mas tem que ser com antecedência. ele esta 1ndo 
amanhã a Brasilia ver esse negócio de protocolo do Governo do Estado com o Banco 
·:em:-31 ISso é pra venda de banco oficial. e hOJe as sete horas fo1 ver um problema na 
r::::Ida.:Je lndustnal. posso conversar com ele e pedtr uma aud1ênc1a oara os Sennores 
Consethe1ros e Conselheiros FiscaiS. e levar ass1m um repudiO ao Senhor Oswaldo 
•.:o me adm1mstrador da BLAM. 

Serg1o Motta - Até antes do Sind1cato fazer a bagunça que va1 ser. da1 va1 ter 1mprensa 
-o aqcelas co1sas todas. 
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'largas- Fazer ja isso. fazer Ja. 

Neco- O Governador esta sa1ndo agora as 19:00 h para Londrina. amanhã ele va1 
1naugurar uma série de inicio de obras. Então as 19:00 h eu vou estar com ele e com o 
Secretario Giovani. Eu posso tocar no assunto e pedir audiência com os Conselheiros 

da BLAM. Eu acho. na minha r ''"''ião o' 1elhor caminho. 

Neco -Vai la porque a Leasing não tem controle? 

Arlei - Não é isso. é que ele precisa ir la e checar com que tem na Leas1ng e não checar 
as informações que tem com ele. esta fazendo conc1liação os três. 

Bom peixe - Espera lá, da licença! O Dr. Milton saiu daqu1 agora o que e uma pena 
porque ele disse que não tem. 

Arlei - Não tem o que? 

Bompeixe - Não tem controle. 

Arlei- Não, mas o João Maria vai falar para os Senhores. Ele vai dizer se tem controle. 

Bom peixe - É. João Maria quem é? 

Arlei - Ele é Auditor. Auditor do Banco. 

Bompeixe - Não devo contestar? 

João Maria- A gente, por solicitação da Diretoria da Leasing, é que a Auditoria 
entrasse com processo pra tentar compor aquele saldo que apresentava como 
adiantamento dos honorarios ... 

Neco - Desculpe, a Auditoria da Leasing, ou Auditona do Banco do Estado? 

Arlei - Do Banco, Auditoria do Banco. 

João Maria - Então, cumprindo essa solicitação nos iniciamos os trabalhos de tentar 
levantar todos os valores que ali constava e que a gente v1esse a compor ou validar o 
numero que apresentava no balanç'J da Banestado Leasing. Existem controles dentro 
da Banestado Leasing, so que os números que constam hoje em boa parte daqueles 
números do balanço da Leasing é antigo, que vem remanescente de varias processos 
que foram iniciados em épocas passadas e que houve seqüênc1a de adiantamentos e 
acabou se ... 

Aldo - Nos mesmos processos? 

João Mana - É que tinha etapas de pagamentos pelos adiantamentos no decorrer do 
processo. iniciar o interesse de posse e concluia com uma ... esse processo. 

Aldo -Iam atras de um recibo. 

João Maria - Exatamente. Então para que esse levantamento t1vesse uma validade 
realmente. era necessario que voltasse processo por processo. contrato por contrato e 
que fosse. foram aJuizados e que compõe aquele numero. que hoje da setecentos e 
oitenta e poucos contratos. e que compõem aqueles setecentos e poucos mil reais que 
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está lá de adiantamento na Banestado Leas1ng. O trabalho esta um pouco lento. a 
gente concorda que realmente deveria ser. estar ma1s adtantado. mas em busca dessa 
validação desse numero é que esta lento. tem que 1r contrato por contrato que é co1sa 
anttga. tem coisa de 95. tem coisa de 94, tem que compor os valores. buscar recibos. 
olhar a ação realmente se foi reintegrada se não fo1 remtegrada. se já fo1 fe1to um acerto 
com o Küster né. e compõe aquele numero na integra e que já lo1 paga. tem uma séne 
de htpóteses que podem acontecer dentro de um desses contratos. Então é um 
trabalho que esta SendO desgastante, mas a gente tem colhidO ate agora bons 
resultados. Acredito que essa semana o levantamento de ca' 'no. que buscar 
documentos. acaba, ai a gente vai partir pra classificar os pruotemas que realmente que 
podem acontecer. 

Sérgio Motta- Até agora não tem nenhuma opimão. nem uma vaga tdéia de como fo1 
aquilo que aconteceu? 

João Maria- Olha. vaga idéias. tem algumas coisas que a gente percebeu. que tem 
valores que estão la dentro lançados e que não são adiantamentos: são despesas que 
estão la classificadas de forma errada porque. porque na tnformação que veio do 
escritório teria ação onde o, a parte réu do processo. ação passtva. que está lá como 
adiantamento e que na realidade e despesas extras pagavam o valor para que ele 
efetuasse o trabalho. Isso está lá e quer dizer, é meramente classificação. isso digamos 
alguma coisa que a gente verificou mas que não é grande. não é numeras desse tipo. 
que compõe esse numero de erros digamos, de classificação 1ncorreta é pouco. 

Naco- Agora recente, agora. Entendeu Milton? Eu não sei se é você que deterrmna os 
advogados do Banco, eu não sei se é da sua determinação a transferência ou a 
indicação de advogado. lógico você tem conhecimento dos advogados credenciados. 
eu tenho já dito aqui no Colegiada e na Oiretoria, que as causas de grandes valores é 
de responsabilidade da Presidência. É o caso da ASPEN PARK. está na mão do Dr. 
Hosken hoje e do Dr. Cesário, é o caso da FREEZAGRO, são os grandes devedores do 
Banco. E chamou-me, causou-me estranheza que hoje eu telefonei lá pra Londrina. ai é 
que ele me informou porque eu determillei que se fizesse igualmente como tem que 
ser, cinco advogados em seqüência, nàcl importa escolher. acontece em dias 
alternados, de acordo com o não pagamento, e parece que o nosso advogado não 
gostou muito. 

Betenheuser- Não, não. Presidente. o fato que eu tiver que conto mar foi o seguinte: 
Que reunião com os gerentes. Colete falou que havia suspetta. que o advogado da 
Regional estaria recebendo propina para canalizar processos. O Dr. Faqutm. é uma 
pessoa que eu posso dizer, extremamente honesta e mutto 1ntrospect1vo. ele não soube 
contornar profissionalmente este fato, e se fechou em si. se fechou na ostra e caiu em 
depressão. Ele não tem mais condições de voltar à SUREG em função desse 
acontecido. certo? Porque talvez a comunicação dada aos gerentes. a reação dos_ 
gerentes de dar risada. porque talvez tinha sido conotação de bnncade~ra. e ele nao 
consegutu suportar, por isso é que ele pediu afastamento. Ele me ltgou à tarde. 
chorando. Presidente, em função desse fato, busquei contornar certo? Eu estou por 
enquanto trabalhando com o advogado da SUREG de Santo Antomo para atender 
londnna. porque londrina está efetivamente na parte do juridico um verdadeiro 
desmando, um absurdo o que está acontecendo lá. 

Neco - O Senhor acabou de dizer que o rapaz é bom 
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Betenheuser- Sim. mas ele estava precisando se tratar. 

Neco - A única bondade se nota ai que o Senhor acabou de me relatar. 

Vargas- Uma coisa que me preocupou na última reumão foi aquela. fo1 aquele ingresso 
de funcionaria fora de hora mexendo nos sistemas. 

Betenheuser- A Auditoria determinou a instauração de processo administrativo porque 

o func,onario entrou as cinco horas da manhã. 

Vargas- Tem que ser demitido. 

Ar1ei- Foi mandado para a Área de Recursos Humanos. 

Vargas- O Dares levantou uma questão que é extremamente valida e preocupante. que 
se essa pessoa ou alguém la dentro tem condições de operar o sistema. Então essa 
pergcnta ficou no ar. E eu sugeri, estou sugerindo a Auditoria. além do sistema que eles 
vão fazer que é ver se o sistema confere com a contabilidade, dessa possibilidade. 
Agora levei um susto maior, com a informação verbal do V alter, V alter Benelli de que a 
contabilidade é feita pelo sistema eles não saem do sistema não pelos documentos. 
Procede isso? 

Vilmar- Como é que é? 

Daros- Não a contabilidade é pelos documentos. Só pode ser. 

Vargas - Pelo sistema. você contabiliza pelo que o sistema gera. quer dizer a listagem 
do sistema. 

Vilmar- Não, pelos dados do documento. 

Vargas- Pelos documentos. o sistema gera uma listagem de controle. do que foi 
baixado. 

Vilmar- Positivo, você lança pelo documento. você bate com a documentação. 

Vargas - Mas você entra no sistema, todos os documentos. 

Vilmar- Das informações você alimenta o sistema para contabilizar pelos documentos. 

Vargas - Pelos documentos? 

Vilmar- Claro. pelos documentos. 

João Maria - A gente está trabalhando exatamente nessa informação. a gente esta 
trabalhando em cima e está praticamente encerrada esta verificação. Eu não sei se 
essas informações de sistemas é de abril, toda a movimentação de íngressos de 
números dentro do sistema. A contabilidade ela é gerada após do cadastra menta 
dentro do sistema dessa informação. cadastro um contrato e dai pra frente a 
contabilidade é gerada. 

Vargas- Sim. mas os pagamentos o sistema tem os documentos? 

Dares - A baixa das prestações. você tem o documento que comprova. 
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João Maria • A minha validação em cima desse número. qual a posstbilidade de ou vtr 
alguém entrar dentro do sistema e alterar o número e mudar a base contabtl Porque a 
contabtlidade sempre ela vai estar checando com o ststema. se o ststema faz o 
lançamento automatico. no final os dois vão fechar. HIDROMEC :echou-se de abnl ate 
hoJe 

Vargas- Tudo bem, porque podena um cara chegar la e alterar o saldo devedor. batxar 
o saldo. Não set se tem controle tem. 

João Mana - Depois tem renegoetações. tem renegoctações 

Vargas- Tem uma listagem. 

Neco - As operações ficam arquivadas nos sts+ema? Então mesmo que eu pegar o 
sistema deve estargravadn er1 ala um lugar es[,-J -··'e:z.çL_ Jper:::.ção e uma coisa, esta 
dentro de uma linha do S!S~~~? '? -:-r-:-'"'~=~~!~~?-:-1° o ....... ~,...~,...~-~ . .-. 

Arlei - Ele tem que fechar. 

A alternativa de alterar dados do sistema seria através de fol'}ar uma renegoctação e 
alterar os dados. e em cima disso que eu trabalhet. Porque seria a úntca possibilidade 
para que entrar. fora isso um processo novo. o que eu fiz? Porque todos os contratos 
que intciassem a partir desse dados não tem erro. porque só poderia alterar em ctma de 
uma base através de renegociação. E eu peguei todas as renegociações e verifiquei. 

Daros - Ou então transferir de um contrato pra outro na mesma conta 

João Maria- Mas ele aparece como renegociado. 

Daros- Aparece movimentação. 

Vargas - E o limite é diário pra você conferir. 

Dares- Tem uma certa segurança. Você tem documento que você faz a -,enficação. 

Vargas- O Livro Diário é conferido, ok. liga com a conta corrente de agéncta. o diario 
confere, ok. 

Neco - Gostaria que o Arfei relatasse o Demonstrattvo Sintéttco Contabtl em Reats. 
relattvo ao mês de outubro/97. 

Arlet - No mês de outubro nós representamos o resultado negattvo na ordem de RS 
4.500.000.00 (quatro milhões e quinhentos) o dado ltqu1do é de RS 4.500.000.00 
(quatro milhões e quinhentos) isso no decorrer do que. nós estamos tendo 1sso é todo o 
mês essa renda de arrendamento, uma redução dessa renda. lógtco que umas nos não 
estamos operando. e esta havendo muita renegoctação de contrato também. pode ver 
que um dos fatores que nos ajudaram bastante no mês a e outubro fo1 na altenação de 
bens. quer dizer nós estamos indo bem na venda v ta direta e v1a 1e1lão. que pulou de R$ 
2.000.000. 00 (dois milhões de reais) para R$ 4.200.000.00 (quatro mtlhões e duzentos 
mtl reais). 

Vargas - Explica uma co1sa Arle1. nesse item. na folha. na pagina 04 que diZ assim· 
vendas de bens. vendas de leilão. R$ 939.920.00 (novecentos e tnnta e nove mtl. 
novecentos e vinte mil rea1s) e aqui você tem R$ 4 210.000.00 1auatro mtihões 
duzentos e dez mil rea1s )? 



OUTUBRO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Vilmar- Esse. só uma informação. essa venda que lucro na relação de venda de bens. 
são os contratos quitados antecipadamente, e os contratos que são encerrados que são 
quitados pelo VRG. A venda de leilão é aqui em ba1xo. 

Vargas - Onde é que está a venda? 

Vilmar- Lucro na venda de bens. R$ 1 482.000.00 I um milhão quatrocentos e 01tenta e 
dois m1l reais). 

Vargas- Sim. mas aqUI no seu Fluxo de Caixa tem R$ 939.920 00 (novecentos e tnnta 
e nove mrl. novecentos e vinte mil rea1s) 

Vilmar- Mas isso era o saldo do dia seu Mário, esse e o valor do mês da venda do mês. 

Arlei - Isso não é movimentação/mês. Isso aqui é movimentação/mês. 1sso aqui é o 
saldo do dia. 

Bompeixe- E esse despesa de leilão foi todo no dia? 

Artei-- No leilão, no dia. 

Bompeixe- No mês R$ 1.400.000,00 (um milhão quatrocentos mil reais).o que esse R$ 
1.400.000.00 (um milhão quatrocentos mil reais)? 

Vilmar- Esse R$ 1.400.000.00 (um milhão quatrocentos mil reais) é saldo do dia. 

Vargas- Fluxo de Caixa é Mensal, não é do dia. 

Arlei- 30 do 09. 

Vargas - Não tem Saldo anterior? 

Bompeixe - La no final do mês. 

Vargas - O saldo final é a gente que deve. 

Artei- R$ 939.920,00 (novecentos e trinta e nove m11. novecentos e v1nte mil rea1s) 
vendas de bens e vendas em leilão. isso é a comissão do mês. 

Vargas- Come é que você tem aqui R$ 1.400.000.00 (um milhão quatrocentos mil 
reais). Lucro na venda de bens. R$ 1.400.000.00 (um milhão quatrocentos mil reais)? 

Bompeixe- O Lucro de R$ 939.920. 00 (novecentos e trinta e nove mil. novecentos e 
vmte mil reais). é o lucro do dia 31. 

Vargas - Não. não. 1sso é do més. Se tem o saldo antenor de setembro. é do mês. 

Vargas - Me diga uma co1sa. a despesa de captação de vocês e a COI. 

Arlei- E COI. 

Vilmar- E OCI. cedendo. 

Ar1ei- E. 1.96. 
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Vargas- Outra cotsa meu chefe. eu ten:-.:· ~'J'Jr .: .... rê:.~ C-:é3:SC~sas c :srec:c.~-~ ~ c e P-.5 
3.618.000.00 (três milhões se1scentos e sE2DilO ...,,, r~3•Sl ac~;. 

------.. 0- •.::: _.c 

Vargas- RS 1.900.000.(10 'um rc ihàc '2 -~ ;es2r::c ,é:· c::·s ·-: ~'=" 
de diversos. 

Vílmar- Essa diferenc;;: ::J(]'JI :01 Te!tO é3. bé:IX2 c r: - -:r::;:·-

Arle1- Da ZAID? 

Vilmar- Imobilizado da RÁPIDO LASER. :orauE b ;~·c : ,,._ ·-,tamecto da cão 
extstêncta do bem. nOs ttvemos que dar ba1xa .:.-::: "7':C _ _::·as 1'::2::.;Jesas rJS"?!'"2Cionats. aat 
esta com ação de cobrança. Dai não é acão de ''2tnt<·:e·Ao 

Bompeixe- Entrou algum no·vo atnda nãc ::c:-··.::.: r}~ 

Arlei- Não. 

Vargas - DesafiO é Club Car. 

Bompeixe- Desaf10 é Club Car. 

Vargas- Mudou de nome outra "eZ. Com:tr_rt_c-ra •:.~ R?'SA e ,,o-... · a e~sa ..... 

Bompe1xe- CARPISA :-.Jnt:nua ncs j;;r-;en::o-:: ~-· ··:;.s:~' .:;-r:' -·--.sn:e s:e r:o1e. E:stá 
bomta. 

Vilmar- Ela esta contestando a .;uc1ton2 

Daros- Serena está em concorca1a 

Vilmar- Agora enlíOu c.:xn oçao contra::: ~s-3:·r-:; 

Vargas- Bom. a SOFHAR. bem a SOFHAR c:ue ~ r-:·.·2 c~sta reiacão O aue e isso 
"'Clube de Bens ··. Computador' 

Vil mar - Computadores 

Arlei - Computadores e b~ns :nóve1s 

Vargas -Bom. esses cc·mout::dores orc'.·s·J-::=1"""""-:::- :-.": .-::·-:::..-- ~.:::cê ·-3s ~~:àa la .::: c:s 
que devem estar 

Arle1- hqueles são ~:acão c::;r falta de CéÇ.?"i.::-r-":, :- "':'·SO:::·:· :_-.::"~::;r _.;-rJâ re!2~3o Célia 2 
próx1ma reun;ão. 

\largas- Deve ser -tSE :::::.~:=·C) .JO rdu.:'=:r·:··-: --:. 

Arle1- c86 Oua1· sao os bers ca SOFH,:.R ~· 
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Vargas- Você falou que esta ajuizado? 

Bompeixe- Uma mformação por gent1leza. AqUI consta em atraso. 

Arlei- Sim 

Bompeixe - Ja ajuizou alguma medida? 

Arlei- Ja estamos aJUIZando. pondo na JUStiça para reintegrar. 

Bompeixe- Eu estou perguntando pelo seguinte Tem uma das notic1as- cnme a que 
envolve a CRISTUR. Serão .. se algumas dessas aqu, contiver uma ação JUdiCial. 

Arlei- Essa CRISTUR ê dos novos. Essa e de 94. do JovemS antenor. 

Bom peixe - A que eu estou perguntando porque vejam bem eu combine• com m•nha 
mulher que hoje eu sou apenas ouvinte. Estou me excedendo. 

Arlei -A CRISTUR é o seguinte viu Dr. Bompeixe. 

Bompeixe - Porque vai parecer estranho que eu diga " olha essa operação foi anormal 
e eu não tomo nenhuma atitude " 

Arlei- Não. não, deixa eu explicar. A CRISTUR o que acontece. A CRISTUR e uma 
empresa contratada pelo Banco para o transporte de funcionarias aqui de Santa 
Cândida. Em torno de 1 O a 12 ônibus. Então o que acontece? O Banco todo o mês 
quando paga não paga para a CRISTUR. O dinheiro vai direto para a Leasing. 

Bompeixe- Só para os senhores saberem: TAY MAHAL. COTERPAVI. 
CRISTUR.DISTRIBUIDORA ZAID. 

Sergio Motta -O que ele esta querendo? 

Vargas - Estão todas ajuizadas' 

Bompeixe- Eu só quero saber. eu não sei. eu tenho que saber. Porque daqui a pouco 
foi ajuizada uma. 

Arlei- Mas Dr. Bom peixe. eu não vou lembrar dos 28 processos de cabeça. se foram 
ajuizadas. 

Bompeixe- Não. desculpe. 

Arlei - Algumas eu lembro_ 

Bompeixe- Eu estou dizendo que eu só acho estranho que nós estejamos a d1zer que 
e uma operação Irregular e que agora nós não estejamos tomando medida JUdicial' 

Arle1- CRISTUR não esta ajuizada não. Vai estar ajuizada. Nem a COTERPAVI. 

Bompe1xe- Pois é mas a CRISTUR _ 

Arle1- Nem a COTERPAVI. que a COTERPAVI esta negociando. Oh não. a 
COTERPAVI esta ajuizada. 
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BOMPEIXE- EMILIO ROMANI, 

Arle1- Está acertado, já negociou a divida. está em dia. pagando em d1a. VeJa bem. o 
que eles estão levantando ai é da forma como fo1 ie1ta a concessão das operações. 
Não Dr. Bompeixe essas operações foram mal concedidas . O fato delas terem s1do mal 
concedidas não quer dizer que não estejam sendo pagas. E diferente. VeJa bem. A 
EM I LIO ROMANI. uma empresa que quem assum1u fo1 o Meneguel. e o Meneguel ve1o 
aqu1 e renegociou e esta ai pagando borntinho. 

Vilmar- Não, não. ele está falando que elas são suspeitas de Ter pago com1ssão 

Arlei -não. não é isso não. 

Bompe1xe- O que eu quero dizer e o segUinte· Se uma operacão fo1 mal fe1ta. 

desculpe, se ela foi feita de forma irregular e '" 1 not1o 

Sérgio Motta - Ariei, eu não vou comentar nada d1sso aqu1. 

Arlei - Esqueça ... 

Bompeixe -Toca pra frente. O tempo dirá. Eu só acho que se é irregular e não toma 
at~ude nenhuma, qualquer coisa, eu estou dizendo que estou fazendo uma acusação 
leviana. 

Ariei- Tem razão. Entendi. Mandamos para o Ministério Publico. que dentro da leasing 
está normal. Notório, Emilio Romani está lá. O escntório está pagando lá. 

Bompeixe- Tem certas coisas que tem que ver viu gente. 

Vargas- Então antes de Ter revertido tem que fazer um acordo. tem que conversar. 

Bompeix• ·,,tão para amanhã a ge.1te não levar uma invertida. 

Arlei - Faz o seguinte: baseado na analise inicial da operação. que a auditona levantou 
nessas operações era o inicio da análise. 

Daros- Mas por outro lado, se ela está pagando em dia. não tem nada a ver: porque se 
discute a origem, agora, se está inadirnplente, ai abre a ação também. 

Arlei- O que a gente comentou aqui, o que foi comentado, que o Dr. Francisco 
comentou aqui, a SAN JOSEPH, que tem nota fria. Não é que tem nota fria. Pode ser 
que 20% não exista. É executar o contrato, do que o cara continuar pagando da forma 
como esta pagando. Dai eu vou jogar pra Cl dois ou três milhões ou prefiro ficar 
recebendo todo mês aqui. 

Vargas -A SOFHAR está em atraso e está tudo bem 

Daros - Tá ai no inicio da operação. 

Vargas- Se você procurar você não vai achar os bens nessa operação • Se você for 
ver está tudo em atraso• Darns. 

Vargas - Se você reintegrar esses bens não valem nada. 
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Bompeixe - Vamos tomar uma atitude. o que caracteriza. 

Daros- Não. entrou em atraso. Decorreu o processo executa. 

Bompeixe - Mas se não executar? 

Daros - Mas se ela pagar . 

Bompetxe- Se ela esta em atraso. eu digo o seguinte. Eu compareço ~erante a 
autoridade e digo, olha senhores. perante o procurador e digo . olha essaoperacào ~ 
irregular. foi feito 1sso, foi feito aquilo. houve favorecimento. Esta em dta. e uma 
situação. eu quero apurar responsabilidades. Agora outra situação: eu denuncto e!a 
esta em atraso e não tomo provtdêncta nenhuma. 

Vargas- E. essa ai tem que tomar. 

Bompeixe- E esse pra amanhã se eu não levar uma 1nvert1da. Executar. '-'ccEs n3c 

acham que é irregular. ela esta em atraso e vocês não fazem nada. 

Arlei- Houve falha de comunicação. porque nós la na Leasing não estamos saoendo 
desses processos Que estão correndo aí_ Estou por fora disso aí. Estou tomando 
conhecimento agora disso aí. A auditona com o Sr. Krüger. 

Vil mar- O problema não é esse. o própno jurídico depoiS iria ver 1sso. 

Arlei .,-Então tem que ver se ele esta movendo o lado criminal, tem que ::azer o JudiCial 
do outro. 

Vargas- Cível. 

Arlei- Cível. sei la. Anota ai pra depois a gente ver. 

Bompeixe- Tem um reverteria ai pra danar. 

Vargas- Você estava falando ai algumas coisas ai Arlei. fatos novos sobre a Sofhar. 

Arlei- A Sofhar é o seguinte. Esteve aqu1 visitando o Presidente o Diretor da Sofhar. O 
Luiz Mario. inclusive o senhor Presidente me convocou para estar junto. e ele esta 
assinando um contrato com órgãos do Governo do Estado. inclusive o 6anestado. é no 
valor de R$ 14.000.000.00 por um prazo ai de 16 a 18 meses. coisa asstm. E com isso 
ele vai acertar a divida aqui. 

Sérgio Motta- Não da pra fazer junto ao Banestado e outros órgãos. acordo c e pagar o 
CL que esta devendo pra Leasing. 

Arlei- Aí é que esta. O que a gente vai fazer, o que 2 gente va1 acertar daqui pra frente 
é o seguinte: Ele vai dar uma procuração. por escrito para a Leasmg, c;~e todos os 
créditos oriundos desse contrato serão utilizados para acertar a Leasing, e o ECC que 
ele vai fazer aqui no Banco. Ele vai fazer esse ECC aqui no Banco sabe porque? Pra 
acertar a pendência na Leasing, que é pra gente. vou Ter que jogar quatro mtlhões para 
CL. Ele veio renegociar. Faz uma ponte com o Banco e se ele tem esses recursos. 
contrato assinado pelo governador. pelo Secretario da Fazenda. Presidente do 
Banestado. todo mundo. COPEL. 
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Ar1ei- Eu não sei se é bem de prestação de serviço Acho que é na are a de software. 

Vilmar- Software e prestação de serviços. 

Ar1ei- Prestação de serviços. Ele tem centro de tre1namento ai. esse negócio ai 

Vargas- Eu volto a SOFHAR mais tarde. 

Ar1ei- Pois não Dr. Bompeixe. 

Ar1ei- E isso ai. Eu só queria receber metade do CL. lUe me dava um resultado em 
dinheJro. Só metade desse CL dos 20 maiores. Não estou dizendo metade do CL 
carteira. Metade dos 20 maiores. Esses aqui só virava o resultado 

Sérgio Motta- Me responda o que é 40% da carteiCa 

Vilmar- 20 ma1ores é quarenta por cento da carteiCa 

Vargas- Pega ASPEN PARK, AMORIM SERGIPE E CLUBE CAR 40% da carte~ra. 

Vilmar- Como é o nome daquele empresário que acharam o documento aqu1. 

Ar1ei - E o genro dos Vieiras. 

Sérgio Motta - Sobrinho do V1eira. 

Vargas- Ah, aquele la de ... 

Ar1ei - Canela, que ficou devendo o celular. 

Dares -Aqui na Leasmg. Você esta brincando? E não unha seguro? 

Vargas - Ele era da concessionaria da Renault. 

Bompeixe- Aqui 11.5 diz assim: Imóveis não L1beraacs Esses. o propno Banco pode 
fazer uso? Quer dizer .. 

Ar1ei- Foi cedido um aqui Água Mineral. 

Bompeixe- Santa Paula? 

Ar1ei- Poder de terceiros. 8. E alugado. Apartamento que era para entrar naquela 
famosa composição da Agua Mineral em m11 novecentos e la va1.. 

Neco - A Água paga aluguei? 

Arlei- Para a Associação Banestado. Não a Assoc1acào Banestado tamoém tem que 
remunerar a Leasang através de um convênio que ex1Ste. 
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Vilmar- Tem um contrato de que cabe cobrança? 

Arlei- Não. hoje não, porque hoje estão tendo prejuízo. 

Neco- Como prejuízo? 

Arlei - por causa do custo da agua. Veja bem, esse negócio esta se arrastando a mais 
de 10 anos. sei la não se1 quanto tempo faz isso ai 

Neco - Quem é o dono da Água Minerai? 

Arlei- O dono do imóvel é a Banestado Leasing. O administrador daqu1lo é a 
Assoc1ação San estado. ela faz o papel de Admimstradora do Complexo. 

Dares - Mas você tem o problema se deixar de explorar a agua custa mais caro. 

Arle1 - Isso é um pepino da gestão antenor. 

Dares - E eu acompanhei isso. 

Artei -Se a gente parar aquilo la vira sucata. Pelo menos assim a Leasing não esta 
tendo prejuízo nenhum. 

Dares- Não estamos tendo segurança nem manutenção. 

Arlei '--Esta la. o Complexo esta sendo mantido. 

Dares- Porque não pode, ainda esta. 

Vargas- Água não custa nada. esta la. 

Artei- Esta preocupado. esta competindo com a Ouro Fino. 

Vargas- Tem pequenos custo de filtragem. essas coisas. 

Dares- Agora você veja só uma coisa o Estado fez um convênio a Ouro Fino de R$ 1 
(um real} a garrafa de agua. poderia ter feito com a AB. 

Arlei- Mas o Tribunal de Contas Inclusive é contra a existênc1a desse processo. Essa 
coisa esta se arrastando ha muito tempo. 

Dares- Não. não. não_ As cem mil garrafas para assistência soc1al agora para presente 
das crianças, foi feito com a Ouro Fino, quando podena ser feito com a AB. 

Vargas- Vocês conhecem que existe uma "secretaria de saia"_ 

Dares- Não. mas a Ouro Fino é a Ouro Fino. Cem mil garrafas a R$ 1 (um} real. 

Bompe1xe- Aqu1 diz assim valores o ... Cascavel. Em outubro era RS 364.000,00 né? O 
que esse três porcento? 

Arle1-Três por cento estoque E estoque que esta em Créd1to em L1qu1dação. 

Bompe1xe- Três por cento de R$ 364.000.00? 
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Arle1- Não. é R$ 12.506.000.00. Eu estou passando aqUI para quem tomar 
canhec1mento dos cam1nhões que foram recuperados. esses cam1nhões a ma1ona era 
da TRANSPESCA . 

Daros- Nossa mãe. 

Arle1 - Famosa TRANSPESCA. 

Arle1 -Bom o que acontece é o seguinte: é. maio de 95. acho abril. ma1o de 95. Foi 
contratada uma operação de leas1ng com a empresa J.D Barros. que estava adqu1rindo 
uma aeronave da D.M. Então foi feito um lease-back: a aeronave da D.M. passou pra a 
J.D. Barros. ISSo em ma1o de 95. Em junho de 96. essa aeronave fo1 transferido para 
CJma empresa chamada lguaçu Rent a Car. Essa é uma operação que foi concedida na 
eooca d~retamente pelo Diretor Presidente da então empresa. transferindo essa 
3eronave da J. O. Barros para a lguaçu Rent a Car. então fizeram-se os ajustes. fez-se 
o ad1t1vo ao contrato. Isso em junho de 96, mais precisamente em 28 de junho de 1.996. 
segundo o aditivo que eu tenho. 

Vargas- Final da gestão. 

Arle1 - Isso no a pagar das luzes. No a pagar das luzes da gestão ao então Oiretor 
Presidente. Ele transferiu o avião da J. O. Barros para lguaçu Rent a Car. através do 
aditivo. E quando contratou-se essa operação da aeronave em abril de 95. ma1o de 95. 
t1nha la no contrato la que a aeronave estava coberta por seguro, a partir daquela data. 
maio de 95. O que aconteceu, claro em maio de 96 venceu o seguro. Só que como 
essa operação estava vencida e estava com problema. e o mais importante era achar . 
alguém que assumisse este avião do que acertar. sei la. foi passado a essa empresa a1. 
Bem. é. partiu-se do pressuposto que el&8 avião estava segurado. porque o próprio 
contrato é de 36 meses. se você faz um seguro, quer dizer. o contrato la com diz que o 
prazo ê de 36 meses. e la na última folha diZ que a aeronave esta assegurada. Quem 
comprou parte do pressuposto que é pra 36 meses. Moral da históna. o que aconteceu. 
essa aeronave sofreu um sinistro agora, exatamente dia 31 de outubro no municipio de 
Canela. no Rio Grande do Sul, que falec;eu aquele genro dos Vieira e ma1s aqueles 
dois. e essa aeronave estava sem segUIO, por falta de controle da "Dona" Banestado 
Leas1ng, de pessoas que la na época a.tavam ocupando esse setor que é o Sr. Edinho, 
Sr. Luiz Antonio, o pessoal que estavam lá, estavam muito preocupados. mas por que 
aconteceu isso aí, vamos voltar no tempo Srs. Conselhe~ros. e lembrar muito bem : 
Seguro era importante na leasing, quando? Os funcionarias recebiam a comissão do 
seguro. Quando eles não mais receberwn a comissão do seguro. o seguro deixou de 
ser importante. e naquela aconteceu, pena que o Marquesíni não esteja aqUI, ele era 
Diretor Superintendente na época da empresa, o Mário acompanhou muito bem 1sso aí. 
deu uma briga desgraçada. o Fayet, erWIInde, e infelizmente a Gralha Azul retirou lá da 
Leas~ng, o pessoal da area responsável pelo Núcleo de seguros, que acompanhava a 
renovação de seguros dos contratos. porque a partir daquele momento. como não tinha 
mais comissão de seguros para funcionários, o seguro deixou de ser interessante. 
Ainda bem que o Comandante Rodrigues, que é uma pessoa. que cuida bastante. que 
é da JET SUL. que tem mais de cinco ou seis aeronaves. fez um reforço de seguro da 
aeronave. acreditando que tinha um seguro, então ele fez um seguro de US$ 
700.000.00 no Bamerindus, tá. então hoje existe um seguro deUS$ 700.000.00 no 
Bamerindus. conosco não tem nada, salvo um milhão e trinta a vista da divida que a 
gente recompôs recentemente. eu trouxe até aqu1 no Conselho esta composição. Qual 
é a forma que a gente tem pra resolver esse impasse aí? Veja bem 

'.Jargas - Isso aconteceu. Qual é a forma de controle que ex1ste hoJe na Leasmg? 

Bompe1xe- De seguro? 
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Ar1ei -Continua a mesma coisa. Não tem agora. mas a partir disso aqui. a primeira 
ordem que foi dada. todas as aeronaves tem que verif1car aonde é que esta o seguro. 

Ar1ei - E inclusive colocando como subarrendatário. a JET SUL TÁXI AEREO. pra 
cumprir o que exige o DAC. O que só pode voar se tiver seguro, porque dai eles não 
deixariam essa IGUAÇU RENT A CAR. e a JET SUL tem própno e tem para no_s pagar 
por mês. pele menos. Então o problema aqui se a gente trocar por o s1mstro. nao se1 
quanto daria no final. eu acho que a vantagem seria, Presidente, aqu1 pelo me~os a 
gente não tem prejuizo. não teria prejuizo. então foi a forma que eu achei. voce da uma 
versão de taxa de 1.160. para não alterar o saldo devedor. viu Mário. abato. libero e 
mantenho o saldo devedor. e você uma aeronave garantido. Mas nós ficamos com a 
aeronave e ele continua nos pagando. 

Viu Arie1. Ele vinha pagando regularmente? 

Ar1ei- Não. ele fez uma composição. agora recentemente ele compôs a divida 
conosco. Ta isso aqui são alterações feitas la atrás. Infelizmente para atender . . 
interesses politicas. estou sabendo. foi feito por isso. Ta. ai esse com~ndante aqw d1z 
que na época ele assum1u e tal. e deu no que deu. Foi feita a t!ansferenc1a. deve ter 
sido feito uma coisa diretamente lá dentro. como era fe1to. Entao. ve1a bem Presidente. 
eu acho que essa solução. eu não sei se até posso por na ata ou deixo para aprovar 

e~Comitê I. 

Neco - Eu acabei de falar com Paulo Pucci, e do que a gente conver.>ou. talvez a gente 
encontre uma solução. a minha interlerência foi, porque eu estava em Londrina, e o 
Colette, Superintendente Regional, participou-me que o Peter, que é um dos · 
proprietarios da TV Mix, confidenciou a ele conforme me disse agora a pouco pro 
telefone, aquela necessidade de fazer uma contribuição espontânea para um Diretor da 
Leasing, para poder Ter acesso a uma operação, e ele pensou novamente que 
aconteceu isso. Uma cãmera de geradores de mais d01s mil reais, e agora nós vamos 
iniciar um processo aonde nós vamos levar indicias contra o individuo da Leasing que 
era o tal de Edinho e depois eu conversei algum tempo com eles disso ai. que era uma 
operação da Leasing, estava o Paulo Pucci, o Dr. Milton, porque o Dr. Milton também 
ouviu falar desse assunto, o V alter Benelli também estava. Eu sai, depois eles 
adiantaram as conversações para uma composição, qual é eu não sei ainda. 

Bompeixe - Porque eu transmiti ao Ar1ei. a questão de uma semana, um advogado de 
Londrina foi procurado para ajuizar uma pela TV MIX contra a Leasing sobre esse 
contrato ai. 

Neco- Eu vou falar pro Colete pra correr atras disso. Eu 

Bompeixe - Pra que? 

Ar1ei - Para a gente não tomar os bens dele. 

Bompeixe - Estava em cumprimento a carta precatória daquele negócio da 
renegociação, se parou o cumprimento. Houve o cumprimento, dai nesse interregno um 
advogado em Londrina. cujo nome eu não vou declinar, foi procurado por pessoas da 
TV Mix, para verificar da possibilidade de ingressar com uma medida contra a Leasing. 
Eu telefonei de imediato para o Ar1ei, disse : Ar1ei eu estou sabendo disso, dá uma 
verificada. para nós não sermos pegos no contrapé. 

Neco- Mas o que pode ocorrer Dr. Bompe1xe? 
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Bompe1xe- Eu não se1. Pode ser que apresentem uma rev1s1ona1. ou qualquer co1sa. e; 
o Judic1ano se encam1nha cada vez mais para dar ganho de causa nas rev1sões contra 
as empresas de leasing. Alias não é o JUdiciaria. a doutnna 1nte~ra esta d1zendo 1sto. 

Sérg1o Motta- Até o Tribunal de Alçada? 

Bompeixe- Tudo. 

Benelli- O que fo1 acertado hOJe. eles levaram para cons1deração e para registro. Eles 
concordaram com a proposta. houve uma redução da taxa de 6% para ... danamos um 
desconto em torno de R$ 150.000.00 (cento e c1nquenta mil rea1s1. parcelamento em 36 
meses. pagando a prime~ra em )ane~ro. Eles paganam as custas de advogado e outras 
custas de honorános de R$ 2.500.00. 

Daros- Qual é o valor do AMORIM SERGIPE? 

Arlei- R$ 8.000.000.00 (o1to m1lhões de reais) 01ga Daros. vendemos por um esses 
"cavalos" aqui. Isso aqu1 va1 dar uns R$ 800.000.00 1 Oitocentos m1l rea1s I. 

Frare- Isso aqw esta num palio_ ele não é o "f1el depos1tano" 

Arlei - Nós alugamos um palio para guardar la. 

Frare- Ele esta como fiel depositaria_ 

Arle1- Não. não. Ele não é "fiel uepositáno"_ Era. Ai os bens que não foram localizados 
va1 segwr uma açào. ai o Dr. Francisco pega agora e faz o que. o precataria volta. eram 
o que? 30 (trinta) veiculas. só achou 15 (quinze)_ Cadê os outros 15? Ai e um outro t1po 
de ação que vai correr, e que o Dr. Francisco falou e você va1 pegar os 
desdobramentos. seja cumpriu a parte obrigatório do reg1stro dos bens. Esse .. disse 
que tem um aditivo assinado pelo Luiz Antonio e o Edinho. 1sso quem me falou foi o 
"localizador", o "perdigueiro". que esteve la me trazendo isso aqui. Ele tem um aditivo la 
na 111ão dele. que esses 15 (quinze) veículos que não foram localizados foram trocados 
por maquinas_ Existe esse aditivo assinado. Só que essas maquinas são as mesmas 
que já são do outro contrato_ 
Bompeixe- Se isso existir. isso não engloba naquelas ações penais 1a instauradas. É 
bom não esquecer isso. E outro fato_ 

Arle1- Infelizmente. parece que ele tem esse aditivo_ 1nclus1ve pelo que ele 'Jiu parece 
que tem um negócio la do Cartono do Taboão. 

Vargas- É bom que tenha porque assim é outro fato para comprovar. prova 
documentaL 

Arlei - Só que essas maquinas. que ele disse que trocou 15 ( qu1nze I cam1nhões por 
maquinas. são as máquinas que estão em outro contrato_ Os mesmos bens para 
levantar dinheiro duas vezes. 

Bompeixe- Arlei - O "localizador". "são bernardo". me diz uma co1sa. ele 1a trouxe 
fotocópia da carta-precataria 1nteira _ 

Vargas- Tem que citar o fato. Mas veja bem. ai foi reproduzindo a responsab11idaae ao 
Conselho fiscalizar etc_ Agora, como nós vamos fiscal1zar. como nos vamos 
acompanhar se nós não temos a informação. 
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Arlei- Máno. i::Torr.:acões Ca ~é 
pode pedir que 1Ss 7Jinese:rcs. 

~:J r.c... éo Lt:incs cerno ssoer. Agora. de no1e você 

Vargas- Quando ·;ocê fala de infcrmações. c'.Je são repeiitivcs. que estão na auditoria. 
eu não ser quars s~o. Se você var falar sct:-s alguma corsa você tem que rdentificar o 
que. Eu não ser o ~ue. ~ssa rr:forrr.açao e .. Jô tenho. ;quela eu jã tGilho. algumas você 
1dent1fica pelo meoos. 

Ar1ei- Esse relatC:-10 dA Acd1:or:a ao '·.-'21!-s .. S-. 1eiii. 

Varga.:- Eu concordo com ··:;so daí. \'8Jâ ~am. t..J não .:;stcu crsco:dando. 

Bom peixe- Ar =i. str vou só relê:~.o::.r L.:m :-.E:ç~::c a~ur :. ..! mudam a lei da AS ou elas 
acabam com os Corse1nos. parqué? Pora~E- ele poaE ser oesmuido a aualquer tempo. 
A justic-: :.em arte aue ele não pooe ser cestauido quanoo se afirma. ou :~Ja. o 
Conseít-.eiro Jaóneo e nilo e. Se ele não .::ie~ mot!vo ' .. ·a1 ser reconduZido . .Se não der 
acabou. Veja bem. aoUI nPssa rr.esma se;1a foi dno pelo Pres1ciente do B.~NESTADO de 
então que quem dos Conselhe1rcs quJsessem t1ver o.cess.J aos documentos ;Jcdra ter. o 
que não pod1a Ter era cóp1a porque poceila ·.razar para as ãreas. 

Bompeixe- Se reoelou o PresJdent-9 :::s. =~.:..M fulano e :Jeltranv est1vcrsm aatli 
exigindo. 

Vargas- !::ie não ~L.::s co1oc •. : .:::rr. z~a c ...:.;·::ê .-.Gs cc:oca~cs. 

Bompeixe- =~se 1r:c:rde! .,c .-.:;i !à 2:;-"1 r"":i~;~ 

Vargas- E.le cor.--.eçcu çr,. i7"'s;o :;:.:J ~.- :.:::e:· :::-r'J. 

Bompeixe- Eu c::-nece1 2 ~-s::~s;- a1 o;~-:::s -:-s!á sento.c--::, ·: ,;1 J par2. evitar urT: choque 
pessoal, ,....~rque c Mário se::i:av::: S..::: L; e. ~ -=:1:ão Pres:ce~te entava al1 onde está o 
Sérgio. Por 1ssc eu c:::-iT"!ecct a se;-"~:3;- OOL! -~ cedido. para evii:ar uma briÇ3. Então não 
se põe em dl'''ida a h01 .JrabiiiCace c e L-·.--: eiemento. poraue eu não cosr=...:mo acusar 
ninguém. tantv que uma c:3s1.êc :-:12 r:J:-c:;. mcstrar t...::-na noticra crime e e~.; disse gente. 
notícia cnme se c.:::.:r.ta o :~:.:; r..§c ..: ~·....:-==::.-: ~raticou. l'·:a hora que eu d1go que foi Daros 
que praticou o liicito. ~-= 2'...l não ~-:-rJ'/21 2.-::: rem c.:mtr·a ínlm por danos r. . .JraiS. Eu conto 
o fato, quem prõncou as sumric-:; -::::2. _!uo·~.3. ;:;oliCIBJS que \fão verificar. E'J entendo essa 
sua coiocacão. e12s o que ecor,··· " e c~, :ós chegacnos a um ponto aqui que pra nós 
sabermos da~ iniormaçces acu1 cn 2:.::= cedir. é do passaao. não é do seu tempo, tem 
que pedir. E ;::ar isso que 2!.1 d!s::: ... :~::~2 · .ão diz aqu1 TR. f\Jão. mas é claro que é cor.i 
TR. mas r~.J diz. Amannã o Arlei ~2:: eõ:a ôqui. o Vilmar não está Ah. eles não estão 
mais na Companr.ia, quem é qu~ ;:c.: c ~sciarecer? Já foram embora. 

Vargas- Esse reiatório ce;;s :oi o;oraEe~.;aac aqui. c ~roblema da inadimplência n2a tem 
assinaturõ. C::;Jerr. fez ess.s ,·e!êi:é:-:c- ~ 

Arlei- Quem e responsa.\-c;: 2 ...:· ,jco3r.:.:.ir.6í'li:O. ) ~E..:.BE. t.::-si:a escmo c.; o 
Depar:amento. E::J me respL·nSê<='l;iz.c. :.=:..ualauer avcurnemo que estiver nessa pasta do 
Consb.no eu ass;r.v rct31 r~sccr;~."JC!!JSr;-je 2.1. 
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Vargas- Agora veja bem, falou do passado. que as cotsas são do passado nós 
estamos· pedindo. Porque não tínhamos. 

OLTUBRODE 1998 

Ar1ei- O que a gente fala aqui é que tem coisas que estão com as pessoas. Nós 
sabemos que a Sofhar foi um esquema. foi fechado pelo Senhor Luiz. pelo Senhor 
Edinho. pelo Senhor Oswaldo. 

Vilmar- E um quebra-cabeças, eu ninguém entende. 

Ar1ei- Eu não consigo Mário. 

Vilmar- Ninguém consegue fechar esse quebra-cabeça. 

Ar1ei - A própria Área de lnfonnática do Banco não consegue fechar. A própria Area de 
Informática. A gente fica angustiado porque não pode dar resposta. isso que a gente 
quer deixar registrado. 

Vargas- Você sabe que eu sinto Aldo. que sou o mais velho aqw. mats anltgo parece. 
Cinqüentenário, mais antigo. O que você sente é que não é só a Leastng, é um 
problema de estrutura geral. Aqui só foi degenerando de uma fonna tal que chega_ a 
esse ponto como se dissesse não a DINFO não atende. no meu tempo também nao 
atendia. quando era diretor lá. nnha que matar aqueles caras que fazem os programas. 
Existem um conflito entre a área de patr1mõnio e a area de bens. não set. Essas cotsas 
vieram se agravando sabe. Responsabilidade do gerente em fazer um risco do bem que 
nem transfenu. não sabe nem se existe. 

BANESTADO LEASINC. ~.A.- Ah.RENDAMENTO MERCANTIL 

208• REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. REALIZADA EM 
25.11.97 

NOVEMBRO DE 1997 

Neco- Vamos dar inicio a 2os• reunião ordinária de administração e 33• reunião 
extraordinária do conselho fiscal. Eu goelaria que os senhores passassem a minuta da 
pauta da reunião anterior, e se os senhores tiverem alguma observação. algumas 
necessidades de mudanças no texto aqui elaborado. então por favor .. Eu tenho. Na 
página. na folha 09 da ata da reunião anterior. na página 09 no parecer do Comitê de 
Crédito 01: "considerando o pagamento de 240 mil em junho de 97". só que 
antenonnente na página 08 no item 10.2 empresa .... onde está "com vtstas a 
solucionar as suas pendências juntos à BLAM, batxou 250 mil em agosto de 97. O que 
é que vale é julho de 97, 240 mil ou é agosto. 250 mtl. Está conflitante aqui. ta• .to a 
importância como a data. 
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Ar1ei- Vou confirmar isso dai. 

Neco - Na mesma pagina descendo um pouco mais objetivo, prazo de 36 meses a partir 
de janeiro de 1997. Eu suponho que é Janeiro de 98. 

Ar1ei- E isso ai mesmo, esta correto. janeiro de 98 

Neco - Na pagina 11. no Leasing -back feito à empresa Helisul Taxi Aéreo. eu gostaria 
de perguntar ao Ar1ei se não preocupa em fazer o seguro da aeronave. 

Ar1ei- Claro. é exigido. 

Neco - Mas não está escrito aqu1. 

Ar1ei - Esse caso aqui, ainda não foi contratada a operação. 

Neco- é exigido. é norma. 

Arlei - E. Inclusive sobre isso a gente teve um problema sério porque não foi feito o 
seguro de uma aeronave. eu vou contar la na frente. 

Bompe1xe - Uma outra aeronave. 

Arlei- Uma outra aeronave. Não tem nada a ver. essa operação não foi contratada 
ainda. 

Neco - No caso especifico é importante a Leasing se resguardar e fazer o seguro 
poraue em caso rl~ acicij::ln"",..., .......................... "' ....... 11 

Sérgio Mota- Cem por cento. 

Arlei- Eu acho que pode colocar aqui viu Emanuel. garantia da operação com seguro. 

Bompeixe- Com seguro. 

Arlei :-E respectivo seguro. No final do parecer da aeronave da Helisul 

Emanuel - 11.1.2. pagina 11. 

Neco- Parecer da Banestado Leasing S.A- Arrendamento Mercantil: Em virtude do 
valor da aeronave. e, seguro. e procuração para ... junto a UNIMED. O seguro de 
aeronave tem que ser obrigatório para quem esta fazendo leasing. 

Aldo- Isso é uma norma geral? 

Vargas- E geral. todo bem tem que ter seguro. 

Arlei - Infelizmente nós tivemos um caso ai que não l1nha. La na frente a gente vai 
mostrar. 

Neco- Eu não tenho mais nenhuma observação. se os senhores tiverem alguma 
informação que se manifestem. Temos a nossa pauta extensa. 
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Aldo - Eu tenho. Na página 19, onde consta a renúncia do conselheiro Miguel Horst 
Bompeixe, Eu só gostaria de saber se o conselheiro. apesar dos apelos que nós 
fizemos, se ele mantém a sua decisão? 

Bompeixe- Eu estou em* * • • • • • * * * • • * * * * • • u não apresentei renúncia. eu iria 
apresentar. 

Neco- Eu acho que, ao invés da palavl"8 renúncia de conselheiro, põe carta de 
conselheiro. No item 12.6, o senhor põe aqui ao invés de renúncia. carta de 
conselheiro. 

Sérgio Moita - No título, ou manifestação. 

Neco- Carta porque vai ser escrito, formal. Tudo bem, então não havendo da parte dos 
senhores conselheiros mais nenhuma alteração para a aprovação da minuta da ata, eu 
peço aos senhores que se estiverem de acordo permaneçam como estão, se não 
estiverem que se manifestem. Aprovada a ata conforme a redação. e as alterações 
sugeridas. A ata da 78° reunião ordinária do conselho fiscal está sob a apreciação dos 
senhores para aprovação dos senhores conselheiros fiscais. Aprovada também a ata. 
Agora nós passamos a página 1 da palAS. Nós pediríamos ao Sr. Arlei que se 
manifestasse a respeito do Demonstrativo Síntét1co do Resultado Contábil. 

Arlei -Presidente, eu gostaria antes de começarmos a entrar na pauta. Nós temos aqUI 
a presença da Divisão Jurídica do Banco. o Dr. Milton e Dr. Franc1sco que é da área 
mais criminal aqui do Banco, tem o auditor do Banco o João Mana. inclusive para 
esclarecer algumas indagações que fic.ram pendentes na última reunião do conselho. 
Então eu gostaria que o Dr. Francisco ale vai se man1festar sobre o problema dos 
processos administrativos dos funciomirios. com relação ao Ministério Público e 
também com relação a Empresa Amonm Serg1pe. Rap1do Laser e Pré Motor: as 
providências que estariam sendo tomadas nesse sampo. E o Dr. Milton também esta 
acompanhando e depois o auditor. o João Mana va1 falar que ele esta participando de 
todo o levantamento do escritório do Küster ta. então são as pessoas que estão 
Intimamente ligadas no processo. Vão passar então as Informações. Dr. Franc1sco tem 

~palavra. 

Dr. Francisco - Nós preparamos um relatório bastante resum1do. a cerca das 
providências tomadas pela divisão jurídica da qual a cóp1a 1a esta com os senhores. A 
pedido da Promotoria de proteção ao J)lllrimõnio público nós encaminhamos cópias de 
todos os relatórios da auditoria e de todos os processos admimstrativos. A área cível 
dessa Promotoria vai apurar a respons.bilidade c1vil. ou seja, tentar o ressarcimento 
dos prejuízos sofridos pela Leasing por essas pessoas. E a area cnmmal a 
respo!1sabilídade penal. Há fortes indícios da ocorrência de crime. a Promotoria ja 
mencionou corrupção, concussão. formação de quadnlha. 

Neco- Nessa história qual dos casos que o senhor pode dizer? 

Dr. Francisco - Todos os relatórios indicam a ocorrência de crime. Agora. na opinião da 
Divisão Jurídica o crime praücado na Leasing, o Promotor da area cnminal. 
Prosseguindo então. o Ministério Público Estadual. na area criminal. obteve a quebra de 
sigilo bancário de três ex-funcionários da Leasing, o Luiz Antomo. o José Edson e o 
Nacim. E o que ele descobriu? Ele descobriu que empresas que tiveram deferidas 
operações com a Leasing, faziam pagM1811tos a uma pessoa chamada Eusir Bággio. e 
que o Eusir Bággio repassava parte d-s valores ao Luiz, que por sua vez repassava 
ao José Edson. Nio há maiores indícioa com relação a participação do Nacim. Com 
relação ao Luiz Antonio e o José Edson há fortes indícios. O dinheiro saia da empresa, 
ia para o Eusir e depois para o Luiz e para o José Edson. Então com base nisso esta 
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apurando sobre o crime de corrupção e o crime de concussão. Se eles solicitaram 
propinas ou se eles exigiram o pagamento de propinas e também o crime de formação 
de quadrilha. Então essa é a linha de investigação do Ministério Público Estadual na 
área criminal. 

Neco- Dr. Francisco desculpe interrompe-lo, é que hoje eu tive uma visrta de um 
cliente da Leasing, a TV Mix de Londrina. o Dr. Milton estava presente e ele confirmou 
que ele foi sugerido por um cidadão de Londrina chamado Paulo Alho, que tem uma 
Brasília; ele estava com dificuldade de encontrar recursos e fazer uma operação junto 
ao Banco do Estado, e se fosse a Leasing e ele dando uma contribuição ele poderia 
conseguir, e ficou comprovado, e ele hoje na minha frente e de testemunhas ele 
confirmou que ele deu 12 mil reais em dinheiro para o Edinho. uma cãmera fotografica. 
uma filmadora. Então com o Edinho já tem a prova dele com cliente do Banco. 

Betenheuser- Ele, somente indagado e sugerido que viesse a depor na Auditoria. ele 
se negou alegando que não gostaria de estar com "juiz de cor". 

Dr. Francisco -Várias pessoas já nos procuraram com a mesma h1stória mas 
igualmente se recusaram a formalizar ... 

Neco - Não, mas agora ele falou na minha frente, na frente do Dr. Milton aqui no Banco 
e nós podemos indicá-lo como testemunha. como corruptor ... 

Vargas - ll.i ele é intimado a depor. 

Neco - Lógico. 

Betenheuser- O senhor quer que seja encam1nhada esta pauta? 

Neco- Sim, porque que não! eu fiquei sabendo disso. 

Betenneuser- Então tem que encaminhar. porque ele se negou a qualquer depo1mento 
que diSSe que 1na envolver terce~ros. Eu vou encammhar dessa forma Presidente. 

Neco- Eu na função que eu estou sabendo. um fato desses. eu não posso ficar 
omisso. 

::letenheuser- Está ok Presidente. o problema é o seguinte: Se ele se recusar a depor e 
eventualmente chamado em juizo. Mas tudo bem, vamos encaminhar essa forma. 
Vamos passar a qualificação dele ao Ministério Público, dando essa mformação. 

Neco - Por favor! Por favor. 

Dr. Fr.ancisco - Bom. além dessa investigação do Ministério Público Estadual. nós 
também solicitamos à Procuradoria da República no Parana a abertura de mquérito 
policial. Nós entendemos que caracterizados crimes contra o sistema financeiro 
nacional. 

Neco -Chamado crime do colarinho. 

Dr. Francisco -Crime do colarinho branco. gestão fraudulenta da instituição financeira e 
em alguns casos fraude em financiamentos. A gestão fraudulenta envolve o pessoal da 
Leasing, o Diretor-Presidente ã época e mais essas pessoas aqui, Luiz Antonio e José 
Edson. E as de financiamento envolvem os empresarios que tomaram dinheiro da 
Leasing. Eu tenho aqui cópias de todas as notícias de crime. são vinte e seis notícias 
de crimes encaminhadas ao Ministério Público Federal. 
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Neco- O Senhor podena transfenr ao Dr. Bompeixe. por favor. Por gentileza. 

Dr. Francisco- Nos casos em que hol!ve crime por parte dos empresarios. são aqueles 
de Sergtpe, da HABITACIONAL. da RAPIDO LASER e da AMORIM SERGIPE. Nós 
temos um caso em São Paulo da PREMOTOR, esta bem caractenzado ocorrência de 
cnme no caso de financiamento. os bens não existem; foram usadas notas frias para 
obtenção de financiamento. Nós temos um caso de São Paulo. a SAN JOSEPH. 
também com notas frias. Outra de São Paulo da LOPEN INFORMATICA. notas frias. E 
todos esses casos estão sendo apurados pelo Mimsténo Publico. Eles ainda estão 
analisando a documentação que nós encaminhamos. são vtnte e sete pedidos, vtnte e 
sete relatónos; quer dizer. uma documentação farta. Fora os processos administrativos. 
H a um único caso que ja ha abertura de inquénto policial. é o Sr. Oswaldo Luiz 
M<;~galhães dos Santos. que forneceu tnforrnação falsa ao Banco Central. No caso da 
RAPIDO LASER. .. 

Neco - Domicilio. 

Dr. Franctsco- Domtcilio. exatamente. então neste caso 1a ha um tnquento tnstaurado 
em curso aqUI na Delegacta da Policia Federal de Cunttba. Ja foram ouvtdas as 
testemunhas arroladas pelo Banco. entre elas o Sr. José Mana e 1a foi ouvtdo o pat do 
Sr. Oswaldo. O inquérito esta em fase de espera das respostas de alguns oficias que o 
delegado encaminhou a diversos órgãos né. Exalaria. Prefeitura. Junta Comerctal de 
Sergtpe etc. Eu acho que o relatóno. se alguém tiver mats alguma dúvida? 

Neco- Eu tenho. No caso do Sr. Oswaldo. que é o Diretor Prestdente. é o matar 
responsavel. não ha duvtda é quanto a isso. 

Dr. Franctsco- Não. não ha duvtda. 

Neco- O pai dele foi convocado pra prestar declarações. exatarr.v'lte prá .,:-om~_JOVd. o 
domtcilto aonae comparece o domtcilio do escntono a ele como o endereço do Contrato 
Soctal da firma RAPIDO LASER. certo? 

Dr. Franctsco- Isto. certo. para explicar a sttuaçilD. 

Neco- Ou ele pode dizer que ele fez um favor para um amtgo ta 0 Oual a tmpilcação 

cnmmal? Porque isto aqUI é um falso testemunho' 

Dr. Francisco- Sim. sim. Sabe o que? Eu não tenho copia do depotmento dele. 

Neco- Como? Como? 

Dr. Franctsco - Nós solicitaremos ao qelegado cópta a esse depoimento dele. Mas o 
Delegado ja me adiantou o segUinte: E o Sr. Joaqutm aos Santos Filho. 

Neco- E. JoaqUim dos Santos Filho. ladrão da Caixa Económica Federal. entre outros. 

Dr. Franctsco- Então ele disse que a responsabilidade não é dele nem do filho dele. O 
pessoal da Sergtpe fot que usou indevidamente o endereço dele. 

Sérgio Malta -Que coinctdência! 

Dr. Franctsco - E coincidência. 

Vargas- Depois deu outro endereço lá do Boqueirão que não era nada também. 
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Dr. Francisco - O endereço do Boqueirão era ... 

Sérgio Motta- Era de uma firma fechada do pai dele. 

Dr. Franciscc - Então eu conseguirei cópias de todos esses depoimentos e 
apresentarei à Presidência oportunamente. 

Neco- E nós vamos tentar agora com a TV MIX incriminar esse rapaz e ele vai ver o 
peso agora, do crime que ele fez. Certamente depois disso ele vai abnr a boca. 

Dr. Franc1sco- E lamentável que os funcionários da Leasing tenham s1do punidos. ou 
melhor. não é lamentável: é lamentável que só os funcionários da Leas1ng tenham sido 
colhidos até agora. 

Neco- Qual a sugestão que o Senhor da? O que o Banco pode fazer com o Secretario? 

Dr. Franc1sco - O que o Banco pode fazer ele ja fez né? 

Neco - O Banco encaminhou à Polícia Federal que cabe fazer isso. agora. que o 
homem que é homem de confiança do governador não me cabe quest1onar 1sso. 

Dr_ Franc1sco - Apenas registro que isso é lamentãvel né? 

Sérg1o Motta- Houve algum indicio de crime na em1ssão das debêntures da Leas1ng. 

Dr. Franc1sco- Eu não acompanhei essa emissão. Não trabalhei o relatório da Auditona 
que tratou dessa emissão. 

Sérgio Motta - E a Auditoria sabe? 

Arlei- O relatório da auditoria não apurou nada. 

Sérg1o Motta - Nada, nada? 

Vargas- Mas você não pode enquadrar o Sr. Oswaldo no Colarinho Branco também? 
Federai? 
Bdenheuser- Sim. ele foi enquadrado por informação falsa. 

Dr. Francisco- Por informação falsa e gestão fraudulenta. 

Vargas- E outro tipo previsto na lei, não? 

Dr. Francisco- Têm que ver o seguinte. o que é que está acontecendo. Se os senhores 
observarem tem vários segmentos de informações que estão 1ndo as d1versas esferas 
de policia. No Ministério Públicc Estadual alua as duas concentrações. na esfera 
criminal buscando cada um dos fatos e uns foram apurados nos Processos 
Administrativos. e eventualmente também cada um dos fatos que serão apurados em 
decorrências das ações que se comovem de reintegração. Do lado civel. o Ministério 
Público deve analisar possibilidades de ações de improbidade administrativa. buscando 
seqüestro de bens etc. Certo? Então já há uma segmentação de informações. O 
problema é o seguinte: Trabalhar cem todas essas Informações de tal forma que se 
produza alguma coisa que traga resultados. Na fase seguinte também tem o pnmeiro 
cantata o Ministério Público esta analisando ainda todas as informações trazidas. até 
que eles possam enquadrar cada um dos agentes que estão tidos como responsave1s. 

61 



62 ANAIS 00 SENADO FEDERAL OL'TLIBRO DE 1998 ----

Pode eventualmente chegar ao Diretor- Presidente e~tendendo que ele. em cecorréncta 
de todas essas ações, em função talvez de fiscahzaçao, de controle. talvez .~ossa ser_ 
lhe imputado uma responsabilidade maior de que é a de " falsidade tdeologtca e gestao 
temerária". Certo? Mas isso é ao final de toda essa análise. ao final de toda essa 
persecução penal. 

BANESTADO LEA$1NG S.A. -ARRENDAMENTO MERCANTIL 

211• REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 
03.03.98 

MARÇO DE 1998 

Aldo- Eu não encontrei a figura numérica, valores de adiantamento. Esses RS 
700.000.00 não está em lugar nenhum aqui. 

Pucci -Houve R$ 700.000.00 de adiantamento, realmente houve R$ 700.000.00 de 
adiantamento durante o ano de 1995. As ações que eram encammhaaas e se pagava o 
adiantamento dos contratos. Os contratos de credenctamento eram diferentes e ai fat 
suspenso. Foi pedido credenciamento junto ao Banco e posteriormente um 
levantamento desses valores adiantados porque não se tinha um controle do que 1a 
tinha stdo adiantado o que ja lena sido cumprido com a finalização do processo. E ai so 
se dizia que foi adiantado. foi adiantado e até agora ntnguém viu a cor do dtnhetro. 
quando na realidade o processo estava sendo dado continuidade. os bens estavam 
sendo reintegrados, vendidos e nós paramos com esse processo de pagamento para 
fazer o levantamento do quanto foi pago, quanto foi depositado. O que acontece? 
Passou um ano, quase um ano e meio e não está se pagando ma1s naaa. Esses RS 
700 mtl ficou corroido com o cumprimento das ações que esse advogada ttr.ha. que o 
Escritório Küster de adtantamento. 

Neco -Quem que autonzava esses pagamento adiantados 7 

Pucct ·A Equipe anterior que estava la. Nós fomos pra la e com dots C".eses nos 
consegutmos bloquear o contrato e descredenciar da forma como estava Dat passou a 
nivel de financtamento junto ao Banco. 

Vargas- E tem uma parcela que você não vat recuperar. e difictl ; O'o· • oez · :Jor cento 
que eram pagos para ele. cesses 30% era distribuido internamente nas agenctas 

Mota - Nas agênctas nàc 
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Vargas - Na Diretona pelo menos. 

Pucci- Não, o Küster não. 

Vargas- Ah, interna do Banco. O Küster não distribui. 

Pucci- No levantamento da Auditoria você o fato do ... 

Vargas - E extra-ca1xa. Não é do Küster. 

Pucci- De ilegal não tinha nada. t1nha 1moral né? Esse e que era o pro~ lema. 

Mota- Com relação à distribuição dos reg1stros de titulas e documentos ao 1° Ofic1o só. 
ficou decidido nesse Reunião ou se redistribuiria para todo mundo ou se dava uma 
razão valida para que ficasse só com o 1° Oficio. Como é que ficou 1sso? 

Pucci - Veja, até é bom que eu vou entrar num outro assunto com relação a essas 
distribuições ta. O 1° Oficio de Titulas e Documentos nos apresentou o orçamento. foi 
aquele que foi trazido numa reunião. não me lembro mais em qual delas. Você estava 
pres~nte? A posição de cada cartório com relação ao preço e agilidade. qualidade nos 
serviços e esse Cartório foi o que melhor condições de preço e qualidade e o próprio 
pessoal da cobrança. Após apresentar aqui o pessoal achou por bem dar continuidade. 
Porque se eu vou distribuir uma coisa. esta sendo bem feita. por um preço mais barato. 
por outros que talvez não apresentam a mesma qualidade e ainda pago mais. Esse foi 
o preço dado por eles por cada cartório cobrado da Banestado Leasing. A diferença era 
razoavel. Hoje nós temos num único cartório, esse aqui Bacacheri. de Titulas e 
Documentos. Por exemplo, hoje custa R$ 60 o registro de titulas por documentos. Para 
a Banestado Leasing é feito por R$ 50. Agora eu tive que mandar registrar todos os 
contratos da CLUBECAR e a DESAFIO, porque a gente esta numa iminência de ter que 
executar esses contratos de R$ 1 O milhões. São 2 mil contratos em função dos emitidos 
dos 500 e 600 contratos que tinham 3 ou 4 demitidos 1sso ai daria R4 50.000.00 
aproximadamente esses o Cartório deixou por R$ 27.000,00, ele baixou de RS 60.00 
para R$ 35,00. 

Mota- Nós não estamos levantando o ponto da 1done1dade dele. 

Vargas- O Paulo, na época em que nós levantamos essa questão. você disse que tinha 
varias propostas, essas propostas foram formalizadas por escrito ou não? 

Pucci- Foram consultadas. veio para nós. 

Vargas- Veio. eu não falo nada. eu não falo ma1s nada, eu não me recordo 

Dares- Porque entrou o problema do Mateus Leme. do Taboão. 

Vargas- Ah s1m . o Taboão eu até me lembro. 

Dares- Não. mas era tudo mandado para o Hauer Da1 ve1o essa proposta que continua 
hoje. 

Vargas- Mas aqui veja bem. Taboão e Bacacnen. Boa v1sta. 6acacher-,·. se! Já esses 
são tabeliães. Esse é um tipo de custo. um t1po ae at1vioade cartorana e esses aqw 
não. esses aqui são só registras. são do1s t1pos. são oo1s l1pos de Cartono. 

Pucci- Foi pedido recentemente uma pos1ção da Audl!ona com relação a operação da 
CLUBCAR. 
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Vargas - Especifica. 

Marquesmi- Duas vezes o trabalho recomendado pra 1sso. 

Vargas - Isso é um trabalho especifico não e uma Auditona realizada permanente. E 
especifica. 

Aldo- O Dr. Sérg1o está satisfeito? 

Mota - Não. da minha parte estou satisfeito. 

Vargas - Nós pedimos também está contemplado também na ata. 1nstruções para as 
agên-~>ias sobre aquele aspecto do ajuizamentos de Crédito em liquidação. Nós 
detectamos que tinham operações com três anos de vencidas e não estavam ajuizadas 
e nós pedimos um relatório. Alias nem tanto o relatório. nós pedimos que fosse 
montado instrução à Rede, certo. dando os prazos para ajuizamentos reintegrações de 
posse, as providências a tomar no caso de inadimplência. tentando apressar ... 

Marquesini - Infelizmente isso passa pela DIJUR. Então as normas que a DIJUR segue 
são normas globais não especificamente. Então eu conversei pessoalmente com o 
Milton Betenheuser. então eles no presente momento estão tendo uma dificuldade. que 
é relacionada, primeiro com falta de gere. Nas SUREGs. advogados nas SUREGs 
para poder orientar. E as agências hoje não estão preparadas com orientação e até 
com ensinamento para adotar esses procedimentos. Então precisaria de uma 
doutrinação ou um ensinamento. 

Mota -Treinamento. 

Pucci- Um erro de not1ficação. um erro numa coisinha. ele atrapalha o processo todo. 
Para o senhor ter uma idéia Dr. Mário. o senhor sabia que nós temos um processo de 
indenizaç~o lá na Leasing deUS$ 1milhão de dólares. Alguém comentou com o 
senhor? E. um pedido de indenização? 

Vargas- Perdas e danos? 

Pucc1 - E. pedido de perdas e danos. E. fo1 re<ntegrado um bem cuja notificação foi 
expedida e Iniciado o processo de execução e por deficiência do sistema. não poderia 
aceitar aparcela depois de iniciado o processo de aiUIZamento. O cidadão depositou na 
conta da Leas1ng. Safadeza. e o processo continua. Remtegramos o bem do cara e 
vendemos. Ai ele entrou com ação de indenização. US$ 1mlihào de dólares. 

Mota- Não va1 ganhar. 

Pucc1- Não va1 ganhar. Nós acenamos esta semana. até eu vou comunicar os 
Senhores 1a que nós vamos pagar o veiculo dele. e o advogado pediu R$ 15 ~11 rea1s e 
que o veiculo é RS 34 m1l. Vamos pagar um veiculo novo para ele. um cam1nhaozmho 
F-4000 e R$ 14 mil. E que nós pegamos e vendemos dele. Ele pediu R$ 15 m1l porque 
no min<mo achou que 1a receber R$ 150 m<l. e eu estou fechando por R$ 13 mil. que e 
dez por cento. 
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Vargas- E .o advogado pediu só de honoranos. 

Pucci- O Advogado consciente de como funciona a coisa e tal passou e passa. porque 
são muitas ações e existe malvadeza do outro lado. Esse cidadão usou de esoerteza e 
de ma fé. Queria ganhar a causa. 

Pucci- Posso contar para o Senhor, eu não conseguiram mandar os processos a1nda. 
porque, para o Setor esta montando os processos. ele tem que fazer lá uma .piam lha 
em que montar uma série de documentos. Então que mandar para o Cartório de Títulos 
e Documentos. O que aconteceu? O processo da CLUBCAR teve que preparar a 
documentação equivalente a 2 mil processos. 

Mota - Absorveu tudo. 

Pucci -Absorveu, até quarta-feira agora. que deve termmar o registro iá no Titulas e 
Documentos do Cartório, desses processos da CLUBCAR. os terceiros envolvidos o 
Setor se disponibiliza a começar a ajuizar novamente. Porque realmente ai é 
humanamente impossível. Porque tem até falta de gente. 

Vargas - Já que nós estamos em títulos e documentos. esses contratos não são 
registrados diretamente nos Títulos e Documentos no momento em que você assma? 

Pucci - Hoje nós estamos fazendo isso na área operacional, os novos contratos. que é 
a minoria, são muito poucos. Depois eu gostaria de entrar nesse assunto com o Senhor 
aí, porque não se cobrava antes uma taxa de abertura de crédito. Vamos começar 
cobrar hoje que é exatamente o valor do registro do documento. Fez o contrato lá na 
agência, chegou na Leasing manda registrar, aqui na Leasing, tá? Porque não se faz1a 
antes, eles achavam que correria, valia a pena correr o nsco. A Leasing não tinha 
inadimplência. Aí começou a explodir a inadimplência. começou surgir problemas de 
registrar o contrato. Olha o risco no caso da CLUBCAR. O repasse desse veículos da 
CLUBCAR DESAFIO para tenceiros, se esse cidadão pegou esse documento. 

Vargas - É discutível essa necessidade de registro desse documentos '!océ um 
documento público, no caso de veículo, é o DETRAN. Esse é o registro público. 

Pucci- Deixa eu completar, Sr. Mário, o que aconteceu Já. 

Vilmar- Qual é a conseqüência disso? 

Pucci- Se o títulos e documentos registrar o primeiro contrato lá na CLUBCAR com o 
cidadão, ~smo com data posterior ao meu aqw da Leasmg, o que vale é o dele 

Vilmar- O que vale é o dele. 

Pucci · Ele vai lá e cancela o registro no DETRAN. o Senhor sabia disso? 

Mota - É isso é verdade. 

Pucci · Eu estou correndo esse risco se estiver algum contrato da CLUBCAR reg1straao 
já, porque a Banestado Leasing não fez 1sso. 

Aldo- Não poderia alertar antes que aconteça? 

Marquesini - Eu tenho a impressão que isso surgiu agora em função da CLUBCAR. 
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Pucc1 - Então eu tome1 essa iniciativa. eu consultei o Arle1 so para saoer o custo dos 
contratos. dos reg1stros. porque quando eu v1 que nao 1a dar certo a documentação do 
processo ai. falei esse cara nao tem dinhetro para pagar Nós vamos ter que executar. 
part>r para a execução. 

Vilmar- Só que nós vamos correr o risco de ficarmos com o reg1stro antenor 

Pucc1 - Com certeza. 

Vargas - Sim. veta bem vocês faziam leasing com nora f1scal. nao com o certificaoo. o 
DUT transferido. DUT de transferência. Então. nada o os ta de pegar o carro e vender 
para um terceiro e registrar em nome de terceiro Isso e o que deve ter aconteCidO 

Vilmar- .. Só que o cliente pagou o CLUBCAR e naéÍ-oago'u a Leasmg. 

Vargas- Da CLUBCAR isso? 

Pucc1- Sim. 

Vargªs- Mas nós não tinhamos pegado o DUT. 

Pucc1- Dã uma olhada. O DUT não estava. alguma co1sa eles passaram para nós. não 
sei se 

Vilmar- Com mais um agravante ainda. 

Vargas - Mais grave que isso? 

Vargas -A SOFHAR teve baixa de seu saldo devedor por várias dações em 
pagamento. Não é trabalho. Tem vários contratos nosso em andamento. Amortizaram 
vários desse contratos como dação em pagamento. Alguns em prestação de serviços. 
equipamentos, OK? Eu gostaria só para nosso controle. fizessem um demonstrativo 
rápido. as datas. as dações. da baixa, o valor que fo1 baixado e que tipo de dação foi 
feito. 

Marquesini- Mas o valor dos equipamentos veio. 

Vargas- Veio isso. mas não ve1o. o que eu gostaria de Ter uma outro elemento que era 
o saldo devedor na época. 

Marquesim - Aquilo que o senhor precisa? 

Vargas- Não. veja bem. o tipo de dação. tipo de serv1ço. o valor da dacao e o saldo 
devedor que restou. e parece que houve estamo de daçao tambem 

Marquesm1- Me parece que foi feito um acordo. 

Vargas- Não foi feito. e estomado. Só para se ter uma idéia. como se comportou esse 
caso da SOFHAR Está inadimplente ainda. 

Marquesini - Eu vou fazer um resumo então da ongem Essa empresa ela. ao todo 
foram 21 contratos celebrados onde OCOII'eram quatro renegociações. a ultima em 
1ane1ro de 98 com a aprovação do Comitê. prevendo um pagamento de R$ 150 m11 rea1s 
como parte dos contratos. Alegando Pl"aai para 36 meses sendo que os 6 pnme1ros 
meses. pagamento somente de juros e alterando as datas de amversano das parcelas 
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em três. E isso não foi cumpndo até hoje. não pagaram. Dia 20. 23 e 25 de fevere1ro 
deveriam ter sido as pnmeiras parcelas da negoc1ação e ~ue até hoje estão em aberto. 
até 02 de março. 

Mota - Me diga uma co1sa, a SOFHAR. ela não tinha um dmheiro para receber da 
COPEL ou de qualquer outro órgão público. SANEPAR ou coisa assim? 

Pucci - E que tem até. 

Mota - E que em seguida o Banco ... 

Vil mar- Ela tentou negoc1ar com o Banco e não deu certo. Não se1 porque. 

Aldo - Ela pediu uma nova operação de leasing no Banco e foi mdefenda não é? Pra 

nós seria. queria uma operação quer dizer. eu te devo R$100 mil. você ne emp esta R$ 
200 mil e eu te pago R$ 100 mil, assim não dá 

Vilmar- Ela quena fazer um empréstimo no posto. mais amda a parte de 

Aldo - Em cima de um contrato de prestação de serviços entrega !atura. 

Marquesini - São equipamentos de infonmatica. telefonia. móveis e utensílios para 
escrimrio. 

Vilmar- Mesa cadeira. xícara, pires ... 

Vargas - A reintegração dos bens deles e pegar e jogar fora. Não vale naáa. 

Mota - Não sera melhor acabar com isso de uma vez. em vez de agente começar 
perder mais dinheiro ainda ... 

Vilmar- Fazer o que, Dr. Mario? 

Mota - Executar a SOFHAR. Não tem jeito não é? 

Vargas - Executar o contrato? 

Mota - Pra Não perder muito. 

Vargas- Ter jeito tem, pode executar só que você vai para reintegrar. na reintegração 
não leva nada. 

Mota- Sim mais do jeito que vai. só vai aumentando a dívida. 

Vargas - Agora. naturalmente esses equipamentos que foram objeto de leasing devem 
estar com terce~ros, devem ter alugado para terceiros. vendido. Não esta aqui. devem 
estar com terceiros. Vendeu entregaram. não existem e provavelmente não vai ex1stir 
mais ISSO. 

Aldo - Isso é comum .. 

Vilmar- Há uma orientação para ... 

Vargas- Ai tem duas ações .. 
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Mota- Não. é uma sugestão .. 

'Jargas- Você vai fazer uma reintegração de posse. não vai encontrar, vai ter que 
entrar com uma ação crimmal. de estelionato em c1ma deles, do Diretor da Empresa tá? 
E executamos a SOFHAR com saldo devedor. Eu faço essa proposta pra vocês. 

Mota- A gente da mais perna para ela e ela também não cumpre. porque a divida va1 
se alongando. va1 aumentando, aumentando. 

Vargas- Eu acho que tentativas de negociação foram feitas varias . 

.-\Ido - Tentativas não. foram vãnas tentamos. deram um gãs ai pra eles como ele 
acabou ae dizer e ele não cumpriu. Eu acho que .. 

Vargas - Eu se1 que o Senhor va1 cobrar. mas nós vamos executar. chama antes 

conversa. nós v •mos executar, tem 72 horas pra nós despachar. cumprir o que foi 
determinado. então nós vamos executar. Vamos inic1ar com reintegração de· posse. 
mUlto bem. se não tiverem. é o caso de denúncia ou de que1xa-crime para a policia. 

Marquesini - Queixa crime ja foi formalizada. Ela esta no rol das 26 empresas. 

Vargas - Ah é? Não. 1sso ai é outra coisa. Essa que1xa-cnme das 26 empresas é queixa 
cnme contra os administradores. jã foi cumprido e tudo isso. 

Marquesini - Não, não Conselheiro para a própria Empresas e para os administradores. 

Vargas- Também. também pela FederaL 

Marquesini - E a mesma ação. contra as Empresas e os administradores. 

Vargas - Mas veja bem. veja bem Marquesini. Precisa ver o fundamento dessa ficha 
aqu1. 

Marquesini - O fundamento solicita com base no Relatório de Auditoria que a 
Procuradoria examine indícios de favorecimentos ilícitos e mais ainda infonmação. 
informações fraudulentas para concess.lo, para obtenção do crédito e tal, e pedindo 
que apurado ou constatado. que sejam pra "A" ou "B" aberto o competente inquérito 
policial. 

Vargas - Mas esse seria um pouco diferente, sena um inquérito policial por estelionato. 
desv1os de bens, apropriação indébita. 

Marques1m - Para nós constatanmos isso nós vamos ter que entrar com ação de 
remtegração de posse. 

Aldo- Primeiro. ha que passar a1.. 

Marquesm• - Não local•zados. Sim ai entrar com uma ação. não de estelionato. é uma 
a cão contra o devedor sol1déno como depositaria infiel. 

1/argas -Com •sso você não pega nmguém 

.l>,ldo- Mas assusta. •ncc-..oda. assusta. 
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Vargas- Agora eu acho que uma ação. uma queixa-crime. um inquérito policial. pedido 
de abertura incomoda mais eles tem que ir lá na polic1a explicar. Não vai levar a nada 
pode ter certeza. mas vai incomodar e a ação normal de cobrança 

Marquesini - Eu vejo que medidas que não levam a nada e que só 1ncomoda é a 
mesma coisa. Então tem que se tomar medidas efetivas que traduzam pela reparação. 
como é a primeira que é a medida com relação a reintegração de posse dos bens e não 
dando sucesso virão as medidas complementares. 

Vergas - E isso que eu digo. 

Marquesini - Agora. 

Vergas - E a criminal que é apropriação indébita ou estelionato e a civel que é a 
cobrança do saldo devedor. sem os bens só o saldo devedor de alguma forma. Ação 
executiva. 

Marquesini- O Conselho deliberando a tomada dessas dec1sões .. 

Varga~ - Da minha parte eu sei. é uma solução. 

Marquesini- Mas eu acho que deveremos procurar primeiramente. 

Vergas - Não. claro. 

Mar~esini - Principalmente porque está se fazendo uma semana que os vencimentos 
das parcelas, são consideradas parcelas em dividas. os contratos considerados em dia 
pra nós ainda né esta em curso normal. 

Aldo - Eles entraram com um pedido aqui no Banco e trouxeram um contrato de 
prestação de serviços ao Estado. Acontece que o contrato não tem nada. enfim é um 
contrato de intenções que não tem nada do que firmar, se tivesse. se esse contrato 
fosse acompanhado digamos de algumas petições ou alguns documentos. ou titulas de 
créditos ai até tudo bem, ai poderia se descontar. você não pode operar. fazer uma 
operação com um contrato de intenções. isto esta em discussão inclusive no Comitê. 

Vargas - E. na minha época de Banco nós não faziamos operação em contrato. Fazia 
operações em !atura, no caso do DER por exemplo tinham os contratos de obras, o 
cara vinha com os contratos. na época fizeram. Perderam tudo. Porque não fazia a obra 
e acabou. 

Aldo - Levaram dinheiro 

Pucci - O Marquesini pediu pra colocar também. porque nós estamos fazendo reuniões 
constantes. toda a terça-feira existe uma reunião pra tratar de assuntos do dia a dia e 
emergênciais. e toda a semana aparece la na Leasing_ Nós ja desenvolvemos extraias 
de rot1na. quer dizer. um aperfeiçoamento do Sistema antigo. que va1 ser substituido por 
esse novo do EPS. mas que tem que ser tocado enquanto o outro não estiver 
desenvolvido. Toda a terça-feira tem reunião da DINFO com os Gerentes da LEASING. 
Além disso, estão sendo feitas reuniões dos Gerentes da LEASING com uma empresa 
terceirizada que está trabalhando com o desenvolvimento do operac1onaL ISSO é. para a 
DINFO. que é dificil, quebra cabeça . tem co1sas dentro do Sistema atual que ninguém 
sabe como é que esta ia o que é que esta. as normas são tão complexas de leasmg 
que se perdeu a memória com a demissão das pessoas la. os especialistas foram 
mandados embora de leasing. Ficou gente la que conhece mas que tem que estudar 
um pouco mais. Eu particularmente. peno dos memr.::Js la. fico. de1xo mUlto a dese;ar. 
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só estou no gerenciamento. mas a parte técmca mesmo eu não conheço e o que 
aconteceu com a demissão das pessoas que conhec1am precanedade agora no 
desenvolvimento do rolo. Então está tendo um pouco de dificuldade. mas estamos 
tentando superar. 

Vargas- Eles conheciam dema1s la. 

Pucci -O pecado foi esse. como técmcos. eram excelentes. Fizeram um excelente 
serv1ço. 

Vargas- Só eles conheciam. você que não sab1a de nada. Então esta bom. vamos 
começar de novo. exatamente. sabiam de tudo. Dizem que quem tem Informação tem o 
poder ne Padre. nossa época de informatica. Eu acho que não e de mentira. quem sabe 
usar a mformação é que tem o poder. Tem que ter. saber usar a mformação você tem 
que tê-la. Saber usar a informação. Isso é que é importante. 

Marquesini - Eu quero apresentar os Conselheiros. eu participei como conv1dado de 
uma reun1ão recente da Diretoria do Banco, e este assunto a ser. autorização pra venda 
dos bens que há impedimento juridico, a área juridica do Banco está tratando junto ao 
Tribunal de Just1ça do Estado do Paraná, um pedido de autorização. Agora. por falta de 
embasamento Juridico. eu não se1 explicar aos Senhores o porque de pedir ao Tribunal. 
o texto foi comentado nesta mesa por interpelação do Presidente Neco e foram dados 
os esclarecimentos pelos Diretores de Administração do Banco. a cerca do andamento 
disso. Com relação á LEASING, a srtuação nossa ela não esta neste pé como o 
Conselheiro comentou. se nós tivermos bens com prazo um pouco mais antigos. mas 
nunca nesse prazo de 1 O anos. Porque. como disse o Paulo. consumada a reintegração 
de posse e não havendo contestação, nós estamos vendendo os bens. Os bens da 
LEASING estão sendo vendidos. com um detalhe. por favor, um detalhe. nós não 
estamos consegUindo vender aqueles cuja documentação esta incompleta. Eu não 
posso vender um caminhão não tenho a DUT. Então eu tenho que entrar num processo 
de buscar lá na origem. uma operação feita a c1nco anos atrás que o antigo arrendatário 
sumiu, levou a documentação e eu só tenho o reg1stro desse bem em contrato. eu não 
tenho ele no documento original. A propriedade não é minha, eu estou de posse. Bom. 
podemos vender isso? Podemos. nós vamos la e vendemos, agora quem que vai 
comprar sem a DUT. 

Vargas - A menos que tem um mandato judicial. expedido pelo juiz. 

Marquesini - Esses casos eu comentei na penultima Reunião do Conselho que eu 
partic1pe1 e des1sll dado a um volume "X". mas que nós estávamos tentando obter junto 
ao DETRAN aqu1 do Paraná esta autorização. ou seja. eles analisanam os casos. 

Vilmar- Mandaram carta para o DETRAN dia 19 de dezembro. Só que até hoJe esta 
rodando todos os departamentos e nada. 

Marques1m- Ou seja. ai a burocracia lá que Deus me 11vre. 

Marquesmi - Pela 1nformacão que eu tenho. tena ocomdo isso. Agora o Pres1dente 
Neco a auestão de 60 dias ou um pouco ma1s. ele esta. ele pessoalmente. ex1gindo a 
aceleração a venda disso a ponto de determ1nar que aqu1lo que est1ver disponivel se1a 
la no mtenor seJa na cap1tal. se1a remov1do pra Londnna e lá estão sendo vendidos. 
Que alias estão sendo objeto desta pauta que esta aqUI para nos dec1dirmos. Então 
essa preocupaçiio .. 
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Aldo- Eu acho que essa. esta havendo uma velocidade ma1or aqUI na parte de leilão de 
venda de bens da Leasing. eu estou acompanhando os JOrnaiS ai. quase aue toda a 
semana sai la um edital de leilão. que esta havendo um leilão. 

Marquesin1 - Eu acho que alias. hoje ou amanhã esta havendo um leilão do Banco. 

Aldo- Vamos deixar para o final. Bom. "Fluxo de Caixa Realizado no Mês de Jane1ro". 
quem é que va1 relatar? 

Marquesm1- Vil mar. 

Vil mar - não se1 se tem alguma alteração. 

A Ido - Esse pagamento de parcelas das debêntures na saida aqUI é esse normalmente 
mensal o valor aue esta sendo pago? 

Vil mar- Normalmente em torno disso. 

Aldo- Esta em dia então? 

Vilmar- Term1na o pagamento das debêntures em maio. 

Aldo - Em maio. em maio liquida 

Marquesini- O saldo esta em tomo de R$ 27 milhões. para ser liqu1dado. 

Vilmar- Bom. 1sso aqui foi vendido para que a LEASING desenvolvesse a Campanhd 
de Vendas dos Bens, nos mesmos moldes que o Banco tocou a dele e quando o 
pessoal DE PPA fez a Campanha la não foi conversado com a gente e a LEASING 
acabou ficando de fora desse processo e depois teve uma venda de bens. atê o 
Marquesini falou aí em Londrina, aonde o Presidente questionou o pessoal la porque ê 
que eles não estavam sendo pagos dessas comissões aqu1, e eles teriam direitos de 
receber essas comissões, conforme o Banco esta fazendo. Então foi pedido para o Arle1 
e para o Marquesini, para que eles montassem uma proposta da LEASING, para que a 
gente também v1esse pagar as comissões nas vendas de bens na mesma metodologia 
que o Banco adota, na mesma metodologia do Banco, ele esta pedindo que seja com 
data retroativa a 1 O de novembro, ponque teriam pedidos para que se façam os 
pagamentos. 

Marquesini - Não só haviam pedidos, já vieram débitos onundos das vendas feitas em 
Londrina por determinação do Presidente. Ponque o pessoal começou a reclamar. então 
nós estamos ai, esta sendo feita a Campanha da Leasing, a propos1ção é que o 
Conselho tomando conhecimento homologue, que seja r>stendido para a LEASING 
também nos mesmos moldes que é adotado no Banco. 

Aldo- Agora me diga uma coisa, pelo o que eu entendi aqui. nós estamos autorizando o 
Banco os funcionários da LEASING, a exemplo do Banco a venderem. 

Marquesini -A participarem de uma comissão na venda daqueles bens que eles 
mdicarem a um cobrador que se efetivado isso ocorre no Banco. 

Vargas - Praticamente venda direta. 

Marquesmi - Sim_ 
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Aldo - 4qUI diz as formas_ Direta. Le1lão e Leas1ng 

Marques1n1 - É o 1tem 3 esclarece bem a forma de pagamento. Prevalece oara as três 
COmiSSÕes 

Vargas- Sim. mas no Le1lão não ha o que pagar. é le1lão 

Marques1n1 - Ele 1nd1ca. ele recebe. O Banco procede ass1m. o Banco esta procedenao 
ass1m. 

Vargas - r .. 1as o cara faz um lance Fo1 ele que me 1ndtcou 

Mota- O le1tão e publico. 

Marques1n1- Por gentileza. o runc1onano de uma agénc1a. o func1onáno de uma agênCia 
ele tem uma espécie de uma senha. conv1te. 

Vilmar- Um convite_ 

Marques10i - Eu entrego a você: Dr_ Mario vai haver um Le1lão especificado assim dessa 
maneira. O Senhor com esse conv1te se apresenta nesse local em que se esta o bem e 
se habilita no leilão e entrega esse convite lá provando que o Senhor ve1o tndlcado por 
alguém que comprou. Isto esta sendo usado .. 

Aldo - Então o func1onáno está sendo usado como um divulgador do le1lão 

Marquesini- Um divulgador do leilão e da venda do bem. 

Aldo- E ele comprova 1sso através da entrega do convite. que o Mano fo1 ta e comprou 
um papaga1o. uma ga1ola. achou bomto, e o funcionário ganha a v1sta. 

Marquesini- Exatamente. Dai vai o nome do angariador e o nome do comprador 
naquele convite. 

Aldo- O Conselheiro vê alguma coisa. algum problema msso? 

Pucc1- Só pra fazer um posicionamento. Eu não tinha percebido Dr. Aldo. que na frota 
de veiculas do Banco. a minha posição. eu acho que absurdo. com relação ao le1lão. A 
gente ja perde 5% para o leiloeiro. 

Vargas- Só Di reta pagar mats 2% .. 

Mota - O leilão é publico. 

Vargas- Para o leilão não vale. vale prá direta. 

Pucc1- É uma posição minha. Dr. Aldo. eu acho que para o leilão tá ex1ste o ónus. mas 
o que pode acontecer Dr. Aldo num leilão. nós temos os compradores contumazes do 
leilão. Se ele faz um acordo com um ou dois func1onanos. por favor. não estou 
querendo dizer que ex1sta 1sso. amanhã ou depo1s essa pessoa que compra em 1e1tão 
va1 ganhar os 2% e dividir. 1% para cada um com o comprador Eu não velo no leilão a 
necessidade do pagamento. 

Mota - Porque no leitão geralmente tem o comprador que va1 sempre 
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Pucc1- Se eu pagar 2% na venda direta eu estou ganhando 3% porque não 1eve1 para o 
leilão. Vou pagar mais 2% no leilão e já estou pagando 5% para o leiloe1ro. ai é 
absurdo. Eu acho até que isso deveria ser levado para cons1deração do Banco. 

Aldo -Tanto que de inicio eu questionei justamente o le1lão dai o Marquesm1 me fez ver. 
eu achei interessante o funcionário. 

Pucc1 - No investimento do Banco não há publicidade que existe. O Banco faz 
publicidade de leilão até .. 

Vargas - Não leilão eu não ve)o Dr. Aldo. apesar de ser valida a 

Mota - E a Venda d1reta como é que é? 

Vargas- Na venda direta o fL'T1Cionario traz o cliente e diz olha esse aqu1 é o meu 
indicado para comprar esse bem. 

Marquesmi - A mesma forma. 

Aldo- No leilão. 

Marquesini - Ele pra venda direta também 

Vargas- Não. não. 

Pucci- Na Leasing, não. Nós temos venda d1reta. 

Vargas- O camarada chega lá na palio da Leasmg. d1z eu quero comprar esse carro. o 
funcionário leva a pessoa li1. Leva la a pessoa e a pessoa d1z eu quero comprar esse 
carro, faz a proposta? Mas a proposta é de vocés? A proposta é aceita? No Oireto. 

Mota - No leilão eu também sou contra. 

Aldo- Eu acho que o leilão da esse problema ai. 

Vargas - Aqui na outra forma que é a leasing é a mane1ra direta. 

Mota- Tem uma outra observação aqui, considerações finais: •quando se tratar de 
venda parcelada, 
alçada 
exclusiva da BLAM ou LEASING. o prêmio será pago apenas sobre o valor da entrada". 
Então vamos dizer que o cidadão vai lá e saia R$ 1 O m1l o bem. mas ele dá R$ 500,00 
de entrada ou R$ 1.000 de entrada. 

Vil mar- A comissão é sobre os R$ 1.000.00 só. 

Pucci - E só sobre o recurso que está entrando. 

Mota- Eu acho que não é justo. eu acho que deveria ser sobre o total. ca medida que o 
cidadão for pagando. se ele pagou no último mês tanto ... 

Pucci- Teve uma época que a comissão de seguros ficou assim inclus1ve no Banco né 
Dr. Aldo. a medida que a pessoa fosse pagando a operação e a parcela do seguro. 

Mota - Eu acho muito mais justo. muito louvavel. 
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Vilmar - Só para ilustrar. para fazer esses pagamentos das comissões. que a ma1or 
parte dos clientes não tem contas no Banco, tem que fazer através de RBA. 

Aldo - O que é que é RBA. 

Vargas - Recibo Autónomo. 

Vil mar- Nós vamos ter que deduzir ICM, reter ISS. é uma burocracia. Agora imagina 
sobre o valor das parcelas a gente manter esse controle. 

Marquesini - Um outro pormenor é que o cidadão ao fazer com financiamento, ali esta 
embutido um grau de risco. 

Vargas- Sim claro pode não pagar, da a estrada e some. 

Mota - Dai é o seguinte Mario. cada parcela que ele for pagando o cidadão teria mas 
dai burocraticamente. 

Vilmar- Na hora do pagamento ele exige um reg1me de ca1xa. recebeu paga. 

Pucci - Se tivesse um sistema até dava para pagar. 

Mota- Sendo que é só para funcionários do Banco e da BLAM. Ass1m mesmo é muito 
complicado. Então ta, então desconsiderem minha 1déia. 

Vargas- Inclusive isso aqui o cliente paga a vista. Faça negócio a vista. 

Aldo -- Aprovado então? 

Mota - Aprovado com exceção do leasing. 

Vargas - Valorizando o leasing no leilão. 

Vilmar- Ontem nós tivemos dois vencimentos dos recursos captados de COI do Banco. 
onde nós temos recursos aplicados naquela 7" Emissão de Debêntures do Banco. a 
gente esta aprovando aqui para que a gente passa a resgates parciais dentro dos 
respectivos vencimentos que estão aqui elencados aqui. para a gente ir amortizando 
esses CDis aqui. Ontem nós pagamos RS 11 .175 milhões e tivemos que fazer um 
resgate aqui no valor de R$ 8 milhões e pouco que nós tinhamos de saldo em Caixa. 
Então a gente está fazendo essa propoeta aqui e a gente também está se preocupando 
com a seqüência que vai chegar no fi,. do mês de julho aqui. nós vamos precisar de 
mais uns R$ 160 milhões. e nós vamos precisar de recursos aqui para que a LEASING, 
para a renovação dos CDis do Banco, viu Dr. Aldo. do remanescente. E isso aqui que 
se você for nas taxas que está hoje de leasing, esta bastante comprometida a situação 
da LEASING. 

Vargas - E tem que levantar as aplicações e ir amort1zando. 

Vilmar- A minha preocupação também é que eu não vou ter saldo em ca1xa para quitar 
tudo. 

Vargas- Bom. você vai captar na frente se não for expectativa de queda de juros. ta 
baixo. 

Vil mar- O custo MIX hoje do Banco que ele esta informando para a LEASING. é de 
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24% e qualquer coisa mais TR e a minha Carteira hoje, Carteira boa. a taxa media e de 
28%. Então nós estamos com um. 

Vargas - Mas como e que você vai acertar então? 

Vilmar- Isso ai nós vamos ter que acertar no Banco. 

Aldo- Temos que fazer uma reunião com a Área Financeira ali em baixo. 

Vilmar- Inclusive ele faz menção aqui que a gente aguarde o Saneamento do Banco ai. 
e que o custo MIX do Banco venha se tomar um custo compativel com o que o 
mercado vem adotando, que está numa faixa de 17%. 16% mais TR. 

Aldo - r,.1as isso nós podemos tratar antes do saneamento. isso tem que tratar desde já 
com a Area Financeira. 

Vargas - Viu Aldo, isso deve ser tratado com Administração Financeira. 

Mota - eu acho que isso e da Área Financeira. 

11/larquesini - Nós estamos hoje Dr. Aldo. retornando ao Banco um recurso que prá nós 

tem um custo menor e aliviando por sua vez o Banco de ir buscar um recurso com um 
valor de taxa mais <11ta lá for;,. 

Aldo - Dai seria assim a subsidiária. 

Marquesini - Então nós estamos retomando ao Banco esse dinheiro, ajudando a 
desafogar um pouco a necessidade de captação a custo mais alto. mas só que com a 
preocupação de que lá na frente. 

Aldo - Isso e natural. 

Marquesini - Nós ficamos preocupados. 

Aldo - Deixa eu fazer um, em favor da LEASING, deixa eu só fazer uma pequena 
consideração. não e uma resposta nem uma justificativa. O que está acontecendo na 
LEASING, e, e os Senhores são testemunhas disso, e uma administração aos 
solavancos, mas isso vai se resolver. O que se procura e levar a LEASING, uniforme, 
para que com tranqüilidade a LEASING poder operar, quer dizer. nós estamos, eu 
tenho acompanhado as reuniões desde que assumi a Vice-Presidência, as reuniões do 
Conselho, e vejo que o Conselho da LEASING, não consiga tanto. que seria, isso seria 
importante na fase que está a LEASING, acredito que os próprios dirigentes da 
LEASING se sentem até de certos aspectos amparados. e se ao mesmo tempo eles 
são questionados, mas por outro lado tem um Conselho atuante, amparados. Então eu 
acho que a Leasing deve ter um plano, se não foi executado deve estar latente, mas 
deve ter um plano ai e que deverá colocar logo em prática. um plano de ação 
comercial. Começar a trabalhar. 

Marquesini - Esse plano já foi apresentado ao Conselho e em resumo nós previmos que 
em termos de aplicações um volume na ordem de R$ 60 milhões de reais para esse 
semestre. Para esse primeiro semestre. sendo R$ 6 m1lhões em dezembro ... 

Pucc1 - R$ 6 milhões em dezembro, R$ 6 milhões em 1aneiro e R$ 6 milhões em 
fevere1ro e a partir de então duas ao més. Inclusive essas metas foram incluídas por 
isso serão todas produtos do Banco. e agora a tendência inclusive em termos de 
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Mali<eting, após passado o período de alavancagem de recursos que foi pnondade 
aqui, começar a divulgação dos produtos de leasmg como os outros proautos na parte 
de aplicações. 

Aldo- Todos os Consa:h,:,;ccs sabem que aquilo ali é uma campanha 1nedita que foi 
feita no Banco, os meses de janeiro e fevereiro co1sa que nunca se faz1a normalmente 
assim, nós começavamos sempre em março, e desta vez nós começamos uma 
campanha de captação exatamente para treinar. estimular e trabalhar um pouco 
principalmente os gerentes substitutos, aqueles gerentes que ficavam na agénc1a 
quando o titular salél de fénas. Então fizemos ai uma campanha. mi cio de campanha 
digamos. A turma está esque.,tando, é um treino para começar agora. ontem_ estava. 
hOJe esta, ontem começo a campanha efetiva, mas a1 até o resultado f;nal. Nao temos o 
resultado final porque o resultado é 27, o resultado final deve sair caqui uns auinze 
dias. Mas a campanha carece que foi bem suced1da. não cnegamos ao 100% por 
cento. mas já paSSOU tr;3 -. : -- -;0'"\te. -~as de -ri-_...,-:::-:-.--- -....,G~. r-':81S talvez. âOS 80°/o 
do previsto da meta. 

Pucci- Então em função deste período, desse momen:o que o pessoal esta ocupado na 
captação, que é priondade também, não se alavancou tanto as operações. Uns tem ido 
esporadicamente para a Reg1onal. principalmente aqu1 em Curitiba. e temos sentido 
certa dificuldade. por parte dos Gerentes, divulgar o 1eas1ng. O Vil mar esta de prova 
aqui. nas sexta-feira última nós estivemos aqu1 na Sudoeste. não e Vilmar. e tentamos 
conversar com o pessoal para ver o que estava acontecendo. tmha agênc1a que nao fez 
uma operação de leasing no mês. Agência de grande porte. O que esta havendo com 
vocês? Sabe qual foi a resposta. que eu tive do pessoal Dr Aldo? Estamos 
traumatizados com a Leasing. Não faz leasing pO-que estáP traumatizados. Agora que 
nós mudamos toda a politica operacional. que nao faço ma1s 100% de 1eas1ng, não 
mcluo mais o seguro de leasing embutido na parcela. dou toda a segurança para o cara 
não deixar de pagar. para quem da 20°/o no mmimo antecipado na operação ele não 
de1xa de pagar nunca. Você não vai fa:z~~r? Ah não porque o meu orçamenta no eles 
estão traumatizados com o passado. Infelizmente o 1eas1ng esta ass1m. E:1tão nós 
precisamos partir para uma campanha, tanto 1nterna quanto externa. Senão nos não 
vamos agüentar. 

Aldo: Precisamos trazer um exorcista. Exorc1zar 1sso tudo .. 

Marquesini- Já estão sendo contemplado. Sobre 1sso o que o Paulo Pucc1 falou. eu 
percorri todas as Superintendências Regionais. à exceção aqu1 de Pato Branco. e o que 
eu tenho percebido nessas reuniões é,.um receio, sabe, ainda dos gerentes pelas 
operações anteriores que ocorreram, e que foram mal sucedidas. do Banco e das 
próprias agências. Ha uma tendência, que vamos dizer. que eu acho que a partir do 
mês de março, a gente comece a recuperar o terreno. Nós estamos operando. como o 
Senhor tem acompanhado, na faixa de R$ 2,5 milhões por mês. Isso não paga o custo. 
Não paga o preço. Você trouxe por favor, a planilha que o Jayme preparou. Nós 
estamos tendo dificuldade. eu pedi que fosse montado uma planilha. para estabelecer o 
nosso ponto de equilíbrio. Infelizmente como nós estamos sem poder. nós não temos 
os números do ba:anço, não fechamos o balanço de dezembro. não temos o balanço 
de janeiro. complica. 

Aldo - Bom só para nós darmos. esse assunto aqu1 que foi apresentado pela Diretoria 
da BLAM. sobre a renovação é um assunto que nós vamos resolver Internamente. e 
essa a disposição do Conselho. 4° assunto já está reso1v1do. então 5° pág ma 5. 
Relatório Juridico, de uma reunião que foi feita na OLSEN. 
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Vargas- Eu est1ve vendo esse Relatóno. nos temos que ler isso aqui. 

Vil mar- Não o Marquesini vai fazer só uns ... 

Vargas- Dar uma rápida aqui em cima. 

Marquesini - Vou fazer uma explanação geral. 

Aldo - Por favor. 

Marquesini- Nas operações feitas com o Grupo OLSEN. houve lá no_inic1o a _ 
constituição de garantias ocorrendo ou não o pagamento houve a açao de re1ntegraçao 
e essa ação de reintegração entre os bens reintegrados lá do Grupo OLSEN. foi feita de 
uma propriedade rural situada no Municipio de Canomhas. prox1mo a Santa Cecilia. 
Essa propriedade. quando ela fo1 constituida. ou dada em garantia onginal. :nfeilzmente 
a análise da documentação. análise desta garant1a não fo1 feita de uma mane~ra 
rigorosa. e houveram vicias de origem na constituição dessa garantia. A inad1mplênc1a. 
com a reintegração de posse. além de não ter s1do observada aqyeles vicias. a1nda se 
co.neteram outros vicies. Então. na seqüência nós soliCitamos a Area Juridica que 
elaborasse para nós um relatório demonstrando tudo o que ocorreu desde o momento e 
este relatório nos trouxe uma relativa preocupação porque nós reintegramos um bem. 
essa fazenda e que de repente assumimos para nós um problema dos ma1s sérios. Esta 
propnedade ela tem um reflorestamento. esta propriedade está já ocupada por 
posseiros e esta propriedade ela está vamos dizer com valores arbitrados. a• '"uidos. 
que não correspondem á realidade. Então o objetivo é que o Conselho tome apenas 
ciênc:a dessa realidade. e das providências que nós estamos tomando conforme relata 
esta ata de uma reunião feita a semana passada. mas que numa s:tuação em que nós 
já de ante mão podemos dizer que é um abacax:. E um problema. O relatório da nossa 
Advogada Ora. Malú está apresentado aos Senhores todos os passos que ocorreram e 
conclui com as sugestões que são tomadas. Então nós temos um reflorestamento que 
tem que ser resolvido a sua situação juridica com o IBAMA. 

Vilmar- Que foi constituido como garantia da Leasing como pessoa juridica. 

arquesini - Um reflorestamento que foi feito por incentivos fiscais que nós não sabemos 
se os titulares desses incentivos fiscais abriram mão para o Grupo OLSEN ou não dos 
seus direitos. Há contratos preliminares de serra e derrubada dessa madeira terce~ros 
anteriores a propriedade da OLSEN. Não sabemos se foi cancelada ou não. 

Vilmar- E manutenção pelo IBAMA até 2005. 

Marquesini- Tá. ou seja, esses vincules de manutenção da floresta que vão se 
prolongar. O objet1vo é que o Conselho da Leasing tome ciência dessa situação e para 
que os passos como estão elencados aqui nós deveremos custar a cumpnr. Já estamos 
assinando uma carta agora pedindo a liberação ao Dr. Ratzk da Reflorestadora. para 
que ele nos dê Assessoria com inventario do reflorestamento e façamos junto ao 
INCRA a situação dos assentamentos, como ocorreu esses assentamentos. com ou 
sem participação do INCRA, e ficar o IBAMA responsável pela administração do 
Projeto. e se houve a emissão dos CPRs, os Certificados. e solicitar ao IBAMA 
fiscalização na área de reflorestamento. Então .e concluindo para os Senhores ainda a 
situação final. de que se como nos explicou a Area Juridica. reflorestamento é uma 
garantia. terra é outra. nós não somos donos do reflorestamento. tá? E se nós não 
somos donos do reflorestamento, ai a situação é pior de quando fo1 constituida a 
garant:a e avaliação incluiu o reflorestamento. Então se nós somos donos da terra. a 
terra vale 25% do valor total do que foi constituida a garantia. Então nós precisamos ... 
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Vargas- 13om. ex1stem garantias htpoteca:-·as. sutJs1c:a~,2s-; 

Marquesi.li - Ex1stem. Estão sendo executac:as 

Vilmar - Esta sena o proposta ação 

Marquesi11- E esta sendo proposta. 

Aldo · E o 1móve1 ai! deles al1 na 

V1lmar - Não e a fazenda 

Marques1n1 - São 1móve1s tambem rurais. 

A/do- Esse aflUi é da Serraria. não é da revenaedora CJo mesm:; G•uoc 

Dares- Esse~ la em Canomhas 

Marques1n1- Não. mas e do mesmo Grupo. Grupo OL5E'·I 

Pucc1 - A revendedora iaz parte da revenaa. K h1D0tec3 

A/do- MCIS Já não estava SOlUCionada a prooned3de rjQ 52n::.::· 

Vargas - =oi reintegrado um no Pinheirinho aqu1 

Pucci- Foi reintegrada uma área no Pinhe1r:nno 

Vil mar- Mas esse era ob)eto do contrato. 

OlrrL'BRO DE 1998 

Marquesm1 ~Então são do1s. nós temos dc1s jmóve:~ Lrna ib ~a C1·J2ce .- =us:r1a! e 
esse aqu do Pinheirinho. Esse do Pinheirinho mci;JSJve ~.las tem c :;~c: 2~a. c::: e uma 
ação mte-posta contra nós por eles. 

Aldo- Por eles? 

Marquesini- Por eles. Então. esse nós não ~odemos alienar 

Vargas- -:om que fundamento? 

Marquesini - Revisaria. 

Vargas - "'taxa? 

Marquesini- Então essa propriedade aqui da 8R 1 16. uma bela oropnecãde nos 1a 
estamos :>rovidenciando a adequação. limpeza. recuperação para que nos desativemos 
o nosso cepósito lá do Champagnat e transferimos oara .. 

Aldo- Nã:> vah• mais a pena vendê-lo? 

Marquesi11- Não, o 1móvel do Champagnat e :lugaac E a:c.ç;aco ':cs c:c2"'cs corr 
esse aluguel e transfenmos aqui para o Pinheinnho. 

Vargas- 0:: da TUIUTI. 
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Pucc1 - A transformação em recursos seria muito melhor. mas é que pagamento na área 
de custo que existe hoje, isso tudo ja foi levantado. Custo do palio, vig1lãncia. 
manutenção de algumas coisas la. problemas de despejo, não sei se a Prefeitura ja 
acertou aquilo lá. 

Aldo - Pode ocupar então. assim você deixa de pagar aluguel. 

Marquesini - Aluguel.. 

Vilmar- R$ 6 mil que deixa de pagar só em aluguel. 

Aldo - Ele é de frente a SR 

Vilmar- Em frente a SR 116. no sentido. 

Aldo- Pode expor todo o nosso. 

Pucci -Inclusive os tratares que estão aqui vão para la. 

Aldo - Vamos fazer uma vitrine ali. venda permanente de veicules. OK. Então. a folha 7 
Desafio Locadora de Veicules. Proposta de Retificação da Pauta. Quem vai falar sobre 
isso? 

Marques1ni - Então. nós estamos trazendo para o Conselho a proposta em quem o 
Conselho homologou numa reunião antr..;,r a pro .osta de composição de divida com 
precatarias. dentro daquele episódio nó~ "stamos trazendo para que seJa cancelado, 
tome conhecimento. e se cancele a aprovação. conforme a determmação descrita. 

Pucci- E nós sugerimos o cancelamento da pauta. conforme o parecer do Comitê da 
BLAM por não terem sido cumpridos os pré-requisitos inclusive por se tratar de 
precatórios de terceiros. Quer dizer. num primeiro momento. os pré-requisitos na 
aprovação da proposta de pagamento de precatarias não foram cumpridas. Um deles é 
que o precatório não tinha data. isso não existe. O segundo é que o valor acordado 
para a quitação não estava sendo feito. Não chegou a cumprir o valor. de 18% de taxa 
de retorno e/ou R$ 10.300.000.00 e taxa de retorno de 18%. Não estava cumprido. 
Faltava R$ 700 mil. Aí veio o problema. O pessoal tentou falar com a Diretoria aqui para 
ver se acelerava. porque não estava querendo pagar la na Leasing. Ai surgiu o terceiro 
problema. que é o principal. que sena precatórios de terceiros não seriam aceitos pelo 
Banco para pagamento de leasing. Então esses três problemas ai realmente existiram 
por isso se pede o cancelamento. 

Vargas- Eu queria que tudo que o Paulo falou ficasse bem claro. Tudo isso para que 
verificasse esse cancelamento, e tem mais um detalhe, eu acho que isso é importante 
para nós, Aldo, nós que participamos da outra reunião, o Conselho aprovou essa 
operação. mas não conhecia da determinação do Banco. que o Banco não aceitaria 
precatarias de terceiros. 

Aldo - O precatório tem que ter a origem do devedor. tem que estar em nome dele e 
tem que estar principalmente com data. 

Mota -Quanto aos precatórios. eu gostaria de frisar que ficasse bem claro na ata que 
este Conselho que reuniu-se e aprovou essa operação na tarde do dia 29 não tinha 
conhecimento de que. na manhã do dia 29. o Conselho do Banco tinha determinado a 
impossibilidade de negócios com precatórios de terceiros. Nós. pelo menos, não todos 
nós. não sabíamos disso. E achamos uma operação normal. não haveria problema 
nenhum e aprovamos. Mas. por desconhecermos. Recebemos a correspondência do 
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Presidente do Banco quinze ou vinte dias depois .. não foi ma1s ou menos isso. de 11 de 
fevereiro, foi 29 de dezembro, e eu acho até estranho de que quando fo1 aprovado a ata 
de aprovação na reunião seguinte, na reunião de jane~ro. foi aprovada a ata não se 
questionou nada. Não se questionou nada. Nós até então continuávamos 
desconhecendo. Ninguém nos falou, nada nos foi dito. e nem perguntado. Eu quero que 
isso fique bem claro em ata para não dar a impressão de qualquer atitude assim 
estranha de nossa parte. 

Aldo - Então com esse ato o Conselho esta revogando oficialmente aquela operação. 
Como é que fica a operação. ela retoma, ela ja tinha sido paga. dada a quitação? 

Pucc1 - Essa operação não tinha stdo feila a quitação porque não conseguiu a 
continuidade. Não se cumpriu os pré-requisitos. Então não fo1 dada a conttnuidade. 

Aldo- Então não foi pela ordem dada. foi porque eles não cumpnram. 

Pucc1- Exatamente. porque eles não cumpriram. Corroborou com tsso o cancelamento 
da t1tulandade. Isso aqui é um problema sério para a Leas1ng. Deixo bem claro aqui. 

Aldo - A Leasing vai buscar outra fónnula. 

Marquestni - Vai buscar a forma juridica que ... 

Aldo- Eles deram outra chance. Que empresa é essa. Desafio 

Mota - E do Grupo CLUBCAR. Como é que chama meu Deus. Ptzan1. Geara. Amadeu 

Pucci - São sóc1os-gerentes. 

Vargas - Pizani e Geara. são os cabeças. 

Aldo -Acho que seria importante. não sei se 1sso é mUlto ortodoxo. que a Diretona atual 
da Leasing chamasse os sócios e pedissem a eles uma solução. 

Mota- Uma nova proposta. 

Aldo- Isso ou por carta ou pessoalmente tem um prazo ass1m. todos ai são os mesmos 
titulares da empresa CLUBECAR? 

Vargas - Mudaram de nome umas três vezes. 

Pucci - Então só para antecipar. podemos até fazer reconsiderações. nós estávamos 
pennanentemente em cantata até ocorrer o problema. depois não tivemos mais cantata 
com esse pessoal. Mas é sabido da nossa parte que eles estão com sérias dificuldades 
financeiras. 

Vilmar- Inclusive estão até no PROCON. 

Pucci - O problema do contrato com a CLUBCAR. e o repasse pra terce~ros desses _ 
veículos num prazo infenor ao que eles tem conosco na Leasing. Esses contratos e~tao 
vencendo, o pessoal que fez os contrallls. os terce1ros que fizeram os contratos estao 
exigindo a liberação porque já tenninaram de pagar e eles estão pendentes em 
contratos conosco lá na Leasing. É um problema muito sério. E eles gastaram esse 
dinheiro, eles gastaram esse dinheiro, não sei aonde. gastaram. não tem. 

Vilmar- Só que ele fizeram com outras empresas. sa1u naquele direitos e deveres do 
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consumidor de 2• feira, que eles estão acionando a BIMOTORES la. que eles fizeram o 
mesmo tipo de coisa com o que fizeram aqui no Banco. 

Pucci - El<;lS estão com problemas sérios. saiu nos jornais com outras empresas. Só 
Leasing. E nós estamos tendo ja problemas com ligações no PROCON, felizmente nós 
temos a Dona Hilda la, que é funcionaria do BANESTADO, que esta la prestando 
serviços para o PROCON, ela liga sempre para a gente quando surge algum problema 
da Banestado Leasing, e ela diz o seguinte. esse caso ai vai dar pano pra manga. E 
problema de perdas e danos, por parte dos que compraram la. E vai sai o nome no 
Banestado, infelizmente se partir para a demanda vai sair de novo o nome da Leasing. 
Só que nós estamos totalmente isentos. porque eles fizeram leasing com intuito de 
locação desses veículos para terceiros. como é a finalidade da empresa. locadora. Só 
que eles fizeram contrato de locação com opção de venda. Ai complicou. 

Vargas- É tem alguns que não cumpriram. Eu acho que a sua posição de chama-los. 
eu acho que mais uma vez tem que alertar os responsaveis, devem saber porque são 
marginais, tem que saber que existe um risco de um inquérito policial em cima deles. E 
se a Banestado Leas1ng abre inquérito policial. isso pode ser transformar numa cadeia 
e todos os prejudicados entrarem juntos. Pode não acontecer nada a nível de processo 
penal. mas desmoraliza e os caras vão ter que se incomodar. E além das providências 
normais. cíveis, reintegrar o que for passivei recuperar e ... 

Pucci- Eu vi na pessoa do Sr. Renato Pizam. uma preocupaÇão ... 

Vilmar- O bem não esta no nome dele. esta no nome da Leasing. 

Vargas- O que estiver no nome da Leas1ng é passivei reintegrar. Então ve1a bem. essa 
pessoa. ex1ste uma reação em cadeia. essa pessoa que fez negócio com ele. e va1 ter 

esse C4rro que já pagou. até pra eles talvez. vai Ter esse carro remtegrad::>. apreendido. 
vai entrar com embargos de terceiros. 

Aldo- As pessoas estão relacionadas na página 7/1 por acaso. 

Vilmar- Terce~ros de boa fé? 

Vargas- É embargos de terceiros. Provar que pagou o carro para o cara. 

Pucc1- Cada contrato desses eu imagino ter ai uns dez. vinte carros ma1s ou menos. 
São trinta. mais. cinqüenta. sessenta carros cada contrato. 

Mota- Bom negócio para a Leasing na época. grande negócio. 

Pucci - Olha, eu acho que foi bom pra todo mundo. porque essas operações foram 
feitas com aqueles seguros feitos la na BLAM. que os gerentes levavam. todo mundo 
levou seguro aqui e todo mundo ganhou. Então. a nível de ter se fazer a co1sa. f01 um 
bom negócio só que fizeram um casamento adequado de prazo. fizeram a1nhe~ro 
antecipado. previram VRG final. complicou dai. 

Vargas - Esse é o tipo de operação OLSEN que nós vamos rever. nos deram uma 
garantia furada. Isso que eu ia perguntar. retornando a OLSEN. que nos temos que 
identificar quem analisou. o advogado. 

Pucc1 - Que fez o contrato prevent1vo. 

Dares - Quer dizer então que o CL da Leasing não sena só aquilo. sena ma1s 1sso aO 
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Pucc1 - É outro assunto da seqüência que está complicado. 

Aldo- Então da DESAFIO vocês estão trabalhando. Poderia dar um susto. 

Vargas - Vamos reintegrar os bens ou tem uma ... 

Pucci - É que eu não podia atitude antes de registrar 

OlJJlJllRO DE 1998 

Aldo- Registra o contrato e imediatamente chama um advogado. ass1m 1a com uma 
ação criminal. Vocês estão fazendo isso? 

Marquesini - Conclui amanhã o registro dos contratos 

Aldo - Sete. agora item 7. 

Marquesini- Bom, eu querq fazer uma explanação. depo1s eu peço ao Vilmar e ao 
Paulo dessem seqüência. E. que no final de dezembro com o ProJeto de Saneamento 
do Banco, através da Diretoria Financeira do Banco. houve a recomendação que se 
buscasse listar todas aquelas operações que no âmbito da Leasing fossem 
consideradas problemáticas e que deveesem então ser transferidas ou provisionadas os 
valores para que nós fechássemos esse balanço livre de problemas futuros. Então. com 
base no histónco das ocorrências. foram listados. levantados um rol de operações que 
na visão dos técnicos eram cons1derad• operações que poderiam ensejar nscos lá na 
frente. De uma forma conservadora os :valores dessas operações que atmg1am o lim1te 
de R$ 9 m1lhões foram provisionados. E. na seqüência. ex1stia desde agosto um 
relatório do Banco Central que recomendava a transferénc1a ou prov1sionamento de Ul":l 

número também de operações que na ótica do Banco Central estavam com um nsco c e 
inadimplência por prazo ou negociação desfeita ou por 1nsuf1ciênc'a de garant1as 
Então. no rol dessas operações que o Banco Central listou. ocorreram ''a nas aue 
estavam em processo de renegociõÇão, incl· sive essa famigerada CLUBCAR. 
Consequentemente. estando num processo de renegoc1ação. elas não fcram 
provisionadas. Então agora nós estamos com uma s1tuação que traz um ºrau de 
preocupação. 

Mota- Falhou a renegociação. 

Marquesini- E outras que foram renegociadas e que mfel1zmente não es:ão pagando 
daquelas que o Banco Central mandou provisionar. Então nos estamos com uma 
situação preliminar de resultado em que ... 

Vilmar - Mas nós trabalhamos com a primeira situação. 

Marquesmi- É. não está fechada. está desenhada com a primeira Situação. Eu pedma 
por favor. acompanhar com essa. onde nós esta riamos com preJuízo da ordem de RS 
99 milhões e fechando com um PL de RS 13,700 milhões. Considerando que se nos 
tivermos que estomar um provisionamento daquela primeira relação de R$ 21 m1lhões. 
e considerando que tivermos que lanÇ81', eu quando fale1 em valores estava 1nvert1do. o 
Banco Central pediu R$ 18, R$ 19 milh6es. Então se nós formos cumpnr com aqu1lo 
que o Banco Central deterrni'1ou e ai a.tomar aquela previsão que nós tivemos com 
base na idéia que outras empresas que não pagassem. nós estaríamos com um 
Património reduzido para R$ 6.900 milhões. Eu quena que você continuasse. 

V1lmar - Como é que foi feito? O Arlei conversando com o pessoal fez o levantamento 
das operações que eram passiveis de serem transferidas dentro do relatóno do Banco 
Central, de uma relação de 55 ficou o-nctente, pela relação do Banco Central. 
provisionar R$ 13 milhões. só da DESAFIO dá R$ 11 milhões. E ele fez em função do 
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objetivo de fazer um saneamento na Leastng provisão adicional dos contratos que 
viriam a ter problemas em janeiro, fevereiro e março de 1998, e essa provisão adicional 
é de R$ 21,299 milhões. Agora foi conversado com o Alaor. ele pediu para que a gente 
revisse, que a situação não era bem assim. dar uma melhorada na posição e ver o que 
dava para reverter no resultado da Leasi.ng, melhorar a situação do Patnmõnto Liquido 
da Leasing. Nós fomos levantar junto a Area Contabtl. e notificamos que tinha algumas 
empresas que faziam parte da lista do Banco Central que não haviam stdo 
provisto nadas, mas não haviam sido provisionadas porque estavam com processo de 
renegociação. ASPEN PARK. DESAFIO, LITERÁRIO etc .. KOUBAK. ITAITIRA a gente 
pediu para provisionar. 

Vilmar - A terceira. Então nos estomariamos no primeiro semestre de 98 conforme 
haviam solicitado não é, e constderariamos a provisão total dos percentuais aqui 
apresentados pelo Banco Central. Isso ai vai dar um resultado, no mês de 31 e 
acumulado no exercício de 96. Isso ai faria com que o PL da Leasmg passasse da R$ 
13 mtlhões para R$ 15.931 milhões em os valores de despesas de CL no mês, em_ 
dezembro de R$ 41 milhões. Então essas duas situações. a primetra e a tercetra. sao 
as que tem um impacto um pouco maior, a gente pode melhorar o resultado do PL da 
Leasing, estornando aqueles R$ 21 milhões e cumprindo o estritamente o q':le () Banco 
Central determinou. Só que a gente sabe que a legislação é bem clarac Voce nao pode. 
que nem o Banco Central colocou aqui nessa posição dos 13. que estao faltando dots 
contratos da DESAFIO, você tem que pegar a empresa inteira. então nós teriamos que 
provtsionar os R$ 28 milhões. Se provtsionar os R$ 28 milhões e não estornar os R$ 21 
mtlhões aqui. que é a quarta situação aqu1. 

Dares- Sim. dai não fica negativa? 

Pucci- Não, fica R$ 6 milhões. O pedido que o pessoal.lrem-feito é que retira essa 
provisão adicional do primeiro trimestre. nós somos super conservadores. mesmo 
sabendo das empresas que tam dar problemas em janeiro, fevereiro e março porque? 
Ai que o Arlei vinha batendo. a partir do primeiro trimestre do ano que vem. a empresa 
começaria a dar resultado la na Leasing, porque a gente esta sabendo vat existir o 
saneamento. vai, então vamos jogar tudo agora. Traz aqui para dezembro. não deixa 
cair lá, nós sabemos que vai apodrecer lá na frente, ttra ja o podre. Só que agora em 
função dessas outras solicitações ai que o Banco Central fez do não comprimento das 
reneg'octações daquelas operações listadas a gente está se vendo na obrigação de 
provisionar isso e jogar os R$ 28 mtlhões para manter o PL positivo em dezembro. fato 
que poderá ocorrer no pnmetro trimestre de 98. 

Vilmar - Nós estamos mal. em janeiro ja vira. 

Dares - Porque nós já estamos em março. 

Vilmar- Porque dai se você for cumprir a deterrmnacão do Banco Central vai ficar com 
PL de R$ 6.969 milhões. e a previsão do balanço dé janeiro que a gente fez .. lá mas 
que tem que fazer os ajustes necessários. ainda não temos nem os numeras de 
dezembro. é que no mês de janeiro nós vamos fechar com seis ou sete milhões de 
prejuízo. 

Vargas- Ai fica negativo. 

Vilmar- Ai 50% vai ficar com uns R$ 3 milhões de PL na Leasing. feveretro já ... 
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Pucct - Outro fatc.r também que você colocou como detalhe mas é bom cttar. é que uma 
dessas situações. qualquer valor do PL ficar nós estamos em desacordo com o Acordo 
da Basiléi.a. certo? Desenquadrado, o desenquadramento determma que hã intervenção 
Federal. E outro posicionamento. 

Vilmar - Ou acionista majontario faz aumento para enquadrar no Acordo de Basiléia em 
especie ou eles incluem mesmo. 

Pucci- Isso lena que ter ocorrido em dezembro. Veta outra preocupação que precisa 
falar com o Alaor. 

V limar - Mas tsso foi postergado para março. 

Pucci- Postergado pra março. vai ser pior ainda. dat o problema vat ser mato r 

Marquesini - Com uma outra agravante. nós esttvemos conversando com o Alaor. o 
Alaor acha que o Banco Central nestas circunstãnctas o Banco do Estado e a Leastng 
não autonzariam um aumento de capital na Leasing. 

Aldo- Nesse momento é muito difícil nem e conventente. 

Marquesini- Está dificil a solução, por isso estamos lrazendo aos Senhores uma 
sttuação que assobia. arrepia e que a tentativa sena postergar para março para que 
esse F';_ não tic?sse a descoberto. Agora o prêmio. o provisionamento que o Banco 
Central determtnou que se fizesse até dezembro ou não. 

Pucct - Não. tem que contentar o Banco Central . 

Vilmar- Não. mas o Banco Central nós vamos contentar ele no caso de pegamos dots 
contratos que ele relactonou em agosto. só pegando toda a massa Se nos oegarmos 
só o que ele elencou em agosto. nós vamos aumentar o PL da Leastng de RS 13 para 

R$ 15 estomando os R$ 21. Agora se nós formos fazer pegando a DESAFIO como 
deveaar e não como tnlegralizado o PL vem para RS 6. 900 

Daros- Vamos analisar a situação em 31 de dezembro. 

Pucci- A DESAFIO. em dezembro. 

Vilmar - Não, não. Quando você joga um contrato para CL. 

Pucci- Eu não cons1derana esses R$ 6, a gente vat cumprir tudo a vista. tem altemat1va 
de mandar só os dois contratos da CLUBCAR. Tem alternativa de estomar mesmo não 
tendo feito pagamento da SOFHAR agora em janeiro. mas estava negociado todo o 
pagamento de R$ 1 50 mil. Apesar desse recurso ter s1do provemente da Carteira 
Comercial, mas foi para quitar o leasina. Então entrou recursos la na Leasing, então fo1 
renegoc1ado dentro do padrão leasing? 

Vilmar- Então você vai discutir com o Banco Central caso a caso. 

Pucci - Eu estamo isso em dezembro. eu provisionei esse custo, então eu ganhet 
tempo é isso que eu quero dizer, essas são as alternativas. um pouco Irregulares mas 
não temos outra alternativa. 

Vargas- É a melhor opção? 
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Vilmar- Inclusive só para conhecimento, o Banco Central adota uns critérios meio 
esdrúxulos. Ele pega o exemplo da SOFHAR. Tem casos que ele pede para provisionar 
70% e tem casos que ele pede para provisionar 100% e tem caso que ele pede para 
não provisionar nada. Não da para entender qual foi o critério de analise deles. 

Marquesini - Então vamos seguir o critério dele, os dois contratos da ... 

Vilmar- Estoma menos R$ 21 mil e provisiona os R$ 13 mil que ficaram. 

Dares - Favoravel a nós. Aí nós acertamos. 

Vargas- Tem que somar favoravel daqui pra frente. 

Raul - Esta é a situação. 

Marquesini - O problema que nós estamos assim antevendo é que no momento que 
entrarmos com a ação contra a CLUBCAR ai nós somos obrigados a provisionar. 

Aldo - Me diz uma coisa. só um detalhe. o prazo pra vocês apresentar o Balanço pra 
eles. quando é mesmo? 

Vilmar- E o mesmo do Banco. 

Aldo - E o mesmo do Banco? 

Vilmar- E o mesmo. mclusive nós estamos com um problema agora porque AÓS temos 
que mandar junto a CVM. e nós não fechamos em dezembro ainda né? Tem janeiro e 
fevereiro. 

Aldo · Em v1rtude desse acordo ou desse saneamento financeiro que o Banco esta 
fazendo. nós expusemos ao Banco Central a possibilidade de protelar vocês saoem a 
Situação do nosso balanço. 

Vilmar - E a CVM? 

Pucci - Eu acho que a CVM também. 

Aldo- Eu acho que seria conveniente conversar com o Alaor. para ele consultar o 
Banco Central, para que essa medida ser despendida a todas as empresas do 
Conglomerado. 

Pucc1 - Padrão. 

Marquesini - Essa realização. essa liberalização do Banco Central para protelarmos o 
fechamento do Balanço, só foi dado para o Bane<'? 

Aldo - O Plano de Saneamento prevê integrado todo o Conglomerado. Então ~e a 
matriz, vamos dizer a empresa 1. eu penso que as empresas acompanham. nao 
acredito que a Gralha Azul entre. 

Vilmar- Mas a Gralha faz parte, faz parte. 

Aldo- Eu acho que valeria a pena, pra não correr risco nenhum. vocês para ficar bem 
tranqüilo. ja que o Banco Central esta dando essa chance, nós deveremos reverenc1ar 
bem isso. 
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Marquesini - Então nós adotamos a medida ... 

Aldo - Mas conversa com o Alaor antes isso. Ele tem uma carta do Banco Central. 

Pucci - O Alaor esta com uma exposição com relação a estomar algumas provisões ai 
que a gente não queria. mas eu vou ter que partir pra 1sso. 

Marquesini- Nós ja conversamos com ele isso. eu e o Vilmar. e ele praticamente 
compreendeu o todo problema. Então isso 

Vargas- Fica. o custo é a melhor opção né? Não ha o que. nenhuma delas é boa. 

Raul· Lançados esses contratos vamos ter que lançar de todos aqueles 

Mola · Nós falamos sobre os dois. 

Marquestni- Nós vamos buscar seguir a cartilha. a cartilha esses contratos provisionam 
50% se os contratos prov1sionam 100%, vamos segUir a cartilha. A carta deles alt. 
Agora colocando-se que o "andar da carroça" nós só estamos empurrando com a 
barriga a queda do precipício. Porque a tendênc1a que se observa 

Pucc1 · Nós estamos no passo de dois pra frente e do1s pra tras r.tas va1 chegar la. 

Aldo- Estando ass1m esta bom. 

Vargas -Viu Aldo. não se1 se um pra frente e do1s pra tras. Nesse nsco ae 1tqu1dação. 
não sena bom voltar a aquele assunto de incorporar? 

Marquesm1- Mas aperta do mesmo je1to. 

Vargas - Não dai não aperta você incorpora. Entra num bo1o so 

Aldo- Po1s é. 

Vargas- Extingue a empresa. 

Aldo - Precisamos saber até aonde esse risco 

Vargas - Entra no bolo e o Banco. 

Pucci- Tem que ver até onde o Banco pode suportar também. 

Marquestnl- O problema por exemplo que o Banco Incorporando. E: que com _os ativos 
da Leas1ng, vai enterrar mais o Banco a1nda com relação ao Acordo de Bas1le1a. 

Aldo- Vamos marcar uma reunião sobre esse assunto. e que o Alaor v1ajou agora a 
tarde. mas amanhã a tarde ele esta ai, vamos marcar uma reumão para falar sobre 
esse assunto. 

Vargas- E extremamente 1mportante. 

Aldo- De repente era interessante fazer ja isso e ai incorpora e neutraliza qualquer .. 

Vargas - Conversa com o Banco Central. consegue uma autonzação. 
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Aldo- Não. o Banco Central vê com oons o,nos. mas nos argumentamos a ele que. 1a 
perder uma linhc ce captação. e eles tamoem ficarem me!o ass1m. disse não. é verdade 
não convém "~:3s alturas perder um ... 

Vargas - Então eles que autorizem um aumento de cap1tal. para enquadrar. 

Aldo - Mas dai issc .m que ser feito com recursos do Banco. 

Marquesmi -Bom. nós t~mos COI. nos temos COI. Esta la. 

Vilmar- Tira do paSSIVO do aanco e 

Aldo- C: a forma r.ão é? 

Marquesm1- E a iorma. O que al1as 1a cc;ocamcs pãra o Alaor 1sso. 

Vargas - Então senam dCJas. senam as duas opções: a opção de fazer aumento d = 
capital sem desenca1xe. COI e a outra ha a possibilidade de incorporar. 

Marquesmi . E para a Leas1ng o aumento do cap1tal com COI tem uma vanta~em 11u1to 
alta Dr. Aldo. Com esse recurso. recurso a custo zero ta melhorar o MIX de t3xa da 
Leasmg 

Oaros · '.tano esses COI prec1sa ver o desenca1xe do Banco. 

Marques,,,, · Não não e desenc'xe. 

Oaros- ~-tas ele tomou esse COI 

Marquestrt r.Jas çle estava bancando tã. 

Vllmar- Esse CDI estava no catxa dei~ 

Daros- Não. e!e vai de~xar de receber a 1mportâncta 

Pucc1- Ele é recurso c: 'erce~ros pra ncs não é pass:·;o porqCJe é c:..., COI do Banco. 
que c remuneraco tsso ~i.Jdo com iR 

Cruz - Para ete ~ nelhor que fica lcor~orando de c;t..:e 

Daros- Agora tsso ai iem aue aorovar. 

Vargas · Isto esta aprovado por enquanto. Isso a1 e aorovação de gaveta 

Aldo -Tem '· · •c;t:mo :tem aqu1 podemos passar para o item 8? Isso aqui. n3tura mente 
o Presidente. _.::s~an3 de fazer. estava cem uma v1agem marcada. mas e um3 
comunJcação ao Sr. Arlei P1mo ae Lara. os Senhores todos devem ter i1do. Jé.l deV 13m ter 
connec1mentc. ~c:s e se: :>ara oficiai1Z2: 30 Conselho. que o Conselho ceu o seu 
;-eferenao a essa G_;Cisào ua Pres1aénc;a em comun1car ao Senhor Diretor A'"let. 2 

destitUIÇão co cz,-go c= Oiretor-Pres1aente da Empresa Banestado Leasmg. Sobrn o 
connecimemo c os Ser .. 1ores para o referendo de acordo com as normas v1g-=ntes Ok? 
Tem ma1s aigumâ C01sa? 

Mota - 'J que eu gostana de saber as razões 
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Vilmar - Sobre a aplicação do redutor nesses contratos de Leasing a remuneração das 
debêntures. 

Aldo - Mas tem uma pauta aqui que não foi aprec1ado mas tem uma pauta que e onde a 
Diretona. Honorarios dos Administradores que ja receberam. quem é que faz essa? 

Vargas - Quem e que apresentou ISSO? 

Emanuel - Isso e mais para constar mesmo. isso ai e matéria da assembléia geral 
ordinária e um Item ne? 

Aldo - Em função da. isso é todo o ano né? 

Emanuel- Todo o ano tem que constar para o Conselho. 

Aldo- O Conselho aprec1a. 

Emanuel- Aprec1a. aprova e remete para a Assembléia. 

Aldo -O Conselho de cada Empresa. 

Emanuel - O Conselho de cada empresa aprecia essa matena e remete para a 
assembléia para a homologação 

Aldo- Certo. 

Emanuel- São os mesmos valores prallcados no Banco. 

'filmar - Bom pessoal. essa pauta aqu1 é com respe1to a apl1cação dos CDI como o 
Indexador a1 na captação dos recursos de debentures que por consequénc1a nas 
apl1cacões da carteJra de nossos ativos. Quando da em1ssão das debêntures fo1 fe,to 
uma clausula aue diz1a que quando o redutor da TR for supenor a 1.5%. as empresas 
quenam alguma ca1sa que garantisse para elas uma remuneração ma1or e então 
definiu-se que quando esse indice fosse ma1or. que esse percemual fosse maJor aue 
1.5% as empresas: m1granam de TR para remuneração pela AMBIT Então agora no 
mês de março o Banco Ce.1tral divulgou outro redutor só que o Banco Central divulgou 
em fora de ind1ce e o mercado trata como percentual. Então a gente esta numa 
s1tuação bastante dificil. que a gente fez até consulta com o JUrista do Banco e com o 
advogado da Leasing para que a gente tivesse um embasamento ma1or e melhor para 
ver ou não a aplicação ou não desse redutor. E a gente coletou esses documentos 
estão aqu1 anexos nas pautas aonde o pessoal mamfesta uma preocupação mUJto 
grande ai na aplicação no caso especifico dos nossos at1vos. com o problema de 
JnadlmplêncJa o questionamento ai do aspecto ai da legalidade de se aplicar AMBIT 
como·mdexador. Ja tem parecer do Supremo a1 pela nova estabilidade a1. 

Aldo- Parecer do Supremo? Dec1são do Supremo. 

Marquesim - Não. dec1são não reconhecendo da utilização da AMBIT como Indexador 

V limar - Então a gente esta propondo aqui no Conselho para que a gente não aplique 
esse redutor. nem na captação e nem na aplicação. A gente consultou os mercados 
que t1nham debêntures e que tem esse mesmo problema. eles f1zeram de conta que 
não. 

Aldo - Ignoraram a AMBJT. e não estão ... 
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Pucci - Ai um caso importante que nesse mês que ocorreu. não houve reclamação por 
parte dos investidores da Leasing e o pagamento da diferença, aceitaram com a TR 
simplesmente. 

Aldo- A que vocês atribuem essa não reciamação por parte. 

Marquesini- Desconhecimento. foi passado batido. 

Pucc1- Foi passado batido. passou batido. E meio dificil. mas o outro fator é o seguinte. 
Talvez eles não queiram brigar porque dessas decisões ja existentes. da não 
aplicabilidade. O outro fator é o seguinte. nós teria mos que aplicar por outro lado nos 
nossos contratos acarreta na ma1s inadimplência. O valor do lado do ativo é .bem 
superior aos três meses que faltam para o encerramento das debêntures. mais três 
meses acabam. em ma1o. Então a gente optou. sugeriu ao Com1tê. na decisão. da não 
aplicação. 

Vargas - Não aplicação a clausula. 

Marquesini - Isso. E ha um;; tendência espero de que. 

Pucc1 - Eu não tenho oficialmente. mas a TR ja passou 

Aldo- eu acho que é melhor não tocar nisso. Os Senhores. o Conselho tem mais 
alguma coisa? Dr. Sérg1o o Senhor tem alguma co1sa? Dr. '~ario? 

Vargas- Não muito obrigado. 

t""UL..vl- .............................. ':' ...... ~ ,. --~ __ .~diiZadas com a SOFHAR Isso aqu1 é 
só um fato .. 

Aldo - Traga na próxima reunião. pautada. 

Pucci - Trazer pautada então? 

Aldo- Esta bom? Agradecemos a sua atenção e a sua equidade Obngado. agradeço a 
presença de todos. 

--- -------
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BANESTADO LEASING S.A. -ARRENDAMENTO MERCANTI~ 

211• REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. REALIZADA EM 
03.03.98 

MARÇO DE 1998 

Mota- Sobre a ASPEN PARK, que ficou de ser informado nessa reunião. qua•s as 
providências iniciais que foram tomadas, que estão sendo tomadas. com relação ao 
nosso débito com a ASPEN PARK. 

Vargas - Crédito. crédito. 

Mota - Crédito nosso. débito deles. 

Pucci • Esse assunto da ASPEN PARK na reunião anterior com relação a discriminação 
do que foi tomado a nível jurídico né? não foi possível passar a tempo de constar na 
pauta. mas nós temos separadamente para cada um dos Senhores. relatórios que ja 
foram feitos vou lhes passar as mãos alia. foi tomado providênciaS 1a de passar o que 
foi possível levantar dos vinte maiores. 1nclus•ve a ASPEN PARK que não foi possível 
entregar. Então faz parte do que foi pedido aqui exposto pnnc1palmente da ASPEN 
PARK. então vou passar para cada um dos Senhores. Junto com isso vou passar 
também um memorando que foi pedido e eu tome• a liberdade de prov1denc•ar a 
posição do acerto de contas do Escritório Küster Ferre~ra Machado com relação a 
Leasing. Ele esta em fase final de levan~mento o própno escritório esta cobrando um 
posicionamento da Auditoria do Banco. da Contabilidade da Leas1ng. eu despachei para 
a área do Vilmar e a area do Vilmar fez uma resposta e esta em fase final. Pelo que 
tivemos conhecimento da contabilidade. da audrtona a diferença que esta perdurando 
em tomo de R$ 28.000,00 somente, e nós estamos sofrendo amda ai suspendido na 
Leasing qualquer pagamento de bem reintegrado que o Escntório Küster e Machado 
não paga mais desde 96. Então talvez desses R$ 28.000.00 amda tem que pagar ma•s 
uns R$ 3 ou R$ 4 mil, quando for fazer o acordo final. 

Mota · Vamos zerar. vamos zerar 

Vargas- Eram R$ 700.000.00. Paulo? 

Pucc• • R$ 700.000.00. Isto esta todinho la 1tem por 1tem. foi acenado. as operações 
foram. os processos foram se concluindo. termmando. foram fe•tas as remtegrações e 
as despesas existentes. Então estão sendo checados com esses valores. pela Auditona 
e pela Contabilidade da Leasing. 

Vargas - Dentro do contrato angina! deles o e O 1% ou o e 1 O%? 

Pucc1 ·Dentro do contrato ong1nal até a data que nós susoendemos. Esses contratos 
foram suspendidos em agosto ou novembro. Acho que com relação a ASPEN PARK. o 
que é mais importante o Dr. Sarmento me ligou ele esta de fénas Exatamente esta de 
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férias par< hzer a 111 ontagem das peças do processo das ASPEN PARK. So para ter 
um exempoo do que seriam essas peças. notificação especifica. no caso do ASPEN 
PARK para todos os lojistas. Então tudo isso esta sendo providencoado detalhadamente 
para que sejam supridas as necessidades aos advogados que defenderão essa causa. 
A Advogada que fez foi a Ora. Maria de Lurdes, ela não é advogada que esta 
levantando esse processo. Ela fez por uma posição que o Dr. Sarmento me passou por 
telefone e ela deve ter se equivocado aqui. 

Varg~s- Tudo bem. 

Mota- Eu não entendi bem uma coisa aqui. Segundo esse relataria. o Sarmento faz a 
petição inicial e manda para o Advogado em Londrina? 

Pucci - Não ele vai fazer. Ele vai so montar o processo. 

Mota -A Advogada respo!'lsavel pela elaboração da em1ssão. Quer dizer a elaboração 
disso aqui não é fazê-la. E montar os elementos só? 

Vargas - Ela faz a petição inicial. 

Pucci - Não é só a parte de montagem. 

Mota- E quem sera o advogado em Londrina. sera do Banco também? Ou não. 

Vargas- São dois, la Presidente. Os advogados são o Dr. Hosken e Otavio Cesario? 

Neco - Hosken de Novaes e Otavio Cesario. 

Pucci- Isso a gente esta discutindo em função. vai haver muita pressão e tudo mais. As 
pessoas, os advogados do Banco não seriam. Isso ja foi discutido. 

Vargas - Isso ja foi discutido. ja foi aprovado. 

Mota- Isso esta tranqüilo. so para saber. Quer dizer que agora os elementos estão 
prontos? 

Marquesini- Estão sendo montados. 

Pucci -Quer dizer que no dia 15, mais tardar no final do mês essa documentação será 
encaminhado ao Escritorio. 

Mota -Tinha um relatório do Küster tem que olhar tudo. isso ja é mais complicado. É 
tudo Manngá, onde esta Londrina leia-se Manngá. 

Pucc1 - Va1 ser: encaminhado pelo Dr. Sarmento. 

Neco - Esse advogado do Banco. porque foi dem1t1do o Oziel. então o Dr. Ronaldo. que 
é o Advogado do Banco vai acompanhar a ação. 

Aldo- Presidente. eu perguntei só pro-forma. 

Vargas- O Advogado pode até estar sediado em Londnna. mas o foro é em Manngá 
Eu gosta na voltando ao Küster que você deixasse a disposição m1m. de quem qu1ser. 
para dar uma olhada nesse levantamento que foi feito. 

9! 
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?ucct - \filmar. por favor a Contabilidade tem esses numeras. 

Marquesrni- A qualquer momento. 

Vargas- O relatório esta com a Auditoria. Só para dar uma olhada. quem fez esse 
levantamento. na metodologra. 

Aldo- Eu não encontrei a figura numérica. valores de adrantamento. Esses RS 
700.000.00 não esta em lugar nenhum aqUI. 

Puccr- Houve RS 700.000.00 de adiantamento. realmente houve R$ 700.000.00 de 
adiantamento durante o ano de 1995. As ações que eram encaminhadas e se pagava c 
adiantamento dos contratos. Os contratos de credencramento eram drferentes e ai for 
suspenso. Foi pedido credenciamento junto ao Banco e postenormente um 
levantamento desses valores adiantados porque não se tmha um controle do que 1a 
tinha sido adiantado o que ja teria sido cumprido com a finalização do processo. E aí sei 
se dizia que foi adiantado, foi adiantado e até agora mnguém viu a cor do dinhetro. 
quando na realidade o processo estava sendo dado continuidade. os bens estavam 
sendo rerntegrados. vendidos e nós paramos com esse processo de pagamento para 
fazer o levantamento do quanto foi pago, quanto foi depositado. O que acontece? 
Passou um ano, quase um ano e meio e não esta se pagando maos nada. Esses R$ 
700 mil ficou corroído com o cumprimento das ações que esse advogado tinha. que o 
Escntcirio Küster de adiantamento. 

Neco- Quem que autorizava esses pagamento adiantados? 

Pucco - A Equipe antenor que estava lá. Nós fomos pra la e com dois meses nós 
conseguomos bloquear o contrato e descredenciar da forma como estava. Daí passou a 
nível de financramento JUnto ao Banco. 

Vargas- E tem uma parcela que você não v ar recuperar. e difícrl 10% rdezi ;:>o r cento 
que eram pagos para ele_ desses 30% era distnburdo rnternamente nas agéncras 

Mota -Nas agências não. 

Vargas- Na Diretona pelo menos. 

Pucc1 · Não. o Küster não. 

Vargas - Ah. rnterna do Banco. O Küster não drstnbu' 

Puccr - No levantamento da Audrtona você o fato co 

Vargas - E extra-ca1xa. Não e do Kuster. 

Puccr- De ilegal não trnha nada. tmha tmoral ne? Esse ~que e•a o proolema 

Mota- Com relação a drstnbUlcão dos regrstros de tttulos e documentos ao 1° Ofrcto se. 
ficou aecrdrdo nesse Reunrão ou se rearstnbulfla para todo munao ou se dava uma 
razão '.'alrda para que freasse só com o 1° Oficro Como e que ficou rsso? 

Puccr - ·v'eJa. ate é bom que eu vou entrar num outro assunto com relação a essas 
drstnowções ta. O 1° Ofíc1o de Títulos e Documentos nos apresentou o orçamento. fCJt 
aquere que fo1 trazrdo numa reumão. não me lembro ma1s em qual delas. Você estava 
presente? A pos1ção de cada canóno com relação ao preço e ag1l1dade. qualidade nos 
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serv1ços e esse Cartório foi o que melhor condiÇões de preço e qualidade e o própno 
pessoal da cobrança. Após apresentar aqui o pessoal achou por bem dar continuidade. 
Porque se eu vou distnbuir uma co1sa. esta sendo bem feita. por um preço ma1s barato. 
por outros que talvez não apresentam a mesma qualtdade e atnda pago mats. Esse fot 

o preço dado por eles por cada cartorio cobrado da Banestado Lea"-1~9- A di'-=rença era 
razoavel. Hoje nós temos num único cartono. esse aqu1 Bacachen. ck1 Titulas e 
Documentos. Por exemplo, hoje custa R$ 60 o registro de titules por documentos. Para 
a Banestado Leasmg é feito por R$ 50. Agora eu tive que mandar registrar todos os 
contratos da CLUBECAR e a DESAFIO. porque a gente está numa imméncia de ter que 
executar esses contratos de R$ 1 O milhões. São 2 m11 contratas em função dos em1tidos 
dos 500 e 600 contratos que tinham 3 ou 4 demitidos 1sso ai daria R4 50.000.00 
aproximadamente esses a Cartório deixou por RS 27.000.00. ele baixou de R$ 60.00 
para R$ 35,00. 

Mota - Essa é uma renovada que vai ficar lá. 

Pucc1- Mais do que isso, ele pagou as custas quase todas do mês no desconto. 

Mota - Nós não estamos levantando o ponto da idone1dade dele. 

Vargas - O Paulo, na época em que nós levantamos essa questão. você disse que tinha 
várias propostas. essas propostas foram formalizadas por escrito ou não? 

Pucci - Foram consultadas. veio para nós. 

Vargas- Veio, eu não falo nada. eu não fala mais nada. eu não me recordo. 

Dares- Porque entrou o problema do Mateus Leme. do Taboão. 

Vargas- Ah sim , o Taboão eu até me lembro. 

Dares- Não. mas era tudo mandado para o Hauer. Dai veio essa proposta que continua 
hoje. 

Vargas- Mas aqui veja bem. Taboão e Bacachen. Boa vista. Bacachen. sei lá esses 
são tabeliães. Esse é um tipo de custo. um tipo de at1v1dade cartorária e esses aqw 
não. esses aqui são só registras. são dois t1pos. são ao1s tipos de Cartorio. 

Dares- Eu me lembro que veio ... 

Mota - Veio. eu me lembro também 

Vargas - Então está bom 

Mota - Eu também me lembro que veio. 

Vargas- Minha memóna como se diz em 1nformat1ca eram . 11gou a maquina. aperta 

Marques1n1 - Que aliás esses esclarecimentos tá foram prestaaos tambecn na ultima 
Reun1ào do Conselho_ 

Vargas- Tudo bem. Eu perguntana se a Aud1tana de Banco esta fazendo alguma 
atiVIdade permanente a1nda. 
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Marquesim - Permanente não. Nós temos ocasiões eventuais c e trabalhos específicos 
recomendados. 

Mota - E ainda tem o da Küster. 

Marauesini- Só tem o da Küster. 

Pucc1- Foi pedido recentemente uma posição com reláção à operação da CLUBCAR. 

Vargas- Especifica. 

Marquesm1- Duas vezes o trabalho recomendado pra ISSO. 

Vargas- Isso é um trabalho especifico não é uma Aud1tona realizada pennnanente. E 
especifica. 

Mota- Dentre as propostas de renegociação ou ate de negociação. tem uma aqu1. eu 
não me lembro onde é que esta eu vi. nós vimos também. 

Vargas- O JULY CUSTO. É uma operação de R$ 10 dez mil. 

Mota- R$ 10 de mil reais. 

Vargas - R$ 1 O de mil reais. esta vindo para o Conselho. É uma operação me1o 
pequena. 

Mota - Você não acha que. não ha necessidade de v1r para o Conselho essa ai? 

Vargas- É muito pequena. 

Marquesini - Não. essa é em função do limite, do nível de endividamento da Empresa 
no Banco. Embora é uma operação de RS 12.000.00. mas o endividamento da 
Empresa no Banco nos levou a levar ao Comitê I e trazer para homologação. 

Mota - Esta entendido. 

Aldo- Tanto que na próxima alguém tinha mencionado isso. 

Marques1n1 - Na reumão passada foi feito Dr. Aldo. fo1 comentado 

Vargas- Eu não se1 um. eu não vi aqui prá frente. que eu ped1 um relatono analítico 
com relação ao Crédito em Liquidação. que tivessem mformações ma1s detalhadas. 

Marquesm1 - Sobre 1sso eu ms1stt com os advogados mclus1ve e 1nfel1z.meme a resposta 
que eu obt1ve. e que não hi3 possibilidade de se fazer 1sso. porque para se fazer 1sso 
eles tenam que fazer 1sso manualmente. Nós pedimos que nos fosse aoresentado 
desae a ongem. e todas as fases em que ocorreram do processo 

Varç;as -Até a fase atual 

Marauesm1 - E isto tanto o Dr. Fernando como o Dr. Sarmento me co1ocou aue eles 
tenam uma dificuldade para nos apresentar esse relato no a a forma cue fo, pedido para 
esta reumão. Mas que estão trabalhando .. 

Mota - E chegarão a apresentar em alguma reun1ão? 
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Pucc1- A Ora. Malu consegu1u apresentar alguns cinco desses que estão at 

Marques 1m - Os cinco maiores. Dentre os vmte ... 

Vargas - Eu acho que nem manualmente nem por s1stema porque o que nos 
apresentaram. vocês se lembram? Nós ped1mos as fases dos processos eles 
apresentaram 400 folhas. Não' "~a nad< não sabia nem em que vara estava. 

Aldo- Não, é aquele negócio esta em andamento. 

Vargas- E. em andamento. 

Aldo - Não dava detalhes como é que estava a posição do processo. 

Marquesini- Tinha que entrar pelo menos os 20 maiores. pelo mEnos .. 

Vargas - O sistema existe só que o sistema não é mun1ciado e está f~,;rado só isso O 
sistema existe. E informatizado, e daí? 

Marquesini - Esperamos ... 

Aldo - Esta sendo orientado inclusive pelo Departamento Jurídico do Banco para 
montar uma folha especifica como é a posição processual de cada processo. isso tem 
que estar no sistema com todas as informações. como se fosse um cartório. tem que se 
espelhar num cartório. Concluso o Juiz tal. advogado tal e assim na seqüênc1a. Fica 
fácil pra eles inclusive. como num cartório de advocacia modema. 

Vargas - Eu vou lhe citar a justiça Federal que está ma1s informatizada que a Estadual 
Na Federal você chega lá na sede da Justiça. tem um terminal igual a um terminal de 
extraio bancário. põe o numero do processo e lista a fase do processo. 

Pucci - Dr. Mário, nós temos tomado uma atitude a nível de sistema la na Leas1ng em 
função desse processo a própria Divisão Jurídica do Banco está usando e o s1stema é o 
mesmo utilizado pela Leasing. 

Vargas- E ficou caro? Não precisa inventar a roda, já esta inventada. Porque não se 
dirige a Justiça federal. eu tenho certeza que a area de informat1ca deles presta todos 
os esclarecimentos ou pode até fomecer o sistema pronto. prontinho. E se você quiser 
o histórico daquela ação. você pede um histónco e ele te da um extrato 1nteiro da causa 
desde o começo até o fim. 

Mota - No meu Cartório também é assim. 

Vargas - O teu é assim? 

Mota - Tudo assim. 

Vargas - Qualquer. tem cartório bem informatizaoo. 

Mota- Porque hoje em d1a com o numero de ações que o Banco tem. tem centenas se 
não fizer ass1m não consegue. 

Vargas- Agora tem um detalhe, não ha s1stema que func1one sozmho. prec1sa ler um 
digitador. ter um elemento dando as informações. É o caso nosso que tem um SIStema 
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que gerou aquele monte de f1chas. sem mformaçao nenhuma. certo? Bom. tudo bem 
Tem alguma co1sa ai para Crédito em Liqwdação7 La pra frente? 

Mota - O Sistema de controle. lembram-se de que nós conversamos até exaust1~amente 
sobre a necess1dade de haver na Leasn19. a par da operacionalidade e da 
admimstraçao. um SIStema de controle. que fiscalizasse. prá falar um português bem 
claro. e 1a estava sendo providenciado por alguém. não era por você Paulo. que estava 
montando isso? 

Pucc1- Veja eu. eu nao participei da Reunião antenor do Conselho. mas me passaram 
uma função que eu faria uma apresentação sobre o S1stema de Controle OperacionaL 
O Arlei prometeu. 

Mota - Exatamente 

Pucci- Eu fui pego de surpresa. mas eu tenho alguma co1sa aqu1. a nivel do que existe 
no controle das operações. na realização das operações. na liberação. na cobrança e 
na recuperação do crédito. 

Vargas - Não. mas é exatamente isso Paulo, mas eu gostaria que isso fosse veja bem. 
você não escreve. você nao tem uma rotina, no Banco isso se chamava CDS. hoje eu 
não sei. .. 

Pucci- Você fala sobre qual rotina. 

Vargas - Toda a rotina. todas as rotinas do Banco eram escntas tá? Diz faça isso faça 
aquilo. vem pra tal departamento, acontece aquilo. 

Pucc1 - Não existe mais isto Dr. Mario. os únicos coisas. documentos que existem no 
Banco são os KPS. e um manual que cada área esta desenvolvendo e revendo hoje, 
eles tem isso ai. 

Vargas - Desculpe eu sempre penso, nio só a nivel de normalizado. disciplinar uma 
rotina. disciplinar uma atividade, mas principalmente no momento que você vai cobrar 
uma coisa de alguém. o que é. porque você n;ão fez. pois esta escrito aqui porque você 
nao fez? Então fica mudo. se fica sem nada. E o caso nosso da Leasing, lã toda aquela 
bagunça que aconteceu. Esta tudo diluído lá dentro. Ninguém sabe quem é o 
responsável. Esta diluido. 

Pucc1 - Existe um manual na fonma de se operacionalizar da forma de se cobrar. Esta 
em manual. 

Marquesin1 - E isto esta valido para toda a Rede. 

Pucci- Nao. ma~ tem lá_centralizado lã no Núcleo Estrateg1co lá da Leas1ng também. so 
que_eu fiz questao de nao trazer pra vocês, porque aqUilo ah é enorme. se é isso que 
vcces querem eu trago. Só que tem uma coisa. Sabe quando um Gerente de agênc1a 
va1 olhar 1sto a1? Ex1ste essa documentação. 

Mota- Vê se alcanço rac1ocinio dele. sabe quando o aerente va1 examinar isto ai. 
porque? -

Pucci -Você tem que perguntar sempre porque ele recebe 500 informações por dia. De 
todas essas Carte~ras do Banco a dificuldade dele demorar cada momento. ex1ste um 
manual que raramente ele va1 lá procurar. De vez em quando hoJe em dia esta se 
fazendo uma operação de leas1ng uma vez por mês na agênc1a. 
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Mota- E a agência cada vez não tem um operador de leas1ng7 

Pucci - Não, não. Esse operador esta la ele sabe dar informações ta o a vez para o 
mesmo gerente que ja fez operação de leasing., ele não va1 pegar o ncanual '.las eu 
lhe trago o manual. Eu lhe trago o manual. mas eu trago o manual. 

Vilmar - O manual é o operador de leas1ng. 

Pucci- Ele exibe, o manual é operador ele tem formaliZado isso ele tem tudo. eu trago 
para os Senhores. O que eu queria apresentar aqui. é que nos estamos a tempo, a 
forma como é feito a operação. existem regras para serem feitas na opera cão. no 
atraso, as medidas imediatas, inclusive via sistemas. não é aquela bagunça que vocês 
imaginam. a coisa é bem adequada. 

Mota - Não, quando o Mário falou em bagunça. a bag·Jnca ela . 

Pucci - Então hoje existe. 

Vargas - Esta diluída. Não sabe quem é o responsável. não sabe o que tem que fazer o 
que. 

Pucci - Só que sinceramente me desculpem. é que eu não entendi na fonma que vocês 
queriam, só que eu não trazer, eu fiZ questão. eu disse agora. eu não trazer a norma 
pura e seco, se é isso eu passo para os Senhores amanhã mesmo. mas eu trouxe ele 
diluída aqui e explicações que eu faria de como se procede alterações através da 
Rede ... 

Vargas- Então a afirmativa é de que ex1ste. 1sto manualizado e normalizado. 

Pucci - Existe. 

Mota - Pode nos dar de 

Marquesini - Então ~ 
final da Reunião por 

,stração disto na próxima reumão . 

• ria com licença aqui. de que se tivesse condição de fazer nc 
ão transparências. né? 

Mota - Ah sim tá. Tudo bem. 

Aldo - Eu queria fazer, dar um depoimento para os Senhores Conselhe~ros com relação 
a manualização das rotinas do Banco. Nós estamos trabalhando em c1ma das. desse 
Processo de Saneamento do Banco junto ao Banco Central. do Banestado junto ao 
Banco Central. Isso tem nos levado, nos levou a montar todo um rol de prov1dênc1as 
que deverão ser tomadas e implantadas pelo Banco Não é a pnme~ra vez. desde que 
eu estou aqui no Banco faz uns 4 anos. essa aqui é a terce~ra vez que eu Já v1 o Bancc 
montar um ideàrio de procedimentos. um ideá rio de boas 1ntenções. m1lhares de 
propósitos e muito das coisas não aconteceram. Porque nós temos uma cena. tivemos 
dificuldades. primeiro: mudanças sucess1vas na Diretona. Oepo1s um berro que se cavê 
daqui, não passa do Rio Passauna ou não passa aqui da Serra do Mar não adianta. Se 
não tiver uma estrutura de acompanhamento não adianta nada. Então centro cesse 
programa cada Diretor montou na sua area. tivemos bastante diferença açora. cada 
Oiretor esta montando o seu trabalho dentro da sua area e nos estamos reestruturanco 
a Auditoria do Banco. Transformando. tentando voltar. eu não sou banca no o e carre~ra 
mas eu se1 que existia uma figura nos bancos chamada mspetor. 1nspetona. Ai eu t1ve o 
cuidado de perguntar a alguns amigos que eu tenho aqu1 dentro do Banco. vocês 
conhecem o tal do Elias que eu conheço a mUitos anos. que é do BRADESCO. c 
Madias que é Vice-Presidente do UNIBANCO. conversando com eles como e que 
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func1ona a Auditona do Banco. A auditolia do Banco ao contr.dno ao BANESTADO que 
é sob a alegação que nós iríamos Implementar urria auditoria eletrõmca. que só está 
hoje em Reumão de Diretona, eu falei, fo1 desmontada a mspetona manual. quer dizer. 
nós cometemos um erro terrivel sem ter uma auditona eletrõnica a distânc1a 
funcionando. foi desativada a inspetoria de campo está errado. 

Pucc1- E ficou saneado. 

Aldo- Não. ex1ste está funcionando. só que aquela lnspetona. eu acho que tem que 

manter. 

Pucc1- Claro. é obvio 1sso. 

Aldo - Eu perguntei a um amigo meu que é Gerente de São Paulo do CITIBANK. até 
hoje eles tem a figura do lnspetor. que entra na agénc1a do CITIBANK. seja na mesa de 
um escriturário. de um caixa do Gerente de Negócios ou de até do Diretor. até hoje eles 
fazem esse sistema: "o Senhor por favor levante-se sente naquela cade1ra que eu vou 
examinar o que tem na sua mesa" . E começa a ver papel por papel. que papel é esse 
o que é isso aqui porque não foi deferido, puxa a gaveta por gaveta. Isto eu entendo 
que é auditoria de campo. lnspetoria de campo. eu acho que o Banco tem que retomar 
a esse período. 

Pucci - Claro que tem. 

Aldo - Eu na minha visão não pode acabar. 

Vargas - Nunca pode ter acabado. 

Aldo- Não poderia. de fonma nenhuma. Então a primeira coisa que tem que fazer é 
retomar aquele sistema que o lnspetor vai lá na Agência e vê se as operações estão 
foram feitas de fonma compatível com a decisão tomada nos Comitês: ou se1a. se foram 
tomados os cuidados. se há vinculação de duplicatas. se ha caução de titules. 
exatamente como foi exigido no deferimento da operação. 

Dares- Senão só vai descobrir como foi feito depois que der errado. 

Aldo - Der o que? 

Dares - Se der errado. 

Aldo- Mas é isso que está acontecendo. Olha não dá pra entrar em juízo porque a 
hipoteca não foi registrada no Cartório. 

Vargas - O cara não assinou o contrato. 

Aldo- O cara não assinou o contrato. Mas meu Deus do céu. nos não temos mspetona. 
um 1nspetor que acompanhe. 

Mota - Auditona preventiva. não e Aldo? 

Vargas - Agora veja bem Aldo Ex1stem vános momentos 

Aldo- A distãnc1a. por sistema. e mu1to bomto você ~ode ter. como me d1sse o Antôn1o 
no Bradesco nós temos as duas. 
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Daros- Sim é claro que temos que ter as auas. 

Aldo - Mas nós temos o perdigueiro que va1 lá no intenor de São Paulo. la na agênc1a 
de Furav1la. não se1 aonde e quer ver lá como é esta o negócio. quer ver a operação 

Vargas- Eu não se1 no Banco como é que esta func1onando hoje. eu estou fora ha 
mUlto tempo, mas pelo que se ouve falar. você sente Aldo, na relação do Banco. 
exatamente esse setor de controle. existe um setor de controle que vai fazer um 
controle a distánc1a. por s1stema ou manualmente de alguma forma. Para ver se esta 
lançado se esta dentro do que foi autorizado, 1sso você pode fazer por Sistema. O 
s1stema te da a listagem por exceção. só vai listar o que esta errado o que esta certo 

não precisa listar. esse é o oficial. Mas as vezes terr rue olha· porque o Sistema 
sozinho também não faz. alguém tem que olhar e in'"' pelar a dgência a distância. isso 
é distância. Tem que ter isso. e tinha que ter a 1nspetona de campo operacional. é o 
caso. o caso aqui de vocês de controle. quando vem o contrato. quando vem a 
documentação pra vocês alguém tem que olhar se esta certa. Pra não acontecer isso 
que esta ai dentro como aconteceu conosco que . sem DUT. sem. contrato sem 
assinatura esse é manual. o Sistema não vê isso. 

Daros - Importante que é papel. 

Vargas - O sistema não vê isso. 

Aldo- A evolução do Sistema não te dá o direito de você abandonar outras vias. 

Vargas - Isto aqui não está assinado o contrato o Sistema não vai saber. 

Dares- Não sabe. 

Vargas- Não vai saber nunca. 

Pucc1 - O Sistema prevê Dr. Mário está aqUI ele dá até o titulo do documento que esta 
faltando. Nós bloqueamos a agência. a Leasing é uma das mais perfeitas Carteiras da 
Rede do Banco. 

Aldo- Você fala por Sistema a distância? 

Aldo- Por Sistema a operadora. o que eu faço .. 

Aldo - Pra vocês é mais fácil. 

Pucc1- Então o que acontece. Não se confia em 15 dias que aqUI é o prazo envio de 
documentação. aquela operação foi liberada. mas e•J bloque1 a agênc1a. que 
parcialmente me falta documentos no processo. Por causa de um processo eu bloque1o 
a agência para qualquer operação de leasing. é a pun1ção da l.eas1ng para a agência. 
Ai imediatamente ja está com outro processe- e pede a documentação pendente. Todos 
esses trabalhos que tem ai. tudo isso eu tenho em Sistema. 

Aldo · Na Leas1ng. no Banco nós não temos amda. 

Vargas- Voltando. eu sempre estou aqu1. aqu1 eu sou historiador. O que é que eu 
posso fazer? 

Mota - Você quer saber tudo. eu vou dar esse pnvilégio? 
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Vargas - Quem cnou a Auditoria do Banco do Estado fui eu, eu não. o controle. 
Aud1lona com o obje!Jvo de fazer aud1tonas de alto nivel de grande. de coisas de ma1or 
Jrnponãncia. O dia a dia da rotina é da inspetona. é o 1nspetor que faz. não é o auditor. 
o aud1tor não anda na agência no setor do caixa vendo se fecha a conta corrente. esse 
troco não é problema dele do Aud1tor. O auditor vai numa agência. vai a um setor 
1nterno do Banco ou a uma empresa fazer auditona de alto nivel, de grandes problemas 
ou a e grandes operações. não prec1sa ser nem problema. Isso é auditoria. N~o se 
confunde uma coisa com outra. e a par disso ainda f1ca ao setor de fiscahzaçao a 
d1stãncia ou por sistema ou por documentos. va1 ter que ser feito à distância. As três 
co1sas nenhuma delas pode trabalhar soz1nha. tem que ser as três. Então no Banco. eu 
não se1 se ainda ex1ste ex1stia um depanamento que se chamava-se DEIFA
Departamento de lnspeção e Fiscalização de Agênc1as. Fazia a 1nspeção à distãnc1a 
a traves de cópias de documentos feitos manualmente e tmha essa 1nspetoria que 1a em 
campo fazer o seu relatóno. DepOis cnou-se a Aud1tona com o objetJvo ma1or. mais alto. 
l1gado a Presidência. etc. maJor foi isso. 

Aldo - Na realidade esse processo significa uma revolução. Então você não pode 
desmontar o que esta funcionando. 

Vargas- A rigor não funcionava. porque a história do Banco é uma história de 
indisciplina total. sempre fo1 e agora que você esta ai você sabe disso. Então nós 
fazia mos até num curso de gerência por disciplina. que tinha uma diferença entre 
eficacia e eficiênc1a. Então o Departamento de Fiscalização de Agências- DEIFA, o 
resultado dele que achavam que era positivo. era med1do pelo número de cartas que 
eles escrevia para as agênc1as reclamando de irregularidades. Eram mil e tantas. de mil 
cartas por ano só que qual era o resultado? Qual é o efeito sexta seção a maioria tinha 
50 mil cartas. Eficacia nenhuma. eficiência. não tinha resultado nenhum. 

A/do - Nós tinhamos um seta r de Controladoria no Banco que é eficientíssimo. 
Trabalham 45 pessoas. geram relatónos magnificas. sá que quem lê. quem que toma 
as prov1dênc1as. quem acompanha. quem va1 verificar se aquilo esta sendo colocado 
em pratica. E isso que nós estamos tentando colocar de forma que os que recebem. 
aiguém va1 ter que acompanhar o relatório ... 

Aldo - O Dr. Sérg1o esta satisfeito? 

Mota- Não. da m1nha parte estou satisfeito. 

Vargas - Nós pedimos também esta contemplado também na ata. instruções para as 
agênc1as sobre aquele aspecto do ajuizamentos de Crédito em Liquidação. Nós 
detectamos que tinham operações com três anos de vencidas e não estavam ajuizadas 
e nos pedimos um relatóno. Alias nem tanto o relatóno. nós pedimos que fosse 
montado 1nstrucão à Rede. certo. dando os prazos para a1uizamentos reintegrações de 
posse. as prov1dêncJas a tomar no caso de inadJmplêncJa. tentando apressar .. 

Marcues1n1 - Infelizmente 1sso passa pela DIJUR. Então as normas que a DIJUR segue 
são normas globa1s não especificamente. Então eu conversei pessoalmente cc.m o 
Milton Betenheuser. então eles no presente momento estão tendo uma dificuldade. que 
e relac1onada. prime~ro cr :n falta de gente. Nas SUREGs. advogados nas SUREGs 
para poder onentar. E as aqênc1as hoJe não estão preparadas com onentação e até 



OUTUBRO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

com ensinamento para adotar esses procedimentos. Então precisa na de uma 
doutrinação ou um ens1namento. 

Mota- Treinamento. 

Marquesini- Treinamento via Banco para que eles pudessem. porque a Leas1ng por si. 
nós não temos condições de fazer. 

Pucci- Alias eu não vejo condições de as agênc1as hoje. algumas delas tem condições. 
A maioria não tem condições de suprir essa necess1dade 

Aldo - Mas por. justamente por deficiência de pessoal. 

Pucci - Deficiência de pessoal. assunto mUlto técnico. Não e fác1l 

Marquesini- Falta de esclarecimento. complexidade 

Pucci- Um erro ae notificação. um erro numa cois1nha. ele atrapalha o processo todo. 
Para o senhor ter uma idéia Dr. Mário. o senhor sabia que nós temos um processo de 
indenizaç~o lá na Leasing deUS$ 1milhão de dólares. Alguém comentou com o 
senhor? E, um pedido de indenização? 

Vargas - Pendas e danos? 

Pucc!- E. pedido de pendas e danos. E. foi reintegrado um bem cuja notificação foi 
expedida e iniciado o processo de execução e por deficiência do sistema. não poderia 
aceitar aparcela depois de iniciado o processo de ajuizamento. O cidadão depositou na 
conta da Leasing. Safadeza. e o processo continua. Reintegramos o bem do cara e 
vendemos. Ai ele entrou com ação de indenização. US$ 1 milhão de dólares. 

Mota - Não vai ganhar. 

Pucc1- Não vai ganhar. Nós acertamos esta semana. até eu vou comunicar os 
Senhores já que nós vamos pagar o veiculo dele, e o advogado pediu RS 15 mil reais e 
que o veículo é R$ 34 mil. Vamos pagar um veículo novo para ele. um caminhãozinho 
F-4000 é R$ 14 mil. E que nós pegamos e vendemos dele. Ele pediu RS 15 mil porque 
no mínimo achou que ia receber RS 150 mil. e eu estou fechando por RS 13 mil. que é 
dez por cento. 

Vargas - E o advogado pediu só de honorários. 

Pucci - O Advogado consciente de como funciona a coisa e tal passou e passa. porque 
são muitas ações e existe malvadeza do outro lado. Esse cidadão usou de esperteza e 
de má fé. Queria ganhar a causa. 

Marquesini - Essa solicitação. Mário. eu considero que ela deve merecer uma análise 
muito aprofundada sobretudo por sentir lá na ponta. nas agências. nós colhemos 
"mariscos". 

Vargas - Veja bem. Marques1ni. Eu acho que uma mstrução para as agénc1as dando um 
prazo. curto e grosso. o cara não pagou em dia você ja notifica que ja esta em atraso. 
Dá um prazo. 72 horas para cumprir. Já tem que 1n1c1ar a reintegração do bem. 

Marquesmi- Isso cabe, eu acho que á Empresa Leasmg tomar prov1dênc1as. agora não 
foi possível ser tomada essa providência entre a ultima reumão e hoje. Infelizmente. 
sabe. As nossas deficiências de pessoas é muito grande. 
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Mota - DepOIS se não instruir o pessoal da ponta 

Aldo - Desculpe. qual é a sua pergunta? 

Vargas - Não. não eu disse que eles estão d1zendo que 1sso e complexo. depende da 
DIJUR. Eu acho que instruções simples para as agênc1as. A mmha 1de1a .. 

Pucc1- Essas instruções ja ex1stem viu Dr Mano Vargas. desculpe 

Vargas- Então re1tere. 

Pucc1 - Eu lhe encam1nho as normat1vas com relação a procedimentos. a,u,zamentos de 
processos. formas de cobranças. quem pode autonzar rec1bo. quem não pode. os 
advogados credenciados. 1sso tem. Eu lhe mando 1untamente com o que eu f1que1 
devendo 

Vilmar- Aquela parte de controle. manual de controle. 

Vargas- Manual de controle. 

Pucc1- eu mando tudo para o Senhor, amanhã. Promessa é div1da. 

Vargas - Quero ver. Senhor Paulo. 

Pucc1 - Essa distribwção foi feita. Agora. se não est1ver de acordo com o que o Senhor 
1mag1na, ai nós podemos discutir na próxima reumão. Esse controle 1a ex1ste e esta 
dentro do que é passivei se fazer. de orientação. 

Vilmar- Esta ma1s ou menos de acordo com as orientações do Banco. 

Pucci- Que a do Banco. Exatamente quase cóp1a fiei do que ex1ste no Banco. Isso não 
t1nha na Leasing. Por isso aconteceu esse processo de indemzacão. Esse processo é 
de~. · 

Vargas - Bom tempo. 

Pucc1- Não tínhamos esse controle. 

Vargas - Mas é o que eu fale1. 

Pucci - HoJe nós não aceitamos mais. saiu a notificação por s1stema. ele bloqueia, não 
recebe por lugar nenhum mais. 

Vargas- Ele bloqueia. Falar em ajuizamento chefe. você diz que tinha não se1 quantos 
mil contratos. como esta hoje isso? Ninguém via lembrar quanto tempo. 

Pucci - Posso contar para o Senhor, eu não consegu,ram mandar os processos ainda. 
porque. para o Setor esta montando os processos. ele tem que fazer la uma plamlha 
em que montar uma séne de documentos. Então que mandar para o Cartório de Titulas 
e Documentos. O que aconteceu? O processo da CLUBCAR teve que preparar a 
documentação eqwvalente a 2 mil processos. 

Mota- Absorveu tudo. 

Pucc1- Absorveu. até quarta-feira agora. que deve termmar o reg1stro la no Titulas e 
Documentos do Cartóno. desses processos da CLUBCAR. os terce1ros envolvidos o 
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Setor se disponibiliza a começar a ajUIZar novamente Porque realmente a1 e 
humanamente 1m passivei. Porque tem até falta de gente 

Vargas- Ja que nós estamos em titulas e documentos esses contratos não são 
registrados d1retamente nos Titulas e Documentos no momento em cue você assina? 

Pucci- Hoje nós estamos fazendo 1sso na area operac1onal. os novos contratos. que é 
a mmoria. são muito poucos. Depois eu gostaria de entrar nesse assunto com o Senhor 
ai. porque não se cobrava antes uma taxa de abertura de crédito. Vamos começar 
cobrar hoje que é exatamente o valor do reg1stro do documento. Fez o contrato la na 
agência. chegou na Leasing manda registrar. aqUI na Leas1ng. ta? Porque não se fazia 
antes. eles achavam que correria. valia a pena correr o nsco. A Leasmg não t1nha 
1nadimplênc1a. Ai começou a explodir a inadimplênc1a. começou surg1r problemas de 
reg1strar o contrato. Olha o nsco no caso da CLUBCAR O repasse desse ve1culos da 
CLUBCAR DESAFIO para terceiros. se esse c1dadão pegou esse documenlo 

Vargas -E discutivel essa necessidade de registro desse documentos. Vuc-tl um 
documento público, no caso de veiculo. é o DETRAN. Esse é o registro público. 

Pucci - Deixa eu completar, Sr. Mário, o que aconteceu já. 

Vilmar - Qual é a conseqüência disso? 

Pucci.- Se o titulas e documentos registrar o primeiro contrato la na CLUBCAR com o 
cidadão, mesmo com data posterior ao meu aqui da Leasing, o que vale é o dele. 

Vilmar- O que vale é o dele. 

Pucci- Ele vai la c cancela o registro no DETRAN. o Senhor sabia d1sso? 

Mota - E isso é verdade. 

Pucci - Eu estou correndo esse risco se estiver algum contrata da CLUBCAR reg1strada 
já, porque a Banestado Leasing não fez isso. 

Aldo - Não poderia alertar antes que aconteça? 

Marquesini- Eu tenho a impressão que isso surgiu agora em função da CLUBCAR. 

Pucci - Então eu tomei essa iniciativa, eu consultei o Arlei só para saber o custo dos 
contratos, dos registras, porque quando eu vi que não ia dar certo a documentação da 
processo ai. falei esse cara não tem dinheiro para pagar. Nós vamos ter que executar. 
partir para a execução. 

Vilmar - Só que nós vamos correr a risca de ficarmos com a registro antenor. 

Pucci - Com certeza. 

Vargas- Sim. veja bem vocês faziam leasing com nota fiscal. não com o certificado. o 
DUT transfendo. DUT de transferência. Então. nada obsta de pegar o carro e vender 
para um terceiro e registrar em nome de terce~ro. Isso é o que deve ter acontec1ao. 

Vilmar- ... Só que o cliente pagou o CLUBCAR e não pagou a Leasing. 

Vargas- Da CLUBCAR isso? 
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Pucc1- Sim. 

Vargas- Mas nós não tínhamos pegado o DUT. 

Pucc1- Da uma olhada. O DUT não estava. alguma coisa eles passaram para nos. não 
se1 se 

V1lmar - Com mais um agravante amda 

Vargas- Mais grave que 1sso? 

Vargas- Bom. a pane de contratos acho que )a deu. Nós 1a v1mos tuoo que e Cred1to 
em L1qu1dação. Depo1s vamos 1ndo para frente que tem ma1s coisa. confonme a propna 
pauta. E. 101 falado aqUI. você também falou Aldo saneamento. essa co1sa toda. Como e 
que esta o projeto de incorporação da Leasmg ao Banco. aquela •dé1a. transformar em 
Caneira 

Aldo - Esta em analise ainda. Ai é que esta o problema. De um lado a 1déia e a vontade 
da Diretoria é transfonmar em uma Carteira. mas por outro lado se nós transformarmos 
em uma Caneira. nós indisponibilizamos uma entidade do Conglomerado que tem essa 
capacidade por exemplo de em1tir debêntures. E depois ela é mUlto ma1s volátil. Eu me 
recuso a tomar uma decisão. digamos de carãter definitivo aqu1 no Conglomerado 
baseado numa gestão temerária do passado. Eu acho que a Leastng é viãvel. Desde 
que seja administrada com competêncta, com moralidade. com ética. sem falar em 
outras coisas. Então eu acho que deveria ser, mas um estudo esta sendo fe1to. 
provavelmente o que nós vamos trazer para o Banco serã a pane de controle. mas a 
Leasmg continuara func1onando corno empresa. 

Vargas - A Empresa permanece. 

Aldo - Eu <!Cho que não convém sacrificar a Leas1ng por um fato que ocorreu no 
passado. E a mesma co1sa que tirar o sofá da sala. Então não adianta nada. Vamos 
tratar de botar a Leasing em pé e fazer a Leasing func1onar como Empresa dentro das 
normas legais. dentro da sua atividade, porque eu acho que o mercado de leasing hoje 
esta cada vez mais promtssor. Veja ai o BRADESCO que esta ai trabalhando. deitando 
e rolando no leasing, o HSBC então está fazendo ai horrores. Agora nós temos que 
assumir o compromisso. Acho que a Leasing, no meu ponto de v1sta .. 

Vargas- E você quer incorporar só a parte de contabilidade. administração. de pessoal. 

Aldo- Como as outras. fazer uma cozinha comum e fazer as pontas todas trabalharem. 
Então essa é a idéia. 

Vargas- Bom. eu volto a água fna. que ja está congelada: Dig1tai1Zação. A nossa 
famosa SOFHAR. em que pé esta isso? 

Marquesmi- Bom. o processo de digitalização. 

Vargas- Esta andando? 

Marquestnl - Está andando não naquele ntmo que nós esperava mos aoroue a DINFO 
ficou de nos ceder naquele momento 8 funcionanos. Ocorre que dentro do processo de 
fénas só puderam nos ceder 2. E agora. a panir 
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Vilmar- Com o agravante que os estagiarias que estavam la contratados sairam fora. 
porque estavam ganhando muito pouco. 

Marquesini- Somente agora a partir. aoós o Carnaval é que a DINFO começou 
gradat1vamente nos atender. então f1caram de mandar ma1s 2 agora no começo dessa 
semana. Ontem estavam ainda partiCIPando de reumões e devem complementar ISSo 
até agora dia 1 O de março com os 8 que ficaram e nos deveremos na rnedida a a nossa 
possibilidade alocar gente nossa também no processo 

Mota- Quer dizer que aauela Idéia de normat1zar ate o fim de marco morreu 7 

Marquesini- Eu acredito que ficou pre1udicado. exatamente com esse processo porauE 
a DINFO não aponou esses 8 elementos Imediatamente como havia mos combinado. 

Mota- Então da1 auanao normatiZaL.OS normalizado ISSO cuanco ':lUe vocês acnam 
que .. 

Marquesmi- Eu conversei com a moça que acompanha ISSO. que e a Jussara. ela acha 
que com os 8 elementos da DINFO e se nós pudermos ter la maiS 2 ou 3 da orópna 

Empresa. a possibilidade de nós rec·1r)erarmc "3 esse mês que esta perd1do e ma1s- uns 
20 dias. Agora tem esse aspecto tai,Iuém qu<o nós terminando o processo de 
digitalização. que nesse mesmo caminho esta o processo de lic1tação para compra dos 
equipamentos. Esta caminhando exatamente dentro oesse mesmo prazo. talvez 
correndo o nsco de terminar a digitalização e os equipamentos estar amarrados 

Vargas - Bom. eu quando falo isso eu não estou me :-efenndo só a SOFHAR. A 
SOFHAR teve baixa no seu saldo devedor por varias dações em pagamento. Não E: 
trabalho. Tem vanos contratos nosso em andamento. Amonizaram varias desse 
contratos como dação em pagamento. Alguns em prestação de serviços. 
equipamentos. QK? Eu gostana so para nosso controle. f1zessem um demonstrativo 
rap1do. as datas. as dações. da baixa. o valor que foi ba1xado e que tiDO de dação foi 
feito. 

Marquesini- Mas o valor dos eqUipamentos veio. 

Vargas- Veio isso. mas não ve10. o que eu gostana ae Ter uma outro elemento que era 
o saldo devedor na epoca. 

Marquesini- Aquilo aue o senhor precisa? 

Vargas - Não. veja bem. o tipo de dacão. tipo de serviÇO. o valor da da cão e o saldo 
devedor que restou. e parece que houve estamo oe aação também 
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BANCO DO ESTADO DO PARANÁ S.A. 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA, REALIZADA EM 10.03.98 

MARÇO DE 1998 

Neco - Ao Dr. Aldo, Alaor e Eliody a respeito da verdadeira situação do Banco do 
Estado do Parana. 

OUTUBRO DE 1998 

Aldo - O Banco do Estado do Paraná por dia está tendo uma despesa de R$ 
2.000.000,00 por dia. Trinta dias significa RS 60.000.000,00. A continuar a situação em 
que nós estamos. em cinco no máximo _, 06 meses nós estaremos com o nosso 
Patrimônio zerado. Nós emprestamos dinheiro, não estamos conseguindo reaver, 
estamos tendo despesas. como essas de informática, despesas operacional e a Casa. 
vamos falar assim, a Casa não está co~ndendo ao momento em que o Banco está 
atravessando. Quer dizer, a inadimplênde é muito forte, é muito grande e nós não · 
estamos recuperando. Hoje o Alaor está indo buscando R$ 1.100.000.000.00 e isto está 
nos dificultando muito, porque a Caixa Económica e o Banco Central (PAUSA) ... 

Gabriel - Depois disso que nós já discutimos, com nos mesmos e com outras 
autoridades, eu acho que é muito mais pra troca de entender é isso . Então essa parte 
que o Alaor disse que é R$ 420.000.000, o Milton disse que é R$ 460.000.000, o outro 
d1sse que é R$ 420.000.000 e o outro diZ que é R$ 450.000.000, isso já era do nosso 
conhecimento e isso ai seriamente tod01 nós conhecemos. todos nos sabemos os 
números nunca foram definitivos, serão no instante da assinatura do contrato. Então eu 
colocaria aos Senhores de que esses comentários que não tratam de assunto de pauta. 
que são meramente motivo troca infonTW<ão entre um motivo e outro. que não façam 
parte da ata que é um documento perene do Banco e que essa pnmeira parte. eu acho 
que. aqu1 por exemplo: "Em 
atenção 
ao Senhor Nilton Hirt Manano. Oiretor de Controle. esclareceu aue os valores extbidos 
intcialmente. na ordem de R$ 400.000.000,00 foram cortejados.na Divisão de Controle 
Operacional. a época eram R$ 427.000.000,00. com R$ 460.000.000,00 o Banco estarta 
eqwlibrado". Eu não entendo isso. Qu. dizer que na hora que estava sendo 
comentado eu não entendi perfeitamenle. Aqu1 ele qu1s dizer que com R$ 
460.000.000.00 o Patrimônio do Banco estaria equilibrado. Mas como são assuntos que 
servem para troca de 1nfonnação. para conversa. esse assunto Já é do conhecimento 
da Diretoria. do Saneamento dos números. Então eu Sinceramente eu acho que não e 
um assunto que. não é um bate-papo que devesse ser transformado em ata pra: nada 
do que a gente conversa. pode ser. ficar reg1strado no Banco. é um assunto que 
demonstra inclus1ve que nos não temos nenhuma segurança daqu1lo que estamos. 

Gabnel · Sabe Dr. Aldo 1sso. como é que vocé me falou que aqu1lo era R$ 300. E agora 
é R$ 400. Então R$ 460 esta bom. entio é uma conversa que ass1m um pouco. essas 
corsas tão. tão, tão reg1stradas e. 
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Paulo- Act\0 até como sugestão. assuntos que fossem comentados. mesmo sendo 
g ~-,adas. eria interessante dizer isso não deve contar em assunto de pauta. Só deixar 
regostrado. 

Gabriel- Então o Senhor vê o seguinte em dezembro. no final de dezembro. foi 
apresentado R$ 50.000.000.00 de prejuízo e vamos recuperar uns R$10.000 ou R$ 
20.000 na Leasing, no Banco. mas estávamos absurdamente navegando né? Não dogo 
mal informados que não era intenção de ninguém que tinha as informações nos passar 
diferentes daquilo que tinha. Ora de R$ 50 milhões nós passou para R$ 2 bilhões em 
quatro meses. De modos que. era R$ 50 milhões e depois foi para R$ 120 milhões, 
depois foi para R$ 400 milhões. depois foi para R$ 600 milhões, R$ 700 milhões. Agora 
estão provisionadas para Crédito Liquidação operações feitas muito recentemente, a 
gente tem certeza do recebimento. quer dizer. certeza. foram feita a luz da boa prática 
bancária, ninguém pode saber o que vai ocorrer. Agora, toda a operação que é feita no 
Banco jogar para Crédito Liquidação como provisão é uma posição muito cõmodo prá 
eles. não já esta lá, não há capital que resista isso, porque se não mudar a cultura do 
Banco Presidente não adiante, porque a cultura da Administração mudou muito, todo 
mundo é testemunha do seu empenho pra que esse Banco seja um Banco nos moldes 
dos Bancos privados. Agora. e nós Diretores temos acompar:hado isso e temos tido 
presente, que preside as nossas decisões é nesse sentido que o Senhor tem falado 
sempre, agora, ainda no Banco a cultura não é essa e não vai adiantar nada, vai ser 
uma fonte que não vai nunca se esgotar se não mudar a cultura, se o gerente não for 
dado pra ele responsabilidade de cobrança do que ele faz, porque, ele fez operação 
ontem e ai a provisão para Crédito em Liquidação ele manda por aqui, tá bom. Então o 
Banco nunca vai operar, não sei se o Banco recebe. O Batata poderia dizer na linha 
Comercial. O Banco recebe no dia a dia vai gente pagar conta que deve no Banco. 
Então não sei. 
Batata - O que eu acho é o seguinte, eu acho o seguinte: as operações que foram feitas 
ai novas. vamos dizer de junho do ano passado pra cá, elas estão tendo liquidez 
normal. 

Gabriel - Mas estão todas em Crédito liquidação. 

Batata - Ah, não. 

Gabriel- Ah não, na área de Câmbio até pode. 

Ricardo - Perguntaram para os gerentes o que eles achavam o que queriam por eles 
queriam por o Banco onteiro. 

Gabriel - Justamente. 

Ricardo - Eles sonharam que daqui um ano o cara não va1 pagar então empurraram 
para limpar a Carteira deles. 

Batata - Ontem ainda eu falei. em todas as renegoc1ações de dividas na realidade. que 
só na nossa Carteira era de R$ 700 milhões ,já estavam em 30 de JUnho do ano 
passado. eles colocaram tudo, porque é renegoc1ação subentende-se que é uma 
operação de difícil liquidez. Muitas vezes eles não analisaram questão de garantia, 
questão de recuperar totalmente. parcialmente recuperável. você entendeu? 

Ricardo- Não analisaram nada. O Batata falou pra eles .. eles mandaram tudo. 

Batata - Eu falei para o Nilton. você pede a relação eles vão colocar tudo. eles querem 
limpar. mesmo as dificuldades pequenas. foi o que você falou. 
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Gabnel- Agor3. eu não quero me alongar. desculpa Pres1uente nessE: tema. mas 12t..: 
acho que os comentanos que a gente faz antes e aepo1s oa reun1ão. eu acho que 
devera constar em ata aqutlo J!...ie cons· 1 a a pauta ou extra-pauta As ou;:-as conversas 
que a gente tiver. elas que se restrinjam as nossas trocas de 1nformaçc'k:. que todos 
temos. cada um conv_ersa com pessoas diferentes E a gente aqut. e i11u1ras a as ·vezes 
até se elucidou coisas que eu não sabia. o outro completou Isso faz oarte. qualquer 
"'união ministerial tem um pate-papo antenor e postenor Então eu acho que e m1nha 
sugestão e o Senhor como Presidente decide se. eu acho que deve constar c a ata os 
assuntos da pauta e da extra-pauta. Comentarias paralelos eu acho que não. ;:>arque 
esse comentário aqui retrata uma total desinformação. Em dezembro RS 150 milhões 
depois foi para, quer dizer. Esses não são assuntos que não estavam na pauta. 

A minha sugestão que eu colocana. o Presidente consultar os companheiros, e de que. 
daqui pra frente, não tenho receio de nada que esta escnto ai porque. claro a gente 
sabe. só que revela às vez:-.:::;. ·Jm pnu-:"J de f2: ... ~-:. tn" - n:Jss3 mesi1'"1o. Códa 
hora apresenta uma coisa ......_' , .. . ~ ".Jro, 2 ~- _ assunto~ c: ...Je c:.:--.siP.m ;;.:::~ 
ata seJam aqueles que constem aa pauta. 

Valdemar- Ramrro, figura carimbada. E por fim a Teresa Cnst1na o mesmo caso_ Viu 
Presidente. hoje nós fechamos a Folha de Pagamento e nós teria mos que nos 
posicionar a respeito dos salários que nlo ressarciram. Mês passado nós fizemos o 
pagamento em cheque. aquela situação. Eu acho que aquele que nós ressarc1nnos. 
paga da mesma fonna? 

Neco- Precisa saber de um advogado trabalhista. Porque tem vinculo com o Banco do 
Estado. É uma forma de pressão que nós estavamos agindo para poder receber. mas a 
Secretaria também não tem dinheiro. 

Paulo - Eu vou dar um depoimento aqui, é extremamente doloroso não pagar o 
func1onario. mas é a única fonna Presidente. 

Valdemar- Agora. aqui nós não estamos levantando a h10otese de não 82garmos. ~os 
vamos fazer através de cheque-salário_ 

Neco- Dificulta um pouco. para não ficar mUlto facil. 

Ricardo - Valdemar. de quem aqui que você esta falando 

Valdemar- Niio. não esse é geral. daqueles que não responderam. que não tomaram 
providência. E que tem alguns que alegam que a Secretana da Fazenda esta 
arrumando recurso, alguns alegam. são diversas h1stCmôs 

Ricardo- Você tem que ver o custo-beneficio dessa h1stona tambem Voce pega a 
Secretaria do Trabalho e Assistência Social. o cara tem RS 14 milhões so na Pouoanca. 
Um ano. Simplesmente ele pode 1nverter. em vez da Poupanca ele põe em COB. a1 
custa dez funcionarias por més. 

Neco- Qual Secretaria? 

Ricardo - Secretaria do Trabalho e Assistência Social A Assembléia eu fu1 la e t11e1 tooo 
o d1nhe11o do CDB e pus na poupança. Fo1 um pre1uizo ~ara o meu Pa1 e1e não 
descobnu até hoJe. R$ 200 contos por mês Agora e te te·.9 aue E:rnprest:a:- dtnne1re; c2r3 
o Governo 

Neco ·Tem uma Senhora que estava com o Secretano ao Tunsmo. e quando ela 
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de1xou de comparecer. ela só aparecia. era depositado da conta dela. então eia nao 1a 
trabalhar. 

Sérg1o · Ela rescindiu o contrato. ela não foi demitida. Ela tinha um contrato de 
prestação de serviços. Foi resc1ndido o contrato. ela já ass1nou. já esta Ciente. Ah. ela 
tinha um contrato. tem razão. 

Gaivão, eu queria que se o Senhor me permitir, na OIRHU eu tenho conversado com o 
pessoal da DIRHU, o 

Valdemar e os companheiros dele. Nós sentimos muito a necessidade e o Banco é 
penalizado na minha opinião por isso, porque se faz um pagamento (mico de pessoal. 
O pessoal tem direito adquirido para entrar de férias d1a 21. o salário dele é dia 19 no 
mês seguinte e ele já esta recebendo um mês antes o salãno dele. no pagamento do 
dia 20. Não tem como o sistema, o banco de informatica fazer pagamento de férias seja 
no dia que ele tem esse beneficio? 

Gaivão - Bom Presidente, isso foi uma. deve ter sido uma deliberação da Diretoria como 
forma até de facilitar o trabalho, acredito que alguém combinou. 

Neco - Porque. a mão-de-obra já tem, equipamentos já tem. 

Paulo - Presidente, provavelmente em época inflacionárias era um alto negócio para o 
Banco. Com o dinheiro o tempo todo. pagava dia 20 porque no dia 21 já era depreciado 
esse dinheiro. Provavelmente a decisão de fazer todo esse pagamento antecipado ou 
postergado 

Gaivão- Ou vice-versa, mas agora. 

Neco- Acontece o contrario. Paga na frente um mês. e o custo do d1nhe1ro o Banco 
esta pagando. 

Gaivão - Eu não sei, não conheço bem o processo dos Recursos Humanos. mas isso ai 
poderia ser feito na forma de um adiantamento, ai desconta. uma espécie de um vale. 
Um dia. 

Valdemar- Presidente, ele tenta, essas questões maior facilidade de manuseio esta no 
Gestor de Recursos Humanos como um todo, porque hoje até eu acho que esse aqui o 
impacto não é tão grande. no periodo de janeiro ou fevereiro. mas tem algumas coisas 
que o Senhor pede para nós que complica mUlto. isso que esta complicado. acho que 
envolve com pessoas. nós estamos com pessoas que tem que trabalhar com tempo 
integral. sabe então é isso que eu acho que vai trazer esse GRH vai trazer beneficio 
para nós. Mas eu acho que tudo isso foi dado pnondade. por exemplo. ao Novo 
Sistema Gestor de Recursos Humanos. Tudo isso trara mUlta facilidade. E volto a dizer. 
ele acabou sendo preJudicado no passado por ter dado priondade ao atendimento. que 
era o nosso ganha pão. 

Valdemar- Eu queria falar também. no mês de jane~ro e fevere~ro a Campanha lançada 
em cima dos produtos de poupança. Depósitos a Prazo e Fundos. A1nda alcanç:ou al1 no 
final onde foi colocado. 65% da meta dos R$ 200 Milhões ou seja. RS 131 m1lhoes e 
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ainda tem o saldo comparatiVO aqu1 cc C2:--.:c no illE--:aao qu2 c..::~:ss:,:;r.aEu esse 
período. r ão at1ng1u porque Jane~~o e Te·,e:-s~~o es::;.::s ..:.pl1cacó2:: -.::. , ....... ~::.2:-::e c.ae!'T1. e 
também nos fizemos urn compar3Hvo de_. ::c::rc:u~ .-,:.:_s z.au1 ::;.::':_;:::.:---:~ 2 ·-~.:.:3 aos 
ú!t1mos trés meses passados com a mec!c '305 cc1s . .::ç JaneJfV ::::- é·.:=:-5!:-c T ç::1os uma 
proJeção aqu1 aue sena o saldo Ge 31 ce ·:ez .. srnoíc _,_t- 'l·J.; ,.-.:-. .::i~T.-:s ~ .~ sa.i:!o no 22 
de fevereirO que talvez não dá uma difS:-E:iCô m_I!C. ·,-,r.ce ~~::.:,ç. ::>.:::.:•c.::. E::.Ião esse 
aqu1 é o produto final, no caso a pnme:rê =~:ccz. . .:.J: _c~dr::- _:.. _.,::.~.....:·,.:::,::;·::.:e Sã.o Paulo. 
Marin ,á. sucessivamente. e o tctal c;~e u 3~r.c:: _:;.1c....::-:cJu fc1 :::.::: .. , ::::: =~c . .=ç;ic uos RS 
200 n.1lhões e tem R$ 131.milhões. Aqui sara ccrr.c:'m~c.tc, :cc:lc c: CC'1DC"3 o 
mercado nesse periodo. 

Neco- O Valdemar. podena voltar na transparer.:;a 3ntenor. o oue '112 ce1xa '11ullo 
surpreso em Curitiba somar os valores dos inC1::::E~ :::;!'ll '...!ma e~u.:.~.:::. •:r'=x::Jress1va. 

Paulo- Posso falar sobre a minha i2. nós co1s :s::-:-,cs ~:Jdnr.hos :e c_:--;::::z. ~~os 
esforços nós conversamos com ãS agénc as . .:.:c C:L.:2 2 f'Jord.este z..~:...1 r c :ase ~ofreu 
uma retirada de valores em pouoanca que esrs·.2~n er:-t CQPE~. ·.;:n P:-efeitur2 em 
Estado violento no mês de dezembro. 

Ricardo- Poupança só sofreu saaue da Assemc1é1a. só foi is2o. cão foi de COPEL. o 
único que deposita em poupança é Asse!"!lbléia eC"I "''nh~1s. Meu p1 saco~ c1nheiro 
para emprestar para o Giovani, e r.ão pa-;::~ até hc!? 

Paulo - E veja uma co1sa. O que acontecec, e1es peg:Jrcm oulubro e c.o·:embro ora 
fazer a média. Então pegou todos esses órgãos no :cpc c:: dc::s~t:r:J e!es :-etiraram 
Então quando entrou em Janeiro eles entr2c<::m :J::J:J;xo d:J . 

Ricardo- Retiraram porque. poraue foi tece : ~mne"o ~:ara c Ec:;zcc. 

Batata- Sexta-feira teve em Pa.ranavai. JOC€=: --,::nd.:ram la 1-+ ~::;2nc;&s ~ece:Jendo 
Certificado de Qualidade. Então eu até fê.e:. ec 2:~~ 1mpon<::nt2 s·:e ressê hora dificil 
do Banco o pessoal estar. utilizar asse !l.;s::ul:'"'.·::-cc· ';;:; sexta·fe:r2 ::.gora ~2.!3 ".Jma 
cassetada vai receber um título ae qualicacG ...... ,-:: C~rnf::::sco :;:;2 .JLG!!Cê.Wt; qL.:er :j1zer. o 
Banco en situação. independente Cá sitL.sção o~r:c.i :..;~ 3ancc o oessooi es~c: fazendo 
tudo para melhorar O trabalho o dese!lvCI'J!men~c:> ~ •S30 é que e 1:-:lPOr!ante. 

Aldo ~Outro detalhe. nós c:Jioc..Jmos .J.qu, E!T:~·r-=sa3 CC· C .. :mglof'"7'1·2rc::a:.:.: e 21 entra 
também t:>das as empresas . Não se1 se os Senncres sabem. t.-::m um f1!me a1 que esta 
na emmê~cia de ganhar um OSCAR chamacc •:ê O L' E:= ISSO C:Jr·.IFI>NHEIRO? que 
tem o patrocin:o da Corretora Banestado c e P' · ~:; ·J80 r. o oec; <lD s5bl;:: C:1sso. Cobre1 
do Rodrigo e o Rodrigo Já mandcu uma csrresc ~,loénc·c: :)orc"J~ .:J!E .::gor2 ~u n3o ·-.11 
cred1to nenhun do BANESTACC r.es;o.e ·:c.·3:G:. '"':c·!·-" ·: :.:.·,;talam C:c f1lme •;a1 
concorrer o OSCAR. CANNEE ·.S.·.J s=:. ·-. .;-~..:.:. ,. :'11r .. ;.J~ .. - •. :.:,- ~.:·c.~-..:..:s ..:cmc ~ 
que é. nós ent-amos com RS -:-5 DCC.~,:, 

Paulo - Numa Jessas Ja reccC1~ _ ~ -.Cj.:::::: 

Aldo ·Pode ate aannar um c:.:.=---·"""·--~ ·--.:~ .- .. _ r·::-ss.:. 
nome lá no OSCÃR no Ola 12.::.: :r2 ..... '::5 ··co·:.c -=·:·.,:::.::-.:.:;c-· -. ....:..:::c"...:er 
COISa ne~se sent!dO. Por ISSO uue s .:r~p::n31[2. 'i-'.::.· ,, ·_..:;r·.,r. ·,:~--::....c_"[.;:- :~1-.:E.:: 
derrepen:e esse patrocm1o va~ ~:.·.:~.--~:-c:::., ·~r-·, ...... _.; ~- -~''"'-; •.. .:. ...... ~ _ , .. n:::.....;:-:a:-rie 
ISSO 
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Paulo- Quer dizer. esse processo aqui. )a que nós vamos ser donos .. 

Elio- E um processo como na AVÍCOLA FELIPE onde esta o Gil la na AVÍCOLA 
FELIPE. Ele nos passa um relatório a cada 60 dias. 

Paulo- Funcionarias do Banco podem ser membros desse Conselho 

Aldo- Pode. 

Paulo - Eu sou candidato. 

Elio - Provavelmente nós vamos colocar dois funcionários do Banco. Pode. porque veja 
bem a indicação vai ser feita por parte do próprio FDE e o gestor do FDE é o Banco. 

Batata - Claro. 

Paulo -Avisa o FDE que eu sou candidato a esse Conselho. 

Marquesini - Pode vir no futuro a ser Oiretor Industrial. 

Paulo- Você sabe tem que estar com a empregabilidade meio' esperto. Não sabemos o 
dia de amanhã. 

Ricardo - Sabe o que é que eu vou fazer Aldo, eu vou. eu acho que isto tem. Porra, nós 
temos que por. eu não vou fazer uma propaganda mas no jornal tem que por. na 
televisão tem que por lá uma entrevista e dizer: olha. o BANESTADO inova. lança. vai 
dar prêmio para os mutuários que pagarem em dia. Então Gaivão .. 

Aldo - Será que a legislação do Banco Central. normas não vedam? 

Ricardo- Isso não. a Caixa. 

Aldo -A Caixa Faz? 

Ricardo - Não. a Caixa inventou de fazer e até hoje não lançou, porque são mais mole 
né? Ela não tinha autorização da SUSEP e tudo. Então só depende do Gaivão chegar 
as cartas o ma1s rapido passivei. 

Pauto- Tem ma1s uma idéia que está andando ai é aquela que você a tempos ai. que 
fazer sorteios na lotena estadual. 

Ricardo- Não essa idéia. isso ai não é idéia. isso ai eu fiz 83 né Paulinho? 

Paulo - Oue da aos 1móve1s do Banco. 

Ricardo - Isso eu fiz em 83. eu vendi imóveis para a Loteria. até ele me procurou la no 
Palac1o eu d1go da m1nha parte não tem problema vamos tocar o "pau". e também não 
acho que tem problema com o Tribunal de Contas. 

Paulo- Não. não tem. E já foi contornado 1sso porque va1 sa1r. sama com a portana. 

III 
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R1cardo- Porque você va1 vender do Estado e .. 

illdo -Porque não faz 1sso logo? 

Ricardo- Não. 1sso eu fiz em d.j, eles pegaram la a idéia ant1ga. voltaram Então eles 
compram imóvel. nosso apartamento e depois eles sorteiam como prêm1o. lnclus1ve ja 
tem um predinho nov1nho ali pra vender, 19 apartamentos. 

Paulo - Como ê, do Pessoa? 

Ricardo- Pessoa. Então não precisa avalista. não prec1sa. Arruma um parecer que não 
precisa. ja vamos conversar com ele. ja vamos vender uns 1 O numa pancada so. 

Paulo- O Odair esta vendo isso ai. via Capitaliza. 

Marquesini - Bom. isso para os Diretores tomar conhecimento de uma realidade da 
Empresa. Hoje a Banestado Leasing tem um Capital Social de R$ 168 m1lhões de rea1s 
de Capital Social. Desse Capital Social de R$ 168 milhões de reais. nós devemos 
fechar o Balanço, Que não está fechado ainda o Balanço de dezembro com um 
Patnrnónio Liquido de R$ 16.350 milhõel, em numeras arredondados. sendo que deste 
Património Liquido, só entre dezembro de 1996 a setembro de 1997 foi feito um aparte 
de capital de R$ 120 milhões de reais por parte do Banco. Isto pra cobrir prejuizos 
acumulados de R$ 151milhões de reais, sendo que desses R$ 151milhões, só no 
exercicio de 97 representa quase R$ 97 milhões de reais, ou seja. devemos fechar o 
exercicio de 97 com aproximadamente RS 97 milhões de rea1s de prejuizo. Nós temos 
uma Carteira cujo valor presente, hoje puxando o valor presente. ela soma R$ 488 
milhões de reais e disto podemos diZer que nós temos saldos devedores de operações 
em curso normal de R$ 177 milhões de reais, que são 5.583 contratos. Saldo devedor 
em atraso atê 60 dias R$ 57 milhões de reais são 603 contratos e saldos devedor Ja 
lançados em Crédito Liquidação. 1.881 contratos que somam R$ 253 m1lhões e temos 
uma provisão para prazo em Crédito Liquidação da ordem de R$ 300 m1lhões de rea1s. 
Bom. desses nu meros podemos dizer. temos em curso normal e atraso R$ 220 milhões 
de reais, se recebermos o que esta em curso normal. que esta atrasado nós recebemos 
R$ 220 milhões de reais e ai R$ 253 milhões de reais para se fazer o trabalho de 
recuperação de CL. Dessa recuperação de CL. toma-se extremamente dificil. dizer. 
quanto se pode receber. porque a Leasing tem uma caracteristica diferente da Carteira 
Comercial. A Leasing tem a garantia do bem que enquanto um lado a gente sofre a 
depreciação por outro lado o saldo devedor ê comg1do. E na hora em que você executa 
um individuo. ou na hora em que se apresenta pra fazer uma compos1ção. e o drama. 
Eu tenho o bem. eu tenho o saldo devedor de R$ 100 milhões de reais e tenho um bem 
que vale R$ 1 O milhões de reais. e com uma situação p1or a1nda. Situação p1or porque 
aqu1 na hora que eu tenho o arrendamento eu tenho lá um elemento que se chama 
VRG. que ê o Valor Minimo de Resgate. esse valor ele temem promove desaJustes na 
Contabilidade da Empresa porque esse Valor Res1dual em Garantido. as vezes o 
arrendatário resolve chegar e não exercer a opção de compra. Não exercendo a opção 
de compra. pelas cláusulas contratuais, o que ê que eu tenho que fazer. eu tenho que 
ver o bem e vender esse bem. se o valor do bem superar o Valor Res1dual Garant1do. 
eu tenho que devolver pra ele a d1ferença. Se for 1nferior ele tem que me pagar. a1 ê 
que é aquela questão né? Se ele me deve de valor res1dual R$ 100 milhões de rea1s. 
me entregou o bem. eu vendi R$ 1 O milhões de rea1s. Ele me deve R$ 90 milhões de 
rea1s Ai eu não tenho garantia e nada, tenho que executar ele pra cobrar. Então e uma 
situação extremamente complicada que nos leva a ter que pensar e muito qua1s serão 
os 1m pactos Dr A Ido que trará para o Banco esta incorporacão da Cane~ra Sabe? 
Porque se formos falar. nós vamos trazer um Ativo e Pass1vo num determmado valo. so 
que o Ativo poderá não corresponder esse Pass1vo. porque os valores res1dua1s estarão 
ia em ba1xo. Os valores das garantias. 
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Gabriel- Traz a Leasing, eu entendo o seguinte. transformar a Leasing em Carteira não 
é. tem que resolver os problemas do passado. mas ela passar a operar daqu1 pra frente 
como Carteira do Banco. 

Marquesini - Ai que esta o problema Dr. Gabriel. 

Gabriel - Aquilo que ela tem ... 

Marquesini - Como Carteira, como Carteira 

Gabriel - Porque vai ser mantida a Empresa Mercantil. 

Gabriel - Mas como Cartela o Banco tera que absorvê-la e extmgUir a Razão Soc1al. 

Paulo - Exatamente 

Gabriel - Porque? 

Marquesini - Porque sim. 

Gabriel - Não fez isso com a Crédito Imobiliário! 

Marquesini - Mas ela é uma Carteira. 

Gabriel - Não fez isso com a Crédito Imobiliário 

Paulo- Fez. fez com a Crédito Imobiliário. Não fez com a BISA. 

Marquesini - Mas fez hoje não tem, hoje a Crédito Imobiliário hoje ela não é uma 
Empresa independente . 

Paulo - Não. ela é uma Diretoria. 

Marquesini- Ela não é uma Empresa com personalidade juridica independente. 

Gabriel- Bom. eu não sei. o Ricardo esta ai 

Marquesini -Não. não é não. 

Paulo - Não é não. 

Gabnel- Eu acho que, não sei isso cabe ao juridico analisar. 

Marquesini -Sim. Então eu acho que tem esses aspectos que tem que ser muito bem 
ponderados e avaliar também aspectos estratégicos Dr. Aldo. como por exemplo .. 

Gabriel- Mas dentro do Projeto de Saneamento. desculpa. dentro do ProJeto de 
Saneamento não esta os R$ 400 milhões de rea1s da Leasing? 

Marquesm1 - Eu desconheço o número. eu desconheço. 
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Gabflel - Não conf1gura esses RS 400 m1ihões c .;c rea1s 

Marques1ni- O que se fala dos RS 400 m1lhões da Leasmg e um COI aue o Banco do 
Estaco do Parana tem. a Leasmg tem tomado com o BANEO:T"-00 R$ 451 650.000.00 

Ao..JO- Eu l1 outro d1a de manhã que era RS 461.000.000.00 

Marques1n1- Por favor eu peço des~ulpa porque esses dados aqu1 são de dezemoro. 
Eu estou falando de dezembro porque eu não tenho fechado o mês de 1aneoro nem 
fevere1ro. Então e disto nos temos aplicados no BANESTAOO RS 177mlihões de rea1s. 
quer d1zer. que então não e os RS 400 milhões é RS 274 m1lhões. o que Jà não resolve 
não dtminUir. Então essa posição. são os nUmeras que nós poderemos dtzer contabets 
Agora. Dr. Aldo. tem um outro aspecto sim. porque ai é dific11 d1zer com relacão aos 
bens.o quanto que isso representaria. Bom. então eu d1na ass1m ho;e: bens d1sponive1s 
e indisponiveis que a Leasmg tem arrecadado pra si através das ações executadas ou 
através daquelas vamos dizer. dações em pagamento. enfim. Nós temos. valores 
disponive1s para vender R$ 3.6 milhões correspondentes numeras de 2valiação R$ 
3,632 m1lhões. lnd1sponive1s R$ 20 milhões. Então na relação do nosso Passivo esse 
Alivo ai é minimo e destes R$ 20 milhões correspondem em veiculas e afins a metade 
R$ 9.2 milhões e R$ 10,8 m1lhões em imóveis 

Ações JUdiciais. documentação. completa ações de revisão enfim. Dessas s1tuações 
que nós colocamos de R$ 20 milhões no total. de 1móveis 1ndisponiveis nós temos. 
veiculas cuja documentação está em nome de terce1ros. impedimento judicial R$ 422 
mil correspondente a veiculas em uso. tanto da Leasing como do Banco do Estado. Nós 
temos ai uma frota praticamente colocada a dispos1ção do Banco. sinistrado de R$ 2.6 
milhões ai sim. R$ 2.699 m1lhões. que nós não temos reg1stro ou a BLAM não tem 
reg1stro. 

Tá. então estamos num processo de levantamento. nós temos hoje em termos de 
veiculas e afins. que são tratares implementas e eqUipamentos. nós temos 
indisponive1s 656 itens. que estão nesta srtuação. E ai s1m com relação a 
equipamentos, màqUTnas. assim equipamentos diretos. tomos essas bugigangaradas. 
não sabemos "niente" Mostro aqu1 para o Senhores terem. eu mandei fazer um 
levantamento e documentei através de fotografias em todos os depósitos que nos 
temos. Ai Dr. Aldo e Senhores Oiretores. cabe aqUT uma defesa para que a Leasmg 
também não seja colocada como a responsável un1ca sabe? Ou se)a. por exemplo. eu 
mostro para os Senhores. se alguém sabe identificar que equipamento é esse e depo1s 
de identificar esse equipamento. para que é que ele serve. 

Aldo - E um bem a1u1zado 

Marques1ni- E um bem que fo1 fe1ta uma operação de Leasmg. não pagaram fo1 gasto 
dinheoro oara remtegrar. 7-JI gasto dinheiro pra removei. esta depositado. guardadmho 
num armazém coberto. (Jue hoJe não sabemos de quem nós pegamos. por quanto nos 
pegamos e que nãa tem valor pra venda. Este é um exemplo. 

A\do- De1xa eu só fazer uma pergunta. Foi fe1to um levantamento pela Aud1to"a nos 
últimos tempos. qual e o ultimo Relatóno da Audltona que fOI feitO na Leaslng? 

Mara~es1ni- O ult1mo ae Aud1tona fe1to na Leas1ng Dr. Aldo f01 essa aud1tona vamos 
dizec que culm1nou com a verificação dos processos de operações que acabaram 
1mpugnando aque12s ações Então a Aud1tona praticamente centralizou o seu trabalho 
em 26 Empresas. em operações realizadas em 26 Empresas. Então. então 1sto esta em 
poder da Aud1tona. 1a foram "colocados ao conhecimento e ai foram feitos os 
levantamentos das orregulandade 1ntemas 
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A Ido -Não. nos não queremos saber a as ~rregulandades agora. mas ass1m o 
levantamento da Auditoria com relação a esses bens. estâ aprovado. Isto e urr, r21ator:o 
Gerenc1al. 

Marques1n1 - Não tem 

Aldo -Não tem. 

Marquesim- O unico é esse trabalho ai. 

Aldo- O trabalho feito lá na sua área. Dr. Paulo Krüger sobre a condição da Leasing. 
tem um trabalho feito não tem? 

Paulo- Tem. tem varias alternativas lá. 

Aldo Tem? 

Paulo Tem. 

Aldo - Então quem é que está fazendo isso? 

Paulo - Está pronto isso. não está fazendo esta pronto. foi apresentado numa Reumão 
do Conselho da Leasing ano passado isso. 

Aldo- Pois é, então não poderia requentar esse trabalho? 

Paulo - Sim trazemos aqUI. 

Eu só quero adiantar que essa incorporação unica é danosa para o Banco eu )a falei 
várias vezes isso aí. 

Aldo - Nós temos que trazer esse trabalho e mostrar ao Presidente se é danosa ou s1m 
ou não. tá bom? 

Marquesini - Ela va1 trazer impactos por exemplo com relação ao Acordo de Basiléia. 
porque serão mais R$ 500 milhões de operações. 

Aldo- Algo mais? 

Valdemar - Podemos aproveitar. Dr. Aldo o Presidente comentou r. o começo sobre 
aquela pessoa a tal funcionária fantasma que ficou até surpreso. 1sso na realidade é 
uma pessoa que é contratada pela Corretora de Seguros. era um contrato espeCial v1u 
Paulo. 

Valdemar- Por isso nos do Banco não sabiamos. era um contrato la especiiico la com o 
Donha e o Donha ja cancelou. 

Paulo- Deixa eu falar o segwnte. agora eu estou lemtJrado. Isso a1 e um pedido do 
Senhor Secretârio da Fazenda se não me falha a memória 

Valdemar- Não é funcionaria fantasma do Banco 

?~ulo- Não. Foi um ped1do do Palac1o. do Palác1o. Sérg1o. Um peoido ao Palac10 que 
pE:; -.ara contratar vta Corretora para ficar nao dtsposrção do Palacto 
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Sérg1o- Foi pedido que eu chamasse a pessoa e falasse com ela. 1a foi chamada. já 
assmou a rescisão do contrato. sem trauma nenhum. não va1 ter repercussão nenhuma. 

Aldo - Então está bom. MUltO obrigado a todos. 

BANCO DO ESTADO DO n-1RANA 3A 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA. REALIZADA EM 10.03.98 

MARÇO DE 1998 

Neco - Ao Dr. Aldo. Alaor e Eliody a respeito da verdadeira s1tuação do Banco do 
Estado do Paraná_ 

Aldo - O Banco do Estado do Paraná por dia esta tendo uma despesa de R$ 
2.000.000,00 por dia. Trinta dias significa R$ 60.000.000.00. A continuar a situação em 
que nós estamos. em cinco no máximo em 06 meses nós estaremos com o nosso 
Património zerado. Nós emprestamos dinheiro, não estamos consegwndo reaver, 
estamos tendo despesas. como essas de infonmática. despesas operacional e a Casa. 
vamos falar assim, a Casa não está correspondendo ao momento em que o Banco está 
atravessando_ Quer dizer. a inadimplênc:ia é muito forte, é muito grande e nós não 
estamos recuperando. Hoje o Alaor esti indo buscando R$ 1.100.000.000.00 e 1sto esta 
nos dificultando muito. porque a Caixa Económica e o Banco Central (PAUSA) .. 

Gabriel - Depois disso que nós ja discutimos. com nós mesmos e com outras 
autoridades. eu acho que é muito mais pra troca de entender é 1sso . Então essa parte 
que o Alaor disse que é R$ 420.000.000, o Milton disse que é R$ 460.000.000. o outro 
disse que é R$ 420.000.000 e o outro diz que é R$ 450.000.000. isso ja era do nosso 
conhecimento e isso ai seriamente todos nós conhecemos. todos nós sabemos os 
números nunca foram definitivos. serão no instante da ass1natura do contrato. Então P.U 
colocaria aos Senhores de que esses comentarias que não tratam de assunto de pauta. 
que são meramente motivo troca Informação entre um motivo e outro. que não façam 
parte da ata que é um documento perene do Banco e que essa pnme~ra parte. eu acho 
que. aqui por exemplo: "Em 
atenção 
ao Senhor Nilton Hirt Manano. Oiretor de Controle. esclareceu que os valores exibidos 
iniCialmente. na ordem de R$ 400.000.000.00 foram cortejaoos na Divisão de Controle 
Operacional. a época eram R$ 427.000.000.00. com R$ 460.000.000.00 o Banco esrana 
eqwfibrado". Eu não entendo 1sso. Quer dizer que na hora que estava sendo 
comentado eu não entendi perfeitamente. AqUI ele qu1s dizer que com R$ 
-t60.000.000.00 o Patnmónio do Banco estaria equilibrado. Mas como são assuntos que 
servem para troca de inforrnacão. para conversa. esse assunto iá é do conhec1mento 
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da Diretoha. do Saneamento dos números. Então eu Sinceramente eu acho que não é 
um assunto que. não é um bate-papo que devesse ser transformado em ata pra: nada 
do que a gente conversa. pode ser. ficar registrado no Banco. é um assunto que 
demonstra inclus1ve que nós não temos nenhuma segurança daquilo que estamos 

Batata - Esta certo. 

Neco- Então ficaria supnm1do o paragrafo "De acordo a1é .. 

Emanuel - Até o 1tem 1.1 

Gabriel- Quer dizer. é a minha ótica assim. eu acho que. eu acho que a ata dt=veria 
começar em Cobrança Terceirizada. Isso é assunto de Diretona. 1sso e assunto de 
reunião. O assunto f01 uma conversa mformal que os Di retores tiveram. Porque nos já 
vimos aqui números todos eles. muda a cada dia. Eu tenho. eu tenho uma visão disso. 
isso eu jã comentei com o Alaor. que é um companheiro excelente nosso. de que as 
operações feitas ontem no Banco ja estão em provisão para Crédito em LiQuidação. O 
Banco só opera com Crédito Liqu1dação. eu não entendo isso. Na mmha. quando eu fui 
ver as provisões. na nossa area de Cãmbio, tem operação feita o mês passado que 
esta na provisão para Crédito em Liquidação. Então, e são operações que eu tenho 
certeza que são. Agora que a gente tenha certeza de que o Banco não recebe nada 
isso a gente tem. Então é. fica cõmodo pro Gerente em, faz a operação e esqueceu que 
ela existe e vai pra Credito Liquidação. Como se o Banco do Estado encontrasse outro 
Banco do Estado como eles encontram, nós não encontramos outro Banco do Estado 
pra fazer conosco o qt;e nós fazemos com os Gerentes. 

Emanuel - Do dia 17? Não porque tudo isso aqui foram coisas faladas fora de pauta 
né? São considerações que foram colocadas fora da pauta. 

Gabriel- Sabe Dr. Aldo isso. como é que você me falou que aquilo era R$ 300. E agora 
é R$ 400. Então R$ 460 esta bom. então é uma conversa que assim um pouco. essas 
coisas tão, tão, tão registradas e. 

Paulo- Acho até como sugestão. assuntos que fossem comentados. mesmo sendo 
gravados, seria interessante dizer isso não deve contar em assunto de pauta. Só deixar 
registrado. 

Batata - Deixar registrados só na pauta os assuntos tratados. 

Gaivão - E que fica dificil você registrar o que foi escrito e o que foi conversado com 
fidediguinidade. 

Emanuel- Fidediguinidade. 

Batata - E verdade. 

Gabnel- Então o Senhor vê o segumte em dezembro. no final de dezembro. foi 
apresentado R$ 50.000.000.00 de preJuizo e vamos recuperar uns R$10.000 ou RS 
20.000 na Leas1ng, no Banco. mas estavamos absurdamente navegando né? Não d1go 
mal informados que não era Intenção de ninguém que t1nha as mformações nos passar 
diferentes daqu1lo que tinha. Ora de R$ 50 milhões nós passou para R$ 2 bilhões em 
quatro meses. De modos que. era RS 50 m1lhões e depo1s f01 para RS 120 milhões. 
depo1s foi para R$ 400 milhões. depo1s foi para R$ 600 milhões. R$ 700 milhões. Agora 
estão provisionadas para Crédito Liqu1dação operações feitas muito 1ecentemente. a 
gente tem certeza do recebimento. quer dizer. certeza. foram feita à :uz da boa pratica 
bancana. mnguem pode saber o que va1 ocorrer. Agora. toda a operação que e fe1ta no 
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Banco JOgar para Crédito Liquidação como prov1são é uma pos1ção mu1to cómodo pra 
eles. não já está lá, 11ão há capital que reaista isso. porque se não mudar a cultura do 
Banco Presidente não adiante. porque a cultura da Administração mudou mUlto. todo 
mundo é testemunha do seu empenho pra que esse Banco se1a um Banco nos moldes 
dos Bancos pnvados. Agora. e nós Diretores temos acompanhado 1sso e temos tido 
presente, que preside as nossas decisões é nesse sentido que o Senhor tem falado 
sempre. agora. ainda no Banco a cultura não é essa e não va1 adiantar nada. va1 ser 
uma fonte que não vai nunca se esgotar se não mudar a cultura. se o gerente não for 
dado pra ele responsabilidade de cobrança do que ele faz. porque. ele fez operação 
ontem e ai a provisão para Credito em Liquidação ele manda por aqu1. ta bom. Então o 
Banco nunca vai operar. não se1 se o Banco recebe O Batata podena d1zer na linha 
Comercial. O Banco recebe no dia a dia va1 gente pagar conta que deve no Banco. 
Então não se1. 

Batata- O que eu acho é o seguinte, eu acho o segUinte: as operacões que foram fe1tas 
ai novas, vamos dizer de junho do ano passado pra ca. elas estão tendo liqu1dez 
normal. 

Gabriel - Mas estão todas em Crédito Liquidação. 

Batata- Ah, não. 

Gabriel - Ah não, na área de Câmbio até pode. 

Ricardo - Perguntaram para os gerentes o que eles achavam o que queriam por eles 
queriam por o Banco inteiro. 

Gabriel- Justamente. 

Ricardo - Eles sonharam que daqui um ano o cara não va1 pagar então empurraram 
para limpar a Carteira deles. 

Batata- Ontem ainda eu falei, em todas as renegoc1ações de dívidas na realidade. que 
só na nossa Carteira era de R$ 700 milhões ,já estavam em 30 de JUnho do ano 
passado, eles colocaram tudo, porque é renegociação subentende-se que e uma 
operação de dificilliquidez. Muitas vezea eles não analisaram questão de garantia. 
questão de recuperar totalmente, parcialmente recuperável. você entendeu? 

Ricardo- Não analisaram nada. O Batata falou pra eles .. eles mandaram tudo. 

Batata - Eu falei para o Nilton. você pede a relação eles vão colocar tudo eles querem 
limpar, mesmo as dificuldades pequenas. foi o que você falou. 

Gabriel- Agora. eu não quero me alongar. desculpa Presidente nesse tema. mas eu 
acho que os comentários que a gente faz antes e depo1s da reumão. eu acho que 
deverá constar em ata aquilo que consta da pauta ou extra-pauta. As outras conversas 
que a gente tiver. elas que se restrinjam às nossas trocas de mformação. que todos 
temos. cada um conversa com pessoas diferentes e a gente aqui. e mUltas das vezes 
até se elucidou coisas que eu não sabia, o outro completou. Isso faz parte. qualquer 
reunião ministerial tem um pate-papo anterior e postenor. Então eu acho que ê m1nha 
sugestão e o Senhor como Presidente decide se. eu acho que deve constar da ata os 
assuntos da pauta e da extra-pauta. Comentanos paralelos eu acho que não. porque 
esse comentário aqui retrata uma total desinformação. Em dezembro RS 150 milhões. 
depo1s foi para. quer dizer. Esses não são assuntos que não estavam na pauta. 

Aldo- Isso eu gostana de saber esse assunto estava em pauta ou não. 
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Emanuel· Não. r:sse as~unto f0i fru~c :-. ..:-'a 3bertl~r.~ :.e uma reun:ão 2m c:.ue o 
Prestdente reiatou u::~a convers3 de 'Jr<.:=: ·.:;.~..:l'llâo é_; ··,:2n-::H que t1nha t1do. no Jia antena r 
com o Oiretor F~nance1ro. com o Niitcn ~)a~1ano. e ;c;, p1nc:mdo alguns comentános. 

Gabne!- Como ele fez ho1e. e como f2:: ~~~pre S2mare ele abre a reuntão fazendo um 
comentaria. Hoje ele fez 6 coment.3no c2. cnde fo~. :130 e assunto de pauta Porque a 
conversa que ele teve som o Govenac::::· ~!e r.ão ~~'-'t:'2 !Ião porque não que1ra. rnas 
exatamente como io1. Ele tem as mterpre:acões dele e essas cotsas não devem constar 
em ata porque r.ão é assunto de pauta 

Emanuel- A úmca pmcedénCia que eu ~'"':endo ~~ :....··..,..,:;; s.tuac- -~ ass1m ,_ --:Jstrar o 
clima orgamzactonal. 'lamas d1zer asslf"i, 2: s1ruacão f1nance1ra CJ Emore~~- mostr3r a 
preocupação aue os Diretores t:nham. c~Youe 1sso ·?um documento~/~ -.::1éll. agora 
logicamente essas controvérsias de numeros ooce:n ce~ar 

Gabnel- Claro. aqui/o çue o A/aor C8!o·:::..; ~3 U:tl:n~~ r~~:llàO tudo bem aquilo ele 
apresentou extra-pauta e ali ele fala dos números e rCs te!llos ciênc1a :.: aqu1:o Aç:~ora 
esse bate-papo paralelo eu acho que. 

Neco- Inclusive eu agradeço a colaboras§o do Dr. Gabnel Acho interessante também 
eu queria apresentar aos Senhores para nos sucnm~rmos assuntos que são tratados 
assim espontaneamente. que não constam de uma ata ore-definida Então pediria aos 
SenhÇ>res a concordância para nós supnmi~mcs C:~:ssa ata o assunto no qual eu abordei 
vários assuntos e os companheiros abarcaram tambem e nos temos uma filosofia desta 
Diretoria eu e o Dr. Aldo para com os Sec.nores D:re•ores deste Banco. a lealdade 
acima de tudo e a confiança e para se te c lealdade e confiança é necessario que os 
Senhores saibam de tudo. Com essa D:re:oria os Sennores estão c1entes do que está 
acontecendo no Banco. Não é escondidc dos Sennoces nenhuma situacão. Aqueles 
que porventura estão presentes nas reu~i6es :~os~ as ficam sabendo e 1Sso vem c o 
encontro da necessidade. porque nós :Ynos uma Di·etoria harmõnica e unida. D3i 
porque esse assunto de absoluta necess:dace se :n'c•macão aos Sennores Di retores. 
assuntos extremamente sigilosos sãc le\'2'-=!0S ~JS .Senhores. Então eu vou pedir aos 
Senhores a conccr::lãncia ou não par:'! c"Os 3u~nrr.!Ccr.cs assuntos que não estão ••m 
pauta_ Assunto tratado Abertura. Proje'c :s S5ne<::r:-sc.:o. etc .. que nós supnmarros 
desta pauta da Reunião do dia 17.02.S5_ Os Sern,res Diretores do Banco c;ue 
estiverem de acordo cem essa definicãc. :s su:o-,r:lirmos esse relatório referente a esse 
assunto, os que não que se mar.tfeste:c-. 

Aldo- Presidente. eu teria uma aprecia~;;:; :u estcu de acordo que a ata se atenha 
exclusivamente ã pauta. que não possa fugir d3 ;::-auta. Pena que não tenhamos n 
pauta_ Agora. como disse o Dr. Gabriei. c;uitc ;:c:Jcedc.-,te. a ata é um docur.1ento quase 
que históriCO. QUer dizer, á um do::umE:-.~:::; ~~SI:i;ÇC C_er dizer. nós estamos passando 
no Banco agora num periodo onde esse Sane2rr.sn:c Finance1ro é fundamental. Tem 
nos preocupado. está tomando inclusivE 'J temçc. p3í3 nós cuidarmos de outros 
assuntos. o próprio Alaor ai. eu estava c:nvecsc~do com o Gabriel por vezes. o Alaor 
está envolvido até o pescoço r,esse c;ss~c.to_ .:cca~do dsv1a estar negociando Caixa. ele 
e a Corretora. negociando outros assun:os 8: -~r.,rtarc:a vital oara o Banco e esta 
cuidando desse ajuste. tal a rmportâncra Gue tecn 2sse ajuste. Então. realmente eu acho 
que. se daqu1 hã aiguns ancs alguéj""J; f::::r :-::.a-,..:~~3r 2 ata e não encontrar n8nhurna 
discussão da Diretona. por r.1a1s lcnq:; ~ue Sê_: ~:>r 'T'a:s cansatr;a que seta a respeito 
do assunto Saneai:ler.to do Bane~tadc ~i r:s.::; :-; ~ scussão: be:n mas naquela npoca 
a Diretoria nã.o se r:1an1festou. L,é..J d1:::::-:: -::;:c:-: =~· ~- ·~:abne!. eu tenho as rmnhç,s 
duvidas. 

Aldo- Talvez o que nós ;>oderiamcs ~:;::s:- :Jq•....:: ·~s~-: ·::.:::• .Jma enxugadé. ·a reda1;ào. 
Enxugar um pouco. dim1r.U1r talvez. cs ~2;)1CCS ;; :-:~o '='::t:--ar essP pnme-ro 1tem aqtJJ eu 
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estou de acordo. porque aqUI não esta sendo fetto uma declaração esta sendo. pena 
que eu não gosto de falar. pena que o Senhor N1lton não esteja aqu1. Esta mamfestada 
aqUJ uma 1nqUJetacão. não uma certeza. Então. mas eu acho. eu nesse ponto me 
perm.ta com todo respeitO ao Dr. Gabriel. claro eu acho que, na mmha opiniãO. eu acho 
que devena permanecer esse detalhamento aqUJ que demonstra o 1nteresse da 
Diretona para o assunto. 

Gabnel- Bom. então Pres1dente eu quero então fazer uma sugestão 

Aldo -Agora eu acho que talvez nos pudéssemos dar uma 

Gabnel- A mmha sugestão que eu colocana. o Pres1aente consultar os companheiros 
e de que. daqu1 pra frente. não tenho receto de naaa que está escnto a• porque. clarv a 
gente sabe. só que revela as vezes um pouco de falta de mformacao nossa mesmo. 
Cada hora apresenta uma co1sa. Que no futuro. a partir de hoje os assuntos que 
constem da ata Sejam aqueles que constem da pauta 

Aldo- Veja aqut. por exemplo. nas folhas 2. o 2° paragrafo. esta la: Conrmuando. o 
Senhor Nilton Hirt Mariano comentou que o Senhor Manoel C. Garc1a Cid convocara 
reumão com os Supenntendentes Regionais para o próximo dia 18. Quarta-feira desta 
semana. para tratar. dentre outros assuntos dessa questão. ou seja. a questão da 
Recuperação. 
tomando-se por base a 
relação 
da DIRCO onde consta R$ 582 milhões, desta estanam de foram duas 
operações. 
qua1s sejam ... " Então é uma oportunidade de um 0Jretor cobrar o outro e eu quero 
ser cobrado sempre também. Eu acho que a v1da da gente é feita pelos nossos críticos 
e não pelos nossos bajuladores. Então é importante que 1sso seja levado em 
consideração. Amanhã ou depois eu quero falar com o Nilton. como o é que foi a 
reunião. quanto você recuperou. Mais lá na frente d1z. na pagina 3. no 1°. 2°, 3° item: 
Fazendo um aparte. o Senhor Oswaldo Rodngues Batata. Diretor de 
Operações. 
destacou que dos créditos existentes os Supenntendentes Reg10na1s sabem 
perfeitamente aqueles que o Banco tem 
cond1ções 
de receber e os que não são 
passiveis 
de recebimento." Isso tem constar em ata. Na minha opinião. Desculpe. eu acho que 
tem que constar. porque está regiStrado aqui os Supenntendentes estão de braços 
cruzados nesse sentido. Não só os Superintendentes. existem algumas exceções. 
como alguns gerentes. Eu tenho particilllldo aqui em Curitiba. participei de duas 
reuniões que foram feitas em duas Regionais de Cuntiba e se possível vou participar de 
reumões que os Regionais façam no ine.rior com os gerentes. quer dizer. tentar levar ai 
a eles essa mensagem. que eles não podem ficar exclusivamente à mercê da 
terce1rização. da cobrança terceirizada e do CL. que é mUJto cõmodo. Joga para CL. 
joga para a terceirização. Então é o que está sendo fe1to. Então aqu1 o que nós fizemos 
é um retrato da situação em que se encontra o Banco. Eu acho que talvez poderia t~rar 
alguns itens. realmente essa prime~ra inquietação aqu1 do colega Nilton Mariano. eu 
tirana da pagma 1 né. mas la para a frente nós colocaríamos. 

Emanuel- O Senhor me pemmte Dr. Aldo. só um aparte. desde que começou o 
Saneamento. Sobre o saneamento só foram feitas reumões em seoaraoo. portanto nao 
ha reg1stro formaos em ata. 

A Ido - Mas eu acho que tem que haver. Desculpe. eu trazer esse 1mpasse aqu1. mas eu 
acho que eu não posso me calar quando eu entendo de uma mane~ra. 
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Gabnel- A minl1a mtenção. Dr. Aldo não é querer re•1elar e não constar nos 
documentos perenes do Banco o que a gente converse. Só que eu acho que deve ser 
expurgado aqui. não para que não fique reg1strado. é simplesmente porque são co1sas 
repisaaas. e nós nesse caso especifico nós não chegamos. no momento seguinte tem 
uma carta do Alaor fazendo uma colocação franca. procedente. que revela o nosso 
Projeto de Saneamento do Banco que nós apresentamos ao Banco Central ele está 
comprometidO. na medida em que passa pela Reumão da Diretoria depois de 
apresentado. o Projeto de Saneamento Projeto de Saneamento. depois que nós 
apresentamos nós estamos aqui ainda discutindo números que não estão lá. 

Aldo - E. então os números realmente acho que sena o caso de t~rar. mas essa análise. 

Gabnel - Dos Supenntendentes Regiona1s. perfeitamente. 

Aldo- Lá na frente ainda. nas folhas 3: "O Senhor Oswa/do Rodrigues Batata. Diretor 
ae 
OperE .,.:;.es. 
retomuu a palavra para mostrar-se solidaria ao procedimento adotado pela Oiretona de 
Controle, pois no seu entendimento os Superintendentes Regionais juntamente com os 
gerentes de agéncta têm mais 
condições 
de definir quais 
operações 
são totalmente recuperáveis. Eu gostaria que o Diretor Batata levasse. passasse a 
mão ao telefone e falasse com todos os Gerentes Regionais a respe1to disso. que foi 
tratado em Diretona que. e mais além. na página 4, no 2° item: O Senhor Ricardo Sabóia 
Khury. Diretor de Crédito Imobiliário, mencionou Ter obseNado o mesmo fenómeno. isto 
houve uma 

. __ t:ntão eu acho que está aqui. 
esta regn:;uaoo. t=•nau 11u.:J ~ ................. yuo;:;; ~v·,, .... , u• na providência em cima desses registras. 
Vamos trabalhar em cima disso. Quer dizer. Basta telefonemas, visitas. ida dos 
Diretores nas Reuniões dos Gerentes, né. Eu pedi um levantamento até não sei para 
quem. acho que foi para vocé, não o Edson. está respondendo pela parte da DIRHU. 
me informou agora que vai trazer ã tarde. a relação de uns gerentes que participaram 
ano passado de um curso. Eu quero saber aonde é que está a análise do 
aproveitamento que esses gerentes tiveram nesse curso. Quais os temas tratados. Nós 
vamos ter que mandar uma correspondência a todos esses gerente pedindo que 
informem o que foi que eles aprenderam nesse curso. E pelo jeito não aprenderam 
nada. Foram 115 gerentes. evidentemente gerentes das agências estratégicas, e eles 
que nos dêem uma posição disso. 

Necc - Eu, para dar continuidade ã nossa ara. eu reitero aquilo que estava colocando 
em votação para os Senhores Diretores e agradeço a colaboração do Dr. Gabriel e 
futuramente nós trataremos de assuntos para serem inscritos em ata somente aqueles 
assuntos pautados na pauta da reunião da Diretoria. O nosso assuntos especifico desta 
ata suprimir aquela primeira, na página 1 aonde identifica alguns valores. aquela frase: 
De acordo em frente até ... fala em valores. até na página. 

Aldo- Eu terrnmaria. Presidente. na página 2. até Superintendentes RegionaiS. E ai o 
Senhor Nilton Hirt Mariano comentou ... e ai entraria as providências que ele 
deterrnmou. 

Neco - Otimo. Fica bom assim Gabriel. 

Gabriel - Fica_ 
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Aldo- Veja, é podar. suprimir, talvez não supnm1r totalmente o m1olo da arvore. podar o 
que está meio torto. 

Gabriel -Tudo bem. 

Agora. com essa recomendação sua que eu achei muito procedente. nós nos cing~rmos 
exclusivamente aos assuntos de pauta. 

Gabriel - É evidente que os comentários 1niciais que o Presidente sempre fez. do que 
ele fez ontem ou que tara amanhã, isso ele continuará fazendo 

Aldo - Mesmo que não conste em ata. 

Gabriel- Exatamente. Isso não é assunto que deva ficar reg1strado em ata. a não ser 
que ele peça. Quero que isso fique registrado em ata. 

Emanuel- Ainda em relação a essa Ata do dia 17 Pres1dente. eu vou distnbu~r um 
assunto que foi deliberado dia 3. que é a contratação do Sérg1o. como Chefe de 
Gabinete da Presidência. mas que 1<>ve con ·tar no d1a 17 da Reunião. porque 
efetivarnente começou a trabalhar. u contraiu dele foi com data do dia 18. então nós 
não podemos registrar na ata do dia 3, temos que reg1strar na ata do dia 17. Então eu 
vou só distribuir para os Senhores Diretores. porque tem uma observação que o Senhor 
Presidente fez na ocasião. Porque lá na frente se o Tribunal de Contas porventura 
questionar a contratação tem que eetar conciliada a data de reg1stro em ata. 

Sérgio - Esse assunto faz parte da ata do dia 03? 

Emanuel- No dia 17. Foi deliberado. foi trazido para a Diretona no d1a 03. 

Sérgio - R$ 92 milhões é isso aqui ainda? 

Emanuel - É o que foi dito no dia pelo Sion. 

Valdemar - Essa redação não é do outro assunto não? 

Batata - Esse valor não tem nada a ver com o OA T. 

Valdemar- Não é desse item. Não é desse caso aqui. 

Elia - Esse item incluía no aditivo do Acordo. e essa negociação havia uma redução de 
despesas para o Banco. 

Batata - Mas não a medida em si. 

Valdemar- Isso mesmo. 

Paulo - Não sei se seria o caso de COI'IIIulta. mas 13 ficou dec1dido que uma Com1ssão 
faria o ajuste de refonna estatutária, mas não acabou acontecendo. Então amda hote 
prevalece no Estatuto essa nomenclatura realmente o numero 13 e hote perante .. 

Valdemar - Que numero consta hoje no Estatuto? 

Paulo- São 13, na época eram 13. foi feito o aditivo. Era para ser fe1to a reforma 
estatutária de alguns itens e esse número cairia para 10. Só que a eqUipe que ficou 
designada. não houveram as reuniões e com as mudanças acabou não acontecendo. 
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Emanuel - Suprimiria esse 2° parágrafo? 

Neco - E o restante inclui na ata do dia 03? 

Emanuel- Não. esse assunto é para constar na ata do dia 177.02.98 

Neco - Está em apreciação ainda a ata da reunião .. Os Senhores que tiverem mais 
alguma observação. Eu tenho na página 15, falta um "I" na palavra Caixa Econõm1ca 
Federal. Na letra a. aqui em baixo, falta a letra "I". 

Naco -Analisada então a Ata da Reunião Ordinária da Diretoria a e 03.0:,.98 eu 
submeto aos senhores Diretores do Banco do Estado do Paraná. para a aprovação e os 
que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que não estiverem que se 
manifestem. Fica aprovada a Ata da Reunião do dia 03.03.98. Pediria por gentileza ao 
senhor Valdemar o item da DIRHU, Romano Augusto Teixeira; assunto da DIRHU. 

Valdemar- Bom Presidente, nõs temos aqui uma série de adições. vamos começar pelo 
Romano, e o Senhor está lembrado e o Edson conversou a respeito dessas situações 
são aqueles que. com base naquela correspondência que foi feita para o seu 
conhecimento ai, então nõs estamos regularizando e passando para plenário. O 
Romano tinha havido um comprometimento já da permanência dele na Prefeitura. 
Houve um erro ai, colocaram DETRAN, mas é Prefeitura 

Paulo - O requisitante é a Prefeitura. 

Valdemar- Inclusive aqui em cima está adidos externos Prefeitura Mumcipal de 
Curitiba. Aqui nós temos Presidente Orivaldo, da Secretaria da Criança e Assuntos da 
Família. Aquela correspondência está anexa aqui. 

Paulo - Com ânus para a origem, para o Banco? 

Valdemar - Bem, o Romano tinha sido feito um acordo antes ... 

Naco- Está em vigência agora. 

Valdemar- Aqui está Osvaldo da Silva Oliveira Presidente, no caso a solicitação da 
Secretaria da Criança e Assuntos da F amilia e está nessa correspondência que o 
Senhor conversou com o Edson e eles fizeram algumas determinações. no caso a 
Secretaria da Criança e o PROVOPAR, que nós faríamos a cessão, os colegas podem 
ver essa DIRHU-08/98, que está anexa aqui. foi o Edson em conJunto com o Sion 
fizeram para submeter ao Presidente. os critérios em relação a isso em função do 
momento atual. Nós temos o Emanuel aqui trouxe algumas coisas de anos anteriores 
que determinava. mas isso foi o que foi acertado em função do saneamento do 
Banestado com o Banco Central. Então em cima dessa determinação do Pres1dente 
está o Orivaldo. é o mesmo caso da lnajá também. Secretaria do própno nome. 
Secretaria de Estado da Criança e Assuntos da Família. é o mesmo caso aqui do 
Vladimir Rogério Backes. Esse aqu1 está. a FUNDEPAR propõe efetuar o ressarcimento 
de R$ 17 mil a partir de março. Na realidade. se não me engano são 7 pessoas. três 
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delas estão se aposentando e quatro que ficam. entre eles o V!aa1m1r ,;h essa aqu1 
consta RS 17 mií. O próximo nome aqu1 é Cartas Robeno Barros e o mesmo caso. Na 
FUNOEPAR também está identificado como permanecer. Silmara da Silva Santos. 
mesmo caso FUNDEPAR e o ultimo aqui a Valdemce Silva Santos. Continuando aau1 
Ubirajara Corre1a Bastos. PROVOPAR. mesma questão a11 atras. Ansteu Langner. 
PROVOPAR 

Paulo- O UbiraJara vai ser com ónus para o Banco ou ónus para o PROVOPAR? 

Neco -O PROVOPAR é ónus para o Banco e a FUNDEPAR e ónus para a Secreta na 

Valdemar- Só a Secretana da Criança e o PROVOPAR tambem A FUNDEPAR não 

Paulo- Então o Banco paga o Romano. da Secretana da Cnanca e do PROVOPAR 

Valdemar- O Romano J<i tinha um compromiSSO antenor. lnclus1ve Pres1dente bom 
vamos nos ater aqu, no caso do PROVOPAR. o Ram~ro também 

Paulo- O Ram~ro. 

Valdemar- Ram~ro. figura canmbada. E por fim a Teresa Cnst1na o mesmo caso. V1u 
Pres1dente. hoje nós fechamos a Folha de Pagamento e nos teriamos que nos 
posicionar a respeito dos salários que não ressarciram. Mês passado nos fizemos o 
pagamento em cheque. aquela situação. Eu acho que aquele que nós ressarcirmos. 
paga da mesma fonma? 

Neco -Precisa saber de um advogado trabalhista. Porque tem v1nculo com o Banco do 
Estado. E uma fonma de pressão que nós estávamos ag1ndo para poder receber. mas a 
Secretana lambem não tem dinhe~ro. 

Paulo- Eu vou dar um depoimento aqUI, é extremamente doloroso não ;:;agar o 
func1onáno. mas é a Un1ca forma Presidente. 

Valdemar- Agora. aqui nós não estamos levantando a hipótese de não paganmos. nós 
vamos fazer atraves de cheque-salário. 

Neco - Dificulta um pouco. para não ficar mUlto fác11. 

Ricardo - Valdemar. de quem aqui que você está falando 

Valdemar- Não. não esse é geral. daqueles que não responderam. que não tomaram 
providência. E que tem alguns que alegam que a Secretana da Fazenda está 
arrumando recurso, alguns alegam. são diversas histórias. 

Ricardo - Você tem que ver o custo-beneficio dessa h1stóna também. Você pega a 
Secretana do Trabalho e Ass1stência Social. o cara tem RS 14 m1lhões só na Poupança. 
Um ano. Simplesmente ele pode inverter. em vez da Poupança ele põe em CDB'-ai 
custa dez funcionários por mês. -

Neco - Qual Secretana? 

Ricardo- Secretana do Trabalho e Ass1stênc1a Soc1aí. A Assembléia eu fu1 lá e t1re1 toao 
o dinheiro do CDS e pus na poupança. Foi um preJuizo para o meu Pa1. ele não 
descobnu até hoje. RS ZOO contos por mês. Agora ele teve que emprestar dmheiro oara 
o Governo. 
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Neco- Tem uma Senhora que estava com o Secretario do Tunsmo. e quando ela 
deixou de comparecer. ela só aparecta. era depositado da conta dela. então ela não 1a 
trabalhar. 

Sérg1o- Ela rescmd1u o contrato. ela não foi demitida. Ela tinha um contrato o e 
prestação de serv1ços. Fo1 rescindido o contrato. ela Já assrnou. já esta Ciente. 

Neco - Ah. ela tinha um contrato. tem razão. Gaivão. a tua área por gentileza. 

Gaivão- Bom como nós definimos em reunião especifica. as pnondades. então eu 
estou trazendo hOJe e foi entregue a cada uma das Diretorias uma pasta com os 
projetas em ar~damer~to. "Conforme 
determmações 
dos Srs. Diretores em reunião de planeJamento acontecida em 27102198. a Diretona de 
lnformatica mforma o cronograma de 
execução 
dos proJetas considerados de 
altissJma 
prioridade para o Banco do Estado do Parana. Para efeito de 
maximização 
dos recursos de mformallca mformamos que estamos promovendo 
alterações 
na forma de atendimento a 
manutenção 
e desenvolvimento de sistemas conforme segue: Mantermos um contmgente 
mínimo 
para Ter para manter os sistemas em funcionamento promovendo apenas 
implementações 
legais e eventuais 
correções 
necessárias. As 
laçadas 
de SS/( 
solicitação 
de 
Serviços 
de tnformaticas) serão elevadas para 
nível 
de Diretor. Na eventualidade de incompatibilidade de prazos e 
serviços 
entre Diretores, será solicitado 
definição . 
da Vice-Presidência. Será criado um comitê interno na 0/NFO. A 
nível 
gerencial. para avaliação de impactos das novas 
solicitações 
nos projetas ja definidos e em andamento. Nesta data a Oiretoria de mformatica entrega 
Diretorias os demais projetas decorrentes do Plano de Saneamento do Banestado Junto 
ao Banco Central juntamente com os demais projetas solicitados para que seja 
determmada a priondade e a necessidade dos mesmos. A Oiretona de lnformatica 
envidara todos os 
esforços 
para supnr as necessidades de 
informatização 
do Banestado. Onde não for 
passivei 
atuar com técnicos próprios seráo contratados 
serviços 
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tercemzados." Então a pasta que foi entregue a cada uma das D<retona contém na 
pnme1ra folha uma explicação de como funciona esse relatório Na pnme!fa parte tem 
os proJetas que a gente chamou de priondade max<ma. Cada Diretona tem <sso a< 
relacionado. E depois uma Segunda parte ... 

Aldo - Gaivão. desculpe. então é bom assinalar que como priondade max<ma foi eleito 
aqu< os novos produtos. 

Gaivão- A pasta que o Senhor tem contempla de todas as Diretonas As pastas das 
dema<s Diretoria são diferentes. Mas é isso que esta aqu1. Desenvolv<mento da nova 
automação bancária, ficou definido naquela reun<ão que é pnondade max1ma. Esse 
proJeto esta ligado a PresidênCia. como também estão. na folha segumte os Senhores 
vão ver o sistema. os apl<cativos múltiplos para a Aud1tona do Banco. E ass<m por 
d1ante. Então o que eu gostana que os Diretores fizessem é. pnmelfo Fizesse uma 
avaliação disso e que efetivamente fo1 resolvido naquela reunião. antenor. esses de 
pnondade max1ma. Na seouénc<a tem pnoridade media. e a ult1ma parte. e ai eu 
gostana que fosse feita uma analise cnteriosa dos seus gerentes. para os projetas de 
desenvolvimento de melhonas. que estão cadastrados hoje na Diretona de lnformat1ca 
e a gente acha que tem mw\a co1sa que~~ é ma1s necessano. Estão la alglms-até 
paral<sados. mas enfim. para a gente fazer la uma limpeza . dar uma geral. Entao. cada 
Oiretor podena passar 1sso para os seus gerentes e fazer uma analise cnt1ca do que 
efetivamente e necessano Esse e o objetivo. 

Neco -Gaivão. eu queria que se o Senhor me perm1tlf. na DIRHU eu tenno conversado 
com o pessoal da DIRHU. o Valdemar e os companhelfos dele. Nós sent1mos muito a 
necessidade e o Banco é penalizado na minha op<n<ão por 1sso. porque se faz um 
pagamento único de pessoal. O pessoal tem direito adqulfldo para entrar de férias dia 
21. o salário dele é dia 19 no mês seguinte e eleja esta recebendo um mês antes o 
saláno dele. no pagamento do dia 20. Não tem como o sistema. o banco de informatica 
fazer pagamento de férias seJa no d1a que ele tem esse beneficio? 

Gaivão- Bom Presidente. 1sso fo1 uma. deve ter s1do uma del1beração da Diretona como 
forma até de facilitar o trabalho. acredito que alguem comb1nou. 

Neco -Porque. a mão-de-obra ja tem. equipamentos 1a tem. 

Paulo - Presidente. provavelmente em época inflac1onarias era um alto negócio para o 
Banco. Com o dinheiro o tempo todo, pagava dia 20 porque no dia 21 ja era depreciado 
esse dinheiro. Provavelmente a decisão de fazer todo esse pagamento antec1pado ou 
postergado 

Gaivão - Ou vice-ven;a. mas agora. 

Neco -Acontece o contrário. Paga na frente um més. e o custo do dinheiro o Banco 
esta pagando. 

Gaivão - Eu não sei, não conheço bem o processo dos Recursos Humanos. mas 1sso ai 
poderia ser feito na fonma de um adiantamento. ai desconta. uma espécie de um vale. 
Um dia. 

Valdemar- Presidente. ele tenta. essas questões ma<or facilidade de manuse1o esta no 
Gestor de Recun;os Humanos como um todo. porque hOJe até eu acho que esse aqui o 
impacto não é tão grande, no periodo de janelfo ou fevere~ro. mas tem algumas coisas 
que o Senhor pede para nós que complica muito. isso que está complicado. acho que 
envolve com pessoas. nós estamos com pessoas que tem que trabalhar com tempo 
integral. sabe então é isso que eu acho que va1 trazer esse GRH vai trazer beneficio 
para nos. Mas eu acho que tudo <sso foi dado pnondade. por exemplo. ao Novo 
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Sistema Gestor de Recursos Humanos. Tudo 1sso trará mUlta facilidade. E volto a dizer. 
ele acabou sendo prejudicado no passado por ter dado prioridade ao atendimento. que 
era o nosso ganha pão. 

Paulo- Então deixa eu fazer uma pergunta. Naquele reumão que nós fizemos com o Dr. 
Aldo la naquele dia foram eleitas as prioridades. Então daquilo veio para cá então. 

Gaivão - Com prazos. cronogramas. e tal. 

Paulo - Isso aqUI então é o que foi definido e o que ficou para nós senam os projetas de 
desenvolvimento de melhoria para nós avaliarmos. 

Gaivão- Que eu gostaria que vocês fizessem uma avaliação. para com as suas 
gerências. para dizer: olha esse não prec1sa. ou esse pode ter algum ai paralisado que 
não precise. 

Paulo - Especificamente eu tenho aqui como pnoridade média a substituição de 
plataforma SID/PROCOMP. 

Gaivão- E isso na realidade está como prioridade. 

Paulo - E eu acho que se vocé for voltar aqu1 que padronização fOI fe1ta com automação 
bancima com o Windows HT. como está dizendo aqu1. você va1 substrtuir todas as 
reas. 

Gaivão- Então todos já estão. se você olharem . 

Ricardo- O que é prioritário e o que não é. 

Aldo - O quanto antes passivei, se pudesse colocar isso até o final da semana, até 
sexta-feira. Porque dai nós já vamos iniciar a segunda parte do cronograma da 
implantação das medidas do saneamento 

Gaivão - Com certeza. 

Marquesini - Com licença, Dr. Aldo. dentro desse projeto a Emprer," de Leas1ng estava 
sendo tratada à parte. Existem necessidades de extrema urgência sobretudo na área 
de controle, porque a Empresa não tem, o Dr. Gaivão por favor. 

Gaivão - Deve ter ido uma pasta para você exatamente nesse fonmato. deve ter ido, foi 
é que deve ter ido ontem, deve ter chegado hoje. Mas você vai. tem uma pasta como 
essa, então você tem que pedir que façam uma avaliação, o que tiver prioridade. 

Sérgio - Viu o Gaivão. 

Gaivão - Foram para todas as empresas. além das diretorias do Banco. todas as 
Empresas que nós temos projetas. inclusive a Gralha Azul que trabalhamos com ele em 
alguns projetas. 
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Batata- Aqui tem dois proJetas aqUI na pasta um CENNP. não pertence mais a DIROP 
e tem um aqUI. estudo preliminar de Crédito. Fomento Rural. Será que não é do Elia 
isso aqUI. 

Gaivão- E que estava cadastrado como DIROP. Isso deve ter alguns erros. Realmente 
eu não analisei um por um. mas isso deve ter coisas desse lipo. c01sas que estavam 
numa Oiretoria. 

Elia- Provavelmente isso era ant1go. era da DIROP. do tempo que a DIROP tinha 
Fomento. 

Neco - Marquesini. a sua área vai ter isso aqUI. 

Batata- Vou passar para você, pra você ver se é importante. 

Neco -Gaivão. isso aqui corresponde aquelas operações do Banestado do prime~ro 
semestre. 

Gaivão- E quer d1zer. na realidade .. 

Neco - R$ 242.000 mil é 1sso? De quanto que é? 

Gaivão- A cotação dada a Diretona de inforrmit1ca? Não sabena d1zer. 

Aldo- Isso seguramente va1 sigmficar um gasto. Sim porque agora vão ser defimdas as 
pnondades 

Gaivão - Um observação. co1sa novas serão ... Então ISSO e para conhecimento da 
Diretona. então fica estabelecido até sexta-feira prá essa rev1são. E isso ai. 

Valdemar- Eu queria falar também. no mês de Janeiro e fevereiro a Campanha lançada 
em cima dos produtos de poupança, Depósitos a Prazo e Fundos. Ainda alcançou ali no 
final onde foi colocado, 65% da meta dos R$ 200 Milhões ou seJa, R$ 131 milhões e 
ainda tem o saldo comparativo aqui do Banco no mercado que correspondeu esse 
periodo. não atingiu porque janeiro e fevereiro essas aplicações normalmente caem. e 
também nós fizemos um comparativo aqui, porque nós aqui pegamos a média dos 
últimos três meses passados com a médio dos dois de janeiro e fevereiro. Temos uma 
projeção aqui que seria o saldo de 31 de dezembro que nós tínhamos e o saldo no 28 
de fevereiro que talvez não dá uma diferença muito grande nesse sentido. En~ão esse 
aqui ê o produto final. no caso a primeira colocada f01 Londrina. seguida de Sao Paulo. 
Mannga, sucess1vamente. e o total que o Banco alcançou foi 65% da projeção dos R$ 
200 m1lhões e tem R$ 131.milhões. Aqui para conhec1mento como se comporta o 
mercado nesse período. 

Neco - O Valdemar. poderia voltar na transparênCia anterior. o que me de1xa muito 
surpreso em Cuntiba somar os valores dos índices. tem uma atuação inexpressiva. 

Paulo - Posso falar sobre a m1nha lã, nós dois somos padrinhos de Cuntiba. Nos 
esforços nós conversamos com as agências, só que a Nordeste aqui no caso sofreu 
uma retirada de valores em poupança que estavam em COPEL. em Prefeitura. em 
Estado v1o1ento no mês de dezembro. 

Ricardo -Poupança só sofreu saque da Assembléia. só foi isso. não fo1 de COPEL. o 
único que depos1ta em poupança é Assembléia em Pinhais. Meu pa1 sacou dinheiro 
para emprestar para o Giovam. e não pagou até hoJe. 
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Paulo - E veja uma coisa. O que aconteceu, eles pegaram outubro e novembro pra 
fazer a média. Então pegou todos esses órgãos no topo e dezembro e1es retiraram. 
Então quando entrou em janeiro eles entraram abaixo do .. 

Ricardo- Retiraram porque, porque foi todo o dinheiro para o Estado. 

Paulo - Exatamente. Então uma das explicações nessa Reg1onal. ta inctus1ve eu tenho 
os números da Regional que eu recebi ontem, nós estamos com R$ 5ô.OOO.OOO.OO 
negativo em 1° de janeiro e ela term1nou em 28 de fevere~ro com cento e poucos 
milhões ta. 

Ricardo- Geralmente as maiores crescem menos né? 

No caso. nesse que esta marcando ali a NORDESTE e PODERES PÚBLICOS ja tinha 
uma média de R$ 26 milhões de depósito a prazo. que foi a méd1a de outubro. 
novembro e dezembro que foi falado, ela teve R$ 13 milhões. Isso era 50% que ela 
tinha. Também nós temos um fato mUlto grave que f01 aqueles comentarias que saíram 
no Banco justamente nesse período. A maioria deles fez saques e a NORDESTE como 
o Paulo falou pra mim essa questão do saque do Governo. Aqu1 os Fundos. A meta era 
16 e eles tiveram menos nove, quer dizer, era a meta mais nove. Oue nem no caso a 
SUDOESTE se o Senhor pegar aqui, a SUDOESTE tem um argumento Pres1dente. que 
ela foi a melhor colocada na CAMPANHA DO SUBIR. que era a campanha que 
terminou no 31 do 12, então ela acabou pegando a base alta. Pegou a base alta ate 
dezembro. setembro. outubro e novembro e dai houveram os saques. acabou dando 
esse R$ 300. Mas de fato como o Senhor falou são as que representam o ma1or 'Jalor. 
O baque netas o Banco sente mesmo. 

Nec~ - Cascavel reflete na area ... 

Valdemar- Cascavel tem os saques que teve la em Foz 

Ricardo - Foz e não acertaram a Poupança Judicial. 

Valdemar- É o seguinte Presidente. Tem uma reivindicação do R1cardo fala e faz 
sentido, a questão de usar os Depósitos JudicJal, cons•dera-lo aqu1. nos re.mos na are a 
financeira uma analise que passa tudo pelo Com1tê Financeiro como o caso. mesmo 
que se coloca aquele produto aqui e exclua aquele e eles estão aval1ando. eles foram 
contrarias no começo, estão avaliando pra colocar agora Inclusive ~ma das 
argumentações que eles dizem é a seguinte Presidente: que se deposno jUdicial valer 
não pode valer para a Centro Cívico, se não a Centro Civ1co tá ganhou. não tem 
campanha. 

Ricardo- Mas porque depósito judicial não valem se e o ma1s barato de todos? 

Valdemar- Não, não valem pra efeito de campanha. Ricardo. 

Ricardo - Porque não? 

Valdemar- Só que nós_temos que fazer ajuste porque a Centro Cívico 

Ricardo- Mas porque não vale pra efeito de campanha. é 1sso que eu quena que 
alguém me explicasse. 

Valdemar- Não, ele é válido o dinheiro é do Banco. acontece que a Centro Cívico so 
ela que tem o maioria dos depósitos judiciais. 
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Ricardo- Eu quero saber porque que não vale para efeito de campanha? Qual é a 
alegação que não vale para efeito de campanha, porque? 

Valdemar- Uma delas é essa. uma vez que vocé fizer isso. vocé não pode fazer uma 
prem1ação. exclua-se a Centro Civico. 

Ricardo- Meu amigo, o Governo do Estado do Parana. o Poder Judic1ario não é 
obrigado a deposrtar no Banco do Estado. eu ja falei 500 vezes 1sso 1 

Valdemar- Não, Veja Ricardo. 

Ricardo - Ele pode depositar no Banco do Brasil, ele pode depositar no Meridional. 
pode deposrtar na Caixa Económica Federal. 

Valdemar- Campanha interna, Ricardo. Não. não. veJa bem. com relação ao recurso 
que é bom para o Banco é indiscutivel. .. 

Ricardo- Então o cara cata RS 9.000.000.00 lá em Toledo e não entra na campanha 
dele? E ainda mandam tirar contas dos não res1dentes. lógico que ele tem que ficar em 
ultimo lugar. 

Valdemar- Não, não Cascavel está explicado. ele teve não entrou na competição 
externa 

Ricardo- Captou R$ 9.000.000.00 a 6% ao ano ma1s TRai diz que não vale. 

Valdemar- Bom. a área finance1ra está avaliando 1sso. esta avaliando outros Fundos 
que ela havia considerado e outros Fundos que não havia cons1derado. e alguns 
ajustes até junho. mas é polêmíco RicaRlo você tem razão. é 1nd1scut1vel oue e bom. 

Ricardo- De polémico não tem nada. de polémico não tem nada. 

Paulo - Mas na realidade nós fomos maus. 

Valdemar- Que ver, aqui tem um dado que demonstra. Eu gostaria que o Presidente e 
o Dr. Aldo observassem aqui. Viu Presidente. 

Neco.- Sim. Desculpe. 

Valdemar- Aqui é uma posição é com relação ao mercado nesse periodo de captação 
como um todo, nesses três. Então nós -.nos em azul que é o Banco e em venmelho é a 
praça no caso, no nosso caso, todas as praças que nós temos agências. Então o 
Senhor pode observar como é que ele -.m conduzindo ali em outubro e novembro. 
aqui, outubro e novembro nós estáva~ mais ou menos como o mercado. Em 
novembro e dezembro também. Aqui em dezembro nós tivemos uma queda sigmficat1va 
quando sairam aqueles comentários de saques. Então o mercado se manteve no ponto 
deles. Em seguida. já no mês de janeiro e fevereiro nós equilibramos com o mercado 
quando começou a campanha e em fe.,..reiro em relação ao mercado. o Senhor veja o 
nosso volume. nós estamos lá em cima. Então é a Campanha recuperou um estrago 
muito grande que nós fizemos em termos de imagem que aconteceu no final do ano 
certo, os dados que mostram ali que, se nós tivéssemos feito essa Campanha com 
certeza nós estaria mos nesse gráfico aqui em ba1xo. com certeza. Quer dizer ainda nos 
estamos buscando uma grana significativa como o Senhor falou. teria s1do muito pior se 
nós não tivéssemos ainda feito esse tl"llblllho com o pessoal. Dai alguém questionou. 
vou passar para esse outro quadro aqui que esse mostra especifico por produtos. 
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Como é que é o mercado e como é que é o Depósito à Prazo. Esse primeiro período 
que está aqui embaixo. significa novembro. dezembro. janeiro e fevereiro de1997 ou 
seja, os dois últimos meses de 1996 e os dois primeiros de 97 e o segundo período 
aqui significam os dois últimos de 1997 e os dois primeiros de 1998. Para você ver 
como está o mercado em relação ao ano passado e a esse ano. Quer dizer, o primeiro 
período em azul nós estávamos com um bilhão cento e poucos milhões fechamento em 
fevereiro e outro nós estamos com R$ 930.000.000,00, perdemos recursos com relação 
ao que tínhamos no ano passado. Na Poupança nós subimos, nós tínhamos ano 
passado R$ 1.112 em fevereiro hoje nós estamos fechando com R$ 1.378. 
Comparando agora o Banco sozinho, o ano passado. no final do ano passado, no final 
no ano retrasado para o final do ano passado: de Fundos nós estávamos abaixo e 
agora com a Campanha equiparamos com os Fundos que estavam lá. Então até prá 
mostrar que. com exceção do Depósito à Prazo. a Poupança e os Fundos a gente 
conseguiu equiparar o ano passado em que pese as adversidades esse ano. Esse ano 
nós estamos com um. debateu-se muito mais em termos de imagem e desgaste nós 
estamos bem pior que estávamos o ano passado em tennos de mi dia. E outra coisa 
que foi questionado e que eu queria colocar aqui é que as vezes a questão do critério é 
meio complicado. as vezes o pessoal diz. mas porque que vocês pegam a média dos 
últimos três meses setembro outubro e novembro e não pega 31 do 12 por exemplo. 
Porque pela lógica o Senhor vai dizer assim mas se eu tinha um pico em 31 do 12 de 
saldo eu vou ter que partir desse saldo, daí você diz olha. mas pra nós esse sistema é 
muito num porque. primeiro, o pessoal. o Batata, muitos não sabem que muitos 
gerentes conseguem uma aplicação no dia 29 pra contar no dia 30. mas prá gente 
sempre pegar a média dos dois meses porque correspondem o histórico efetivo. não 
tem a malandragem de aplicações. Então aqui pra ter uma idéia. se nós tivéssemos 
pego 31 do 12 a mesma planilha mas se nós tivéssemos pego aqui 31 do 12 como data 
fixa, nós teríamos tido de uma meta de R$ 200 milhões um acrésc•mo de 352%. menos. 
desculpe 176%. tá? se fosse pego 31 do 12 efetivamente. Porque. a que pese que 
novembro e dezembro são meses que o depósito é alto. pra nós dezembro foi rUim. fo1 
o que foi falado aqu1 foi perdido o 13° do Estado. foi perd1do o da Assembléia. foi 
perdido muito d1nhe~ro e perdemos em São Paulo mUJtas aplicações por causa da 
boatana que foi feito em São Paulo em dezembro. Mas aqUJ mostra aqui de que se a 
gente considerasse data fixa de 31 do 12 teríamos tido 176% que tambem não era real. 
nós achamos mais conveniente. mais real. pegar a média. Mas em síntese Presidente. 

o que eu CI"JP.ria pas-ar a Campanha aqui que pese que no dia 15 paramos de ativar. foi 
dado um •~~ado pau a Recuperação de Crédito, ela foi muito boa no momento em que 
nós estamos passando por essas dificuldades. E uma outra coisa que eu queria 
perguntar é o seguinte. nós, houveram premeações Londrina foi a SUREG que ganhou 
e as agências as notificações das premiações e nós vamos ter que aí. nesse mês, um 
jantar com a pnesença do Padrinho er1 cada SUREG, em cada Agência. desculpe que 
ganhou prá motivar. eu acho que é oportuno em função do momento que nós estamos 
passando agora com descrédito e pessoal fica meio desanimado com tudo isso daí. 
passar para as agências esse otímismo. porque a gente percebe nas visitas os colegas 
que foram visitá-los podem me ajudar, eles ainda estão com o pico dentro da realidade 
deles, temos que continuar até julho, temos ações pra vender uma série de produtos 
que são interessantes para o Banco. Então nesse mês, em que pese as dificuldades 
com o Banco Central, esquecer isso fecha o olho e ir para as agências Incentivar o 
pessoal. A gente vai passar o planejamento para cada Diretor-Padrinho para que ele se 
ajuste com a sua premiada no caso mas que vai lá entregue o prêmio faça esse 
barulho, essa motivação. Isso a gente fez a avaliação no início da nossa Campanha o 
que nós estamos gastando é insignificante perto do que nós estamos. É um jantar dos 
funcionários da agência. é uma banrinha de ouro para aquelas que conseguiram 100%, 
quer dizer. os custos são baixissimos, agora o efeito moral o efeito psicológico para 
eles é mUltO grande. 
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BANCO DO ESTAuO DO 1-'ARANÁ S.A. 

REUNIÁO ORDINÁRIA DA DIRETORIA, REALIZADA EM 17.03.98 

MARÇO DE 1998 

Valdemar- Bom Dr. Aldo. o assunto aqui é o PDV que nós ainda não temos ele 
aprovado. aprovamos aqui na plenária mas faltou a aprovação do Secretário do 
Conselho da Administração. mas existe um estudo sobre a incidência ou não do 
Imposto de Renda sobre o PDV. 

Ol'TUBRO DE 1998 

Aldo - Parece que essa é a pnmeira vez que estamos lidando com o PDV no Banco? 

Valdemar - Não. não mas e aquele. 

Aldo - Não houve outros casos de PDV? 

Paulo -E um dos casos. 

Valdemar- E só que veio Dr. Aldo aqui. deixa eu dar uma lidinha. nós vamos entender 
aqui: '"Aprovar a não 
tnbutaçào 
de Imposto de renda sobre os trés salários pagos ao PDVNo caso os três salários nós 
não tinhamos nos anteriores. Esse e um beneficio que está sendo para esse PDV. 
·· De1xando o Plano do desligamento Voluntário ma1s atrativo e estimulando uma maJor 
adesão. JustJficat1va: em consulta feita a DICON. Gestão Fisco Tributaria, perguntando 
sobre a mCJdéncJa de Imposto de Renda. sobre a verba 1301131, Incentivo de 
Desligamento Voluntano. Ha entendimento doutrmano que a verba tem natureza 
remuneratóna e sobre o seu pagamento devera incidiT o Imposto de Renda. No entanto. 
conclusão do parecer recomenda a não 
tnbutação. 
alegando a existênCia de vanas jurisprudências sobre a matéria que consideraram a reter 
verba como sendo de nawreza lndenizatóna e que portanto sobres ta1s valores não 
mc1dem Imposto de Renda Pessoa 
Fi 
E aqu1 tem a pos1ção da Controladona na questão tnbutária com diversos pareceres 
1nclus1ve ao Supenor Tribunal de Just1ça. 

Aldo - Parecer' O Supenor Tnbunal de Justoça não dá Parecer. ele da a dec1são. 

ValdeC"ac- Dec1são Obngado. Então aqui na págona 1.2 aquo o recurso especial no 2° 
paragraro ··oo Supenor Tnbunal oe 
jUStiC3 

rnstãnc1a fma1 comoerente para aprectar a maténa. 
extra1mos 
as seou1ntes cec1sões uné!ntmes da 
7 a -
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turma". Então em todos eles aqui, eles são. eles cons1deram não trir ·''!no de ato. 
Então a nosso. isso aqui corresponde 25% aproximadamente de desconto de Imposto 
de Renda sobre esses três salarios. A intenção era deixar isso ai confomne esse ponto 
de vista. isento do recolhimento do Imposto. Se por um acaso tivermos problema tem 
aqui no último paragrafo da pagina 1.3. "Caso seJa de mteresse da Oiretona tomar o 
incentivo mais atrativo ao quadro funcional. inobstante o entendrmento doutrinaria desta 
Gestão Fisco- Tributaria e a 
legislação 
em vigor, opinamos pela não 
tributação 
da verba. Se formos autuados pela Receita Federal. tremas buscar amparo judicial 
utilizando os mesmos argumentos que estão se consolidando na Jurisprudência" 

Aldo - É que esse assunto. é novidade na ... 

Valdemar- Os três salãrios não é Dr. Aldo? 

Aldo - Não, mesmo que a lei fale da necessidade da obrigatoriedade nos pedidos de 
Imposto de Renda, face desse julgamento o pessoal da ãrea esta achando que nós, 
tem um parecer que nós não devemos independer Imposto de Renda sobre, é isso? 

Valdemar- É isso. Porque toma mais atrativo para o pessoal que aderiu. 

Aldo - Os Senhores Diretores entenderam o assunto. tem alguma coisa a acrescentar? 

Alaor- Na minha opinião é que devem deixar sem a Tributação. 

Valdemar- É tem amparo. 

Aldo - Quem estiver de acordo penmaneça como esta Ok? Aprovada. 

Gabriel- O PDV já está aprovado. não né? 

Aldo - Não só os tenminãveis. Vamos. todo o dia ass1m porque o Secretario Giovam esta 
chegando de viagem hoje. ai eu vou conversar com ele para decidir 

Valdemar- Esta tenminado viu Dr. Aldo. praticamente todo ele esta estruturado. talvez é 
uma questão. uma vez aprovada pelo Conselho ... 

Paulo- Deixa eu só fazer uma pergunta na questão do PDV. nos temos prazos de 
validade daquele concurso para que as pessoas se apresentarem. você tem até d1a 13 
de abril. 

Valdemar- Não, a contratação esta ocorrendo. esse que é o meu medo. porque veja. 
nós assum1mos informalmente o comprom1sso de as co1sas irem meio paralelas. nós 
estamos fazendo a nossa parte que é a contratação. inclus1ve jã foi convocado jil 
estamos decidindo todos os critérios. a contratação esta ocorrendo. 

Aldo- Seu Valdemar esta com a palavra. 

Valdemar- Vamos lã. Bom aqUI: "Empregados a Dispos1ção da Assoc1ação Banestado·· 
Esse assunto parece-me que teria sido tratado. o Edson hav1a conversado com o 
Presidente.- O Banestado atendeu a um pedtdo da 
Assocração 
Banestado. autorizando a 

13J 



d1spombilização 
de empregados para prestar 
servtços 
aquela_ 
Assoc1ação. 

ANAIS DO SENADO FEDERAL OUTUBRO DE 1998 

sendo que as despesas de pessoal tidas com esses empregados senam arcadas pelo 
Banestado por um 
periodo 
de 180 dias, cujo o termmo se deu em 12.12.97. Os empregados aba1xo relacionados 
estão atualmente prestando 
serv1ço 
a A B. O Banestado tem um custo total mensal com os empregados ac1ma c1tados. no 
1mporte total de R$ 38. 129.39, base de janeiro. já acresc1dos os encargos. Informamos 
que os ressarcimentos dos valores devidos pela 
Associação 
Banestado relativo ás despesas dos empregados que estão ou estavam a 
disposição 
daquele órgão após o termino do 
periodo 
de 180 dias acima citado, ou seja, 12/12197, encontra-se pendente ate a presente data. 
Proposta da 
Associação: 
A 
associação 
solicita a 
manutenção 
da 
liberação 
dos empregados ate dezembro de 98, comprometendo-se a efetuar os ressarcimentos 
das despesas a partir da folha de pagamento de 
março, 
através de 
dedução 
dos créditos referentes ao contrato de 
utilização 
das 
Instalações 
da colónia de férias de Pra1a de Leste. Quer dizer. a Assoc1ação tinha ped1do que 
fosse descontado essa despesa desse pessoal daquele recebimento que ela tem do 
aluguel das Instalações do Faxinai do Leste la. 

Nilton- Só uma dúvida aqu1. esses elementos elencados. aqueles func,onanos 
elencados consta também o MILTON TREIN. e o MILTON TREIN e aposentado. 

Valdemar- Ainda não. esta na boca ai. esta na l1sta dos 130. 

Batata - Essa lista vai sa1r. 

Alaor- Eu não entendo porque que a Assoc1ação não paga de dezembro do periodo de 
dezembro pra cã? 

Valdemar- Não tem dinhe1ro. 

Alaor- Desconta agora que nos temos que pagar a, 

Valdemar- Ai me parece AI ao r que teve uma conversa prev1a com o Pres1dente sobre 
ISSO 
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Alaor- Ah. bom. 

Aldo- Aqui tem duas co1sas. prime1ro lugar. na minha opinião eu acho cue devena. se 
for por 180 dias deveria considerar o termmo em 12112197, começa por a1. Outra co1sa. 
eu não sou muito favorável a essa vinculaç.~o aqui. não sei. só o Di reta r Adm1nistrat1vo 
podem nos informar, se é possiveo razer es;e encontro de contas 1sso não é me1o anti
ortodoxo. Eles estão propondo aqui de deduzir inclusive aqu1lo que está sendo pago no 
valor do ressarcimento, é uma divida engraçada. 

Valdemar- Tem que pagar e receber. A bem da verdade, quer dizer. não é 
necessariamente de forma contabil, esse dinheiro que vem. o dinheiro que vão receber 
pagar. 

Alaor ~ Credita numa conta e debita. 

Paulo - Só como experiência tem que fazer como credita e debita no mesmo dia. Se 
ficar para cobrar. não vai receber nunca mais. 

Batata - Até porque ele esta dizendo que a partir de março. 

Alaor- Tem que creditar primeiro ... 

Aldo - Porque? 

Alaor - Senão a conta fica descoberta. Fica depósito, adiantamento depositantes._ 

Aldo- Ah é? 

Alaor- Sim, eu não sei quanto eles têm na conta. 

Valdemar- Sim, sim. não deve ter saldo R$ 30 mil sobrando la fazendo média. Com 
certeza, por isso é que pedi que fosse debitado concom1tante. 

Alaor- Quando sai o pagamento dele? Desses acertos? 

Valdemar- E esta na segunda folha. 

Paulo- O Contrato esta sendo administrado pela DIRHU? 

Valdemar- DIRHU. 

Alaor- Agora. t1nha algum acerto com o Pres1dente? 

Valdemar- Veja. a bem da verdade teve. Teve todo aquele problema c e mal estar que 
aconteceu com a Associação dai um dia o MILTON TREIN esteve aqu1 conversou com 
o Presidente eu e o Edson participamos da conversa. o Pres1dente falou que até 1a 
fazer o Faxinai do Leste ate para dar uma força no sentido. o MILTON dosse que f1cou 
sem dinheiro. então extstiu uma conversa antes 

Aldo- Então você assistiu a conversa? 

Valdemar- Veja bem. eu ass1sti essa conversa agora a ult1ma em que e; Edson 1a. me 
pediu pra pautar 1sso que ele hav1a tratado com o Presodente. eu nao oart1copeo. com o 
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MILTON ficou acertado 1sso aqUI. Tanto eu. apenas eu gosta na de estar eu costana 
que o Pres1dente est1vesse. 

A Ido - Então vamos tirar de pauta. 

Valdemar- E melhor né? 

Aldo - Você retira de pauta e deixa para prox1ma reun~ão Eu acho que 1sso a1 não tem 
tanta urgência. Mas grave bem o que o Alaor de1xou para d1ze ~epo1s r 3 prox1ma 
reunião. DIRCO. São Jorge. o Senhor Nilton Mariano. 

Nilton- INSDÚSTRIAS REUNIDAS SÃO JORGE. São Jorge é uma daouelas 
composições de leastng. que nós realizamos a dOis ou três anos atras. :ue Ja estavam 
em CL e CCP e nós fizemos alteração. Quando nos f1zemos essa at1vação dessa 
operação a dois ou três anos atrás uma parte dela lo: garantidO com precatá no. 
garantia adicional. precatórios alimentares do advogado da CR Alme1da. la .. 

Batata - Luiz Alberto Machado. 

Nilton - Então por isso é que esta com, como vocês podem ver la tem três operações. 
Duas sem garant1as de precatórios e uma com garantia de precatório. As duas 
operações que estão sem garantias de precatónos elas tinhas ongtnalmente a garant1a 
de trigo. penhor de trigo que obviamente não existe. A execução em cima dele pra bota
lo na cadeia por infiel depositário. por falda do penhor foi derrubado em juizo. porque o 
trigo. era o meio de funcionamento da própna industna então foi em Juizo e caiu. E no 
transcorrer das negociações. agora o maior credor deles é o BANESPA uns R$ 60 
milhões aproximadamente e o BRADESCO que capitaneou uma negoc1ação de todos 
os Bancos e coordenando um pool de Bancos que a semana passada na terça-feira 
nós fizemos uma reunião em São Paulo. para ver de que maneira que a gente va1 
conduztr daqui para frente. Está sendo feito. o Dr. Aldo sabe disso h a uma auditona 
através da TREVISAN. dentro do MOINHO SÃO JORGE para detemninar condições. 
prazos e valores que poderão ser acord8dos com o pool de bancos. que vai envolver 
as debêntures. participação societária. e uma sêrie de coisas. Essa auditona vat ficar 
pronta no prazo de 120 d1as com a proposta; 90 dias para a conclusão da auditoria e 
mais 30 dias para uma proposta. Isto eu estou só historiando pra vocês como é que 
esta o negócio. Esta evidenciado já a necessidade de aparte de recursos de capital de 
giro. iniCialmente se falou em R$ 10 mtlhões. qualquer co1sa ass1m. está se pensando 
em mais. Qual seria a participação dos bancos? Cada um dentro do percentual que é a 
sua divida. o seu crédito. tá? Como nós temos. AqUI ha um outro detalhe. a perfecção 
1n1cial da solução desse problema envolve prazos novos de 1 O a 15 anos. Essa 1a f01 
um honzonte que a TREVISAN ja deu Inicialmente. Como nós temos a metade. pouco 
ma1s da metade da divida. aqUJ consta RS 15 milhões de precatemos em garantia. mas 
o valor dos precatórios não é os R$ 15 milhões. poraue: porque a operação ECC vem 
sendo gravados com juros 1nternos nossos e a garantia c os precatarias que e !GP" 1 '" 

ou+ 0.5%. agora eu não tenho . 

"-laor- 16% ao ano_ deve ser 16% aa. 

Rrcardo - 12~/o + 6~/o. e 18~-'o ao ano 

~~-Jrlton- ~~~C ..... tPo no caso da. quando ha maarmprér'Cia r:-:r pane c c ..?-.Jverno 

R1cardo- Essa a1 é 12°-(,-..- W%. TR +12 e +6':-'a de Jure comoensatono 

Nilton- Isso depors que o Governo passa a ser lnaatmolente. d1go para ~azer o caicur-:_. 
agora para fazer a conta de cheqada. Então não va1 atmg1r os 15. ~v1as a nossa 
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proposta qual que é? Pegar esses precatarias como "dação em pagamento". esses 
precatórios tem uma caracteristica por ser alimentar. cons1derado alimentar. porque e 
precatório do advogado a ser pago antes da dívida aue ong1nou esse precatono. ou 
seja, deve ser pago antes do CR Alme1da. Pnme~ro paga o precataria do advogado e 
depois o titular da divida. Qual que é a nossa 1ntenção. e eu antes de trazer para os 
Senhores eu Ja conversei com o Dr. Aldo e converse1 também com o Presidente. pra 
que a co1sa. eu também não 1a trazer uma co1sa que não houvesse cond1ções de 
ace1tação. Expliquei para o Pres1dente que no caso oe uma execução desta divida. nos 
iríamos buscar a garantia que é o precatóno. Então passana a ser uma d1scussào 
10nocua. porque o BRADESCO Ja esta oferecendo esse precatono como dação parc1al. 
Se os Senhores qu1serem ou eventualmente eu acho que ate podena ser fe1to. para 

vila r e' ;e ruido todo em cima do precatorio. se for aprovado pelo Coleg1aao. levar 
para ter uma ciência do secreta no viu Dr. Aldo. 

Aldo - Não precisa levar para o Consel'lo 

Batata - Homologação do Conselho. 

Nilton- Não. porque não atmge o valor ne? 

Ricardo - E bom, é bom. 

Aldo - O que abunda não prejudica. 

Nilton- Então 1ria para a Reunião do Conselho. Nós somos de parecer. ele é meio 
inferior a R$ 15 m1lhões? Eu não tenho o valor exalo d1sso aqUI. 

Alaor- Mas pega riamos por 100% . 

Nilton - Por 100%. Porque não tem o valor exalo aqui? Existe uma nonmativa da 
vigilância do Tribunal da Justiça do Estado. estabelecendo que o criténo. VIU o Ricardo. 
não sei isso é valido para todos. um critério da correção dos precatónos que é a média 
entre a TR mais IGP dividido por 2 acrescido dos 6% + 12%. no caso. Então a Senhor 
vê que está sendo esclarecido e depo1s eu vou trazer o número correto disto daqui. 
Então o nosso parecer. é pegar o que nós temos como garantia de precatórios como 
"dação em pagamento". porque queremos receber 1sso bem antes dos 1 O, 15 anos. 
com garantia de rendimentos na ordem de 18% ao ano mais indexador. coisa que lá na 
negociação da divida nós não vamos ter e mais amda. diminUindo o a porte de capital 
de giro em Cima da divida. 

Alaor- Esse precatório de que Estado que é? 

Nilton- Do Parana. 

Alaor- Paraná? 

Aldo -Tem três aspectos aqui. pnme~ro: comentou. não se1 se isso está ocorrendo com 
nos outros bancos. eles estão negociando talvez com debêntures. com pan1cipação 
ac1onaria de outros bancos. Outros bancos? 

Nilton- Todos. 

Aldo- Pois e. a1 e que esta. Esses precatórios estão cocrendo nsco amanhã do Banco 
Central. numa falha qualquer de pagamento, mandar prov1s1onar 1sso" 
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Nilton- Eu entendo que não.Pres1dente, Dr. Aldo. Entendo que não pelo seguinte: os_ 
precatórios são dividas reconhecidas judicialmente do Estado. Está liqu1do e cert~. nao 
existe possibilidade de ação rescisória em cima. que perfeita e acabado. A questao de 
derrepente o Banco Central em função do não pagamento pelo Estado. Esta orçado. 
mas o Estado não paga. passa para o orçamento segumte. não paga. o Banco Central 
pode chegar e dizer vamos prov1s10nar esse caso. 

Alaor- O que o Banco Central fara sem duvida. é nós teremos em ativo no Banco. e ele 
va1 perguntar qual o valor de mercado. Então a diferença esta a1 gente Se ele t1ver uma 
perda de 50%. o lucro de 50% nós vamos provisionar 

Aldo- Porque que no nosso caso também não entra debêntures como esta sendo com 
os outros? 

Nilton - A diferença dai nós vamos compor com os outros bancos. com a participação 
soc1etana e as debêntures. 

Alaor- Mas isso quer dizer que a debênture também. pode sim. seguramente não sera 
um bom ativo. 

Nilton - Não sera um bom ativo. 

Alaor- Porque a debênture. deles mesmo? 

Nilton - Deles mesmo. 

Alaor- Quer dizer eles serão os devedores. 

Agora só uma particularidade, aqui para esclarecer você, no que esta sendo estudado 
pelo poo/ de Bancos que já está condicionado é o afastamento do BANRISUL. A 
participação na administração deles no Conselho. vai ser de 213 dele. 113 dele 
obviamente e 213 do pool de bancos, quer dizer ele vai ficar sem o poder de mando. 
isso aí está escrito. 

Aldo -Qual o valor total da dívida? 

Nifton - O valor total da dívida está em torno de R$ 15 milhões. 

Aldo - Não, não total que ele tem com os bancos. 

Nillon- O BANESPA é na ordem de R$ 60 milhões. nós estamos com R$ 15 milhÕes o 
BRADESCO tem R$ 19 ou R$ 25 milhões, se não me falha a memória. e mais o Banco 
Rural. eu acredito que eu deva ter escntD aqui, não. não está. e o BOSANO mas o 
BOSANO ja tinha feito a negOCiação. E am mais o Banco do Bras1l que não esta 
compondo aqui a negociação com o Banco do Brasil é um pouco diferente. O Banco do 
Bras11 é detentor da hipoteca, através de urna série industrial, com o MOINHO e o 
MOINHO é a principal garantia principal do Banco do Brasil, vai ser inclusive. só que 
hoJe ele só garante o Banco do Brasil por um detalhe operacional. Porque a operação 
de ação judicial não prevê hipoteca em Mgundo grau. só que a divida do Banco do 
Bras11 é menor. o que é que vai acontecer com esse. com a divida do Banco do Brasil? 
Fazendo. fechando esse, essa negociação global com o Moinho São Jorge, o 
BANESPA que é detentor de uma série de hipotecas menores. libera as hipotecas 
menores. aquelas que e o Banco do B,-.il precisa ter e o Banco do Brasil libera a 
hipoteca do Moinho e que ISSO dai vai cobrir. 

Alaor - Agora a única garantia nossa é o precatório? 
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Nilton · Só. Nós tínhamos penhor de trigo em toda a operação e esse penhor de trigo 
não existe. e na justiça nós perdemos. 

Aldo · Hoje nós estamos completamente sem garant1a nenhuma. 

Nós temos uma garantia do aspecto judicial que nós fizemos uma penhora e levamos à 
leilão na casa do Jorge Santos, a casa dele é muito grande e é composta por diversas 
matrizes. Então o advogado nosso identificou isso dai, depois penhorou algumas 
hipotecas. porque a casa que o cidadão mora, é penhorada, mas penhorou alguns 
lotes. tem um terreno tem a piscina dele, a garagem. a churrasqueira está penhorada. E 
isso dai já foi a leilão, vale R$ 1 milhão. Então se nós executarmos ele novamente fica 
suspenso. Eles vão ter 24 horas para nos dar R$ 1 m1ihão de rea1s para gente liberar 
essa fiança, essa arrematação, mas é R$ 1 milhão só que. agora respondendo a sua 
pergunta. que é a garantida que eu diria em termos ;uridicos que nós temos. 

Aldo - Fora isso mais nada? 

Nilton · Nada. 

Aldo -Bom aqui tem uma determinação do Presidente do Conselho e do Secretário 
Giovani que nós não podemos mais aceitar, só em caso excepcional e daõo a 
excepcionalidade do caso eu acho, não sei, proponho que seja aprovado em Oiretoria, 
eu vou submeter aos Senhores, que, mas que seja notificado isso daqui. essa história 
seja contada por inteira, porque assim como está aqui, está faltando o primeiro capitulo. 
que é o que exatamente o que você acabou de me dizer. que nós tinhamos penhor de 
trigo, o trigo foi, o rato comeu. ai nós tentamos, entramos com uma ação. perdemos a 
ação e hoje estamos sem garantia nenhuma. 

Alaor • E o total da divida. 

Aldo - E o total da divida. 

Alaor- Não, não o total com o mercado. 

Nilton- A gente pode dar um valor estimado e eu explico porque. 

Aldo - Não, não precisa ser. Mais ou menos o do Banco, e levaríamos esse assunto 
para apreciação do Conselho, bem explicadinho para que na hora "h", o Celso Sabóia 
vai querer saber quantos anos o trigo tinha ... 

Nilton - Hoje á tarde eu trago a relação completa. 

Ricardo · Vai na Reunião do Conselho explicar verbalmente. 

Nilton - Não isso eu faço. 

Aldo - Então eu queria submeter essa. por favor. 

Marquesini - Dr. Aldo com respeito a essa questão do precatório estamos vivendo uma 
peculiaridade em panicipar. qual seja a própria recomendação por escnto do Secretário. 
cancelasse a operação com precatório de terceiros. Então eu só coloco como uma 
preocupação quanto o aspecto que desde que seja dada detalhada aos Senhores é de 
que a empresa com a qual nós não ocorreu a operação com precatórios. está nos 
acionando para aceitação dos precatórios. então talvez seja ... 
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R1cardo- Porque você não ac1ona ele, a venda dos-ca•:..is 1sso ç t-stei1C:l5to. 

Marquesini - Isso também esta sendo feito. 

Ricardo - Manda o cassete nele. 

Marques1ni- Isso esta sendo feito. Então só coloco oue 1nc1us1ve a i3LAM tem do1s 
documentOS e que eles incorporaram à ação COm documentoS Internos. OOtldOS por VIaS 
nada ortodoxas. Porque como houve aquela determmação por escnto çe10 Secretario 
de não aceitar precatórios de terceiros. 

Nilton - Por isso que nós vamos levar ao Conselho. em que pese, o valor não at;ng~r 

Aldo- Oual é a tua preocuc2.cão? 

Marques1n1- Não. Dr. Aldo. eu so esta fazendo um reg1stro 

Aldo- Fazendo um registro. 

Marquesini- De que realmente essa empresa poderá entender como precedente ou 
não. 

Aldo - Precedente não gera direitos. Nós sempre estamos suJeitos a alguem nos 
acionar por alguma coisa e isso não pode exigir em um dia e tomar a dec1são. eu acho 
que a Leasing é um caso. aqui é outro caso. tem que deixar bem claro que o Banco 
aqui esta sendo, eu acho oportuna essa sua observacão. so aue no meu ponto de v1sta 

Dalledone- O Conselho pode até não aprovar né? 

Aldo- Alguém quer fazer alguma ... 

Elia- Dr. Aldo. mas existe uma diferença. 1sso aqu1 já ~ garantia. 

Gaivão- A origem da operação é nossa garant1a. 

Elia - No outro caso la que estão nos oferecendo precataria esse e o contra no já é 
garantia. 

Aldo -Garantia de precatório. Já ex1ste precatório. 

Elia- Ja existe. E bem diferente do outro caso. 

Gaivão- Dai nós renegociamos. 

Elia- Exatamente. 

Aldo- Bom de qualquer forma eu acho que convem cnesmo que 13 tenhê SIDO. que nos 
estamos transformando a garantia em dação de pagamenéc ~s1a borr,? Essa e a 
aprovação. e com o histónco todo. 

Nilton -Aquele histónco todo eu faço e depois eu passo para os Sennoras. 

Aldo- Alguém tem alguma observação a fazer com re:açao essa opera:ào? 
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Gaivão - Eu acho que essa é uma dívida daquelas 1mpagave1s. que não vão oagar 
nunca Essa operação é de que Agênc1a? 

Nilton- E Nossa Senhora da Lapa. Álvares Penteado. E são Paulo ne? 

Gaivão- O que entrar aqui é lucro. Isso é munição pronta para o Senador Requ1ão. 

Aldo- Porque munição. a operação foi fe1ta na época dela. 

Ricardo -O Senador ReqUião. foi no Governo dele. 

Alaor- Dação com garantia de precatório. na época dele. 

Aldo - Então está bem ass1m? 

Alaor- Mas a Diretona é favoravel? 

Aldo - Pelo 1e1to é favoravel. 

Batata - Com homologação. 

Nilton - Favoravel na Diretona. vai para Reunião de Conselho. 

Alaor- Parecer favoravel da Diretoria. 

Aldo- Não. com a aprovação da Diretoria e depo1s ao Conselho para homologação. 

Rodrigo- Dr. Aldo só como o Alaor falou. a titulo de legislação. Os precatórios no 
mercado infonmal tem 40% do valor de face. 

Aldo- Quanto? 

Rodrigo - 40%. 

Batata - Mas também não tem comprador. 

Alaor- Não resolve né Dr. Aldo, a observação que ele fez é valida porque o Banco 
Central quando venficar esse ativo ele va1 pedir que a gente provisione 50%. Bom nós 
temos duas alternativas. provisionar 50% ou provisionar a operação toda. certo. porque 
nós não vamos receber mesmo. Esta em CCP isso aqui né? 

Nilton- Não isso nós ativamos. 

Batata- Isso foi ativado em 96 se não me engano. 

Nilton- Com a garantia dos precatórios vai funciOnar? 

Alaor - Vai Para CL. 

Aldo- Alguem tem alguma co1sa .. 
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Aldo- Todos de acordo. Vamos passar para a segunda proposta da pauta. 

Nilton- A segunda pauta aqui é uma conversa que nós tivemos. tnicialmente eu fui 
convtdado pelo Erminio. da Secretaria da Fazenda para atender um pessoal do Banco 
PACTUAL que esta tentando entre outras coisas ai a SANE PAR. A COPEL. fut 
chamado porque eles estavam querendo fazer uma realização fazer uma renegoctação 
com o Banco em ctma do CL ... Bom eu pedt pra e!es fazerem uma proposta. 

Aldo- Porque não trouxe uma cópta para a Diretona? 

Nilton - Eu não trouxe mas eu posso pedir la. peça para a Mima a cópta da proposta do 
PACTUAL. 

Alaor- Essa audttona a ser contratada tena que ser paga pelo BANEST ADO? 

Nilton- Não. O que esta escrito aqut em batxo. O que acontece. 

Aldo - Exponha. exponha. 

Nilton- Então o Banco PACTUAL. em assocaação como a GLOBOSAX. estãoproJ:!ondo 
ao BANESTADO. um processo de .... para contraar dividas na Carteara de lnadamplencaa. 
através de analise desse crédito que sera feito diretamente nos nossos arquavos. por 
empresa de auditoria a ser contratada por eles para compilação e avaliação bancaria. O 
que é que eles querem com isso: duas alternativas. 1 gerir os nossos ativos dificets. os 
nossos créditos inadimplentes. e essa gestão ela pegaria desde a anadamplêncaa. 
passaria para eles e eles ariam atras da recuperação. pnmearo numa recuperação 
extrajudicial. não logrando o intento. passariam a utilizar os advogados dai pra 
judicialmente. para buscar o devido. A remuneração deles. isso aqui é depoas no futuro 
que vai receber, se aprovado em fonna de cascata, eles anicaalmente estão. nos falaram 
em tennos de valores minimos de operação da ordem de R$ 500.000.00. O que é que 
eles querem na realidade, fazer uma an*lise dos nossos créditos e em cama dessa 
analise duas propostas. Uma de compra desses créditos. que seriam créditos 
compensados pelo Banco. Créditos em CL e outra de administração da recuperação 
desses recursos. Então é uma fonna de terceirização que ja usada de acordo com eles 
e que a gente vê também em jamais e revistas ai. que é bastante usada na Europa e 
nos Estados Unidos e tudo. e pelos grandes bancos. Eles não cuidam mats da 
inadimplência. Então eles passam para terceiros e é o que eles estão fazendo aqu1. . 
Quando nós recebemos o pessoal. o Diretor deles. conversamos. escutamos e qual e a 
nossa proposta: a nossa proposta é que seja autonzado pela Reunião de Conselho. 
pela Diretoria. que nós demos prosseguimento aos entendimentos no sentido da 
contratação da audrtoria, porque a contratação da consultona esta escnto ai. 
respondendo uma pergunta do Alaor. se nós concordarmos com a negociação co_m 
eles. la na frente o que vamos fazer para Reumão de Diretona para aprovar ou nao. que 
eles pagam a auditona. Caso contrario, nós pagaremos. logacamente que o valor Ja _ 
prevtamente estabelecido. Então o que é que nós trazemos aqui hoje para aprovaçao 
da Diretona, e o nosso parecer é favoravel disso daqut. e que nós possamos. a DIRCO 
de comum acordo com a VIPRE. continuar as neaoctacões com eles. qual seJa. o 
restabelecimento da contratação. não por nós e stm por ele. porque nos te riamos 
problemas com a 8666. não é? Eles contratam a Empresa. trazem aqui internamente 
para fazer esse levantamento. nos ja temos bastcamente levantado quase todos os . 
dados que eles precasam das maaores operações. eles vão fazer rapidamente asso daa e 
dependendo dasso. vaa depender do preço que vat se pagar. e so uma coasa tem que 
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ficar clara aqui para a Diretoria, que ninguém va1 autonzar a gente contratar. fazer ou 
fechar o negócio. vender os ativos nada. autonzar que se1a feita essa div1da para 
depois, que a Diretona decidir, etc. 

Alaor- Você va1 ater-se apenas ao cliente das grandes operação e as gara;,!la em 
divida 

Nilton- Das propostas. dos contratos estão bem infonnados. 

Alaor- Só Isso? 

Nilton- Só. 

Alaor- Não va1 entrar no mérito como foi aprovado? 

Nilton - Não. absolutamente. absolutamente. 

Alaor- Porque dai ia abrir demais o Banco pra eles. 

Nilton - Eles assumem. inclusive tem aqui as propostas deles. eles assumem por escntc 
o compromisso da confidencialidade. aquela coisa toda que agente sabe. 

Dalledone- Se o Banco não fechar contrato com eles. o Banco vai ter de pagar a 
consultaria. estar " ;nfliginc :J da mesma fonna a 8.666. 

Nilton- Não. porque vai passar por esse processo ai de aprovação. não veJO problema 
nenhum. porque não teria como a gente fazer uma lic1tação pra ele. 

Aldo - Eu tinha pedido quando nós fizemos nós tivemos lá rapido com eles. uma relação 
de algumas instituições finance1ras que já fizeram. não se1 se já fizeram. não mandaram 
ainda? 

Nilton - Não. mas eles, eu recebi naquela reunião que nós fizemos eles tem bastante 
empreendimentos no México não é? Estados Unidos bastante. 

Aldo - Está começando agora. 

Nilton - Falaram que estavam com processo semelhante mas não tinham ainda. 

Alaor- Falaram que não teriam como devedora. agora em teta máximo eles falaram? 

Nilton - Máximo não. Eu li, fiz questão de colocar aqui. mas depois de uma conversa 
inicial. ele diz não. 

Alaor- Quer dizer que se nós levarmos uma relação de R$ 300. 400 milhões pra eles. 

Nilton- Só que eles vão colocar um preço, vão analisar. contrato por contrato. de 
30.40.50. depende das garantias. da situação económica. 

Dalledone- Esse é recebível. esse não é. esse eu não quero. nê? 

Nilton - Não. e dai isso tudo eles saber o andamento processual. que nós já levantamos 
eles querem saber a fonmalização do contrato que já foi feito. as garantias que estão 
feitas e constituidas na empresa. então você pega um penhor mercantil que não ex1ste. 
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Aldo - Nilton. pelos nossos belos olhos eles não vão 'azer. acredite ~c e t-ies vão querer 
levantar aqueles créditos que são ma1s conven1entes e face1s de reccperar. sabe o que 
nós também podemos fazer? 

Nilton- Não. mas nós temos uma. eu levantei aliJa centro dessa Gt1c:a ;na1s pu menos 
umas 50 pastas de clientes. o que e que acontece? Então vamos oegar JOAO JOSE 
ZAC ou MIGUEL ZAC. a divida é perfeita. temos garant1as. J3 estam:os bngando com 
eles morreu esses tempos ai. a 5 anos ou ma1s 

Ricardo- O JOSÉ MIGUEL ZAK. o objet1vo deles não e receber ued::::s. ~ão. eles 
querem me comprar créditos. 

Nilton - Sim querem comprar ou adm1n1strar. cena? 

Ricardo- O objetivo ma1or deles e ficar com os créd1tos pra ele e pra Leasmg. pra 
abater no Imposto de Renda la no outro lado 

Alaor- Não. eles fazem 1sso também. mas ai é que esla 

Ricardo -Vender crédito pra Banco. pra negoc1ar. tudo. Compra por RS 20 m1l ele va1 la 
no BRADESCO e vende por RS 100 m1l e o BRADESCO joga la no CL dele por. R$ 100 
m1l esta tudo perdido. Você acha que Banco Amencano va1 fazer fiar' 

Nilton - Não. mas ai veja bem. 

Ricardo- Faz pra render. mas o resto é pra vender o podre pagar lmoosto de Renda. 

Nilton - Mas nós vamos vender só os que nos .nteressarem 

Ricardo - lógico. vamos vender o que nos interessar e eu sou favoravel. Agora vamos 
vender o que nos interessar. não o que interessar pra eles. 

Nilton- Claro. claro. 

Ricardo - Esse SÃO JORGE ai pode vender pra eles. nos não vamos receber nunca 
1sso mesmo. É isso que eles querem, eles pegam pelo valor cheio pagam ai R$ 3 
milhões. vendem pro BRADESCO por R$ 5 m1lhões. o BRADESCO entope la. não paga 
Imposto de Renda, outra parte jogam na Contàbil. se eles puderem receber eles 
recebem também. 

Aldo - Esta em discussão o assunto da proposta do N1lton Mariano. sobre Due Diligence 
para o BANCO PACTUAL esta terceirizando a venda com gestão tercemzada dos 
créditos problemáticos do BANESTADO. Eu quena a opimão dos Diretores. um por um. 
Por favor Senhor. 

Alaor- Eu sou favorável. condicionado realmente àqu1lo que o Ricardo falou, nós vamos 
escrever quem é quem na relação de créditos possíve1s de venda. receber os créditos. 
Reservamos aqueles p1ores e vamos ver se eles ace1tam o nsco. 

Ricardo - E ace1tamos propostas também. né? 

Alaor - Por quanto. ai chega a hora . 

Aldo - Mas nós não estamos decidindo isso. nós estamos aqu1 a comratação da Due 
Diligence 
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Alaor - A contratação da Due Diligence. 

Aldo - Porque simplesmente eles não vão nos dizer nada enquanto não fizer a 
contratação_ 

Alaor- Agora nós não sabemos quanto que custa Due Oiligence . Então nós 
queremos saber. 

Nilton - Eles vão pagar_ Mas se nós na seqüência não fecharmos o contrato ou de 
venda ou de gestão daí nós temos que pagar_ Isto esta escrito na proposta deles. só 
que também esta escrito que eles nos vão nos dar ciência previamente do valor da Due 
Diligence. quer dizer, nós. o que eu tenho aqui para o Colegiada. é que autonze 
VIPRE com a DIRCO para dar seqüência nessa negoc1ação e deixando bem claro que 
não vamos negociar nada sem trazer para o Coleg1ado. 

Batata- Apreciação do Colegiada para a aprovação. 

Alaor- Eu acho que estou de acordo com isso dai. 

Batata -Aqui esta dizendo que basta "o processo para a 
contratação 
do 
serv1ço. 
acontecerá de comum acordo com a VIPRE e quando conclwr sera levada à 
aprec1ação 

do Colegiada para 
aprovaç 

Nilton- Exatamente. 

Batata - Ouer dizer. não vai se decidir nada 

Nílton - Não, não. 

Aldo- Vamos decidir se __ _ 

Batata - Se há contratação ou não. Não as vendas. 

Nilton- Sim, negociar a agilidade do processo. Eles estão telefonando querendo saber 
como vai o caso. 

Alaor- O processo pode dar andamento até a hora da contratação da Due Oiligence ? 
Na hora que se tiver o valor da Oue Diligence . remeter ao Colegiada para a venda. 

Paulo - Uma sugestão uma contra proposta do que eles fizeram_ Como as de risco. 
mostra pra eles e se eles tem interesse, talvez esse risco eles não assumissem. porque 
se a gente não aceitar eles vão dar porcentagem em cima disso aí_ De repente. vamos 
rachar o risco ai. do que ficar só pra nós_ Com risco de ele apresentar recurso ainda. 

Tadeu- Pelo menos metade. 

Aldo - O Senhor sabe quais seriam os valores? 

Alaor- Vai depender do número de processos que você entregar a ele. 
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Nilton - Mas eu acho que Qão é muito. só pra dar um referencial. eu vou dar três 
exemplos. No MOINHO SAO JORGE. está saindo por RS 450 mil. mas dai uma 
aud1tona completa na Empresa toda, aqui nós vamos auditar alguns processos que 
vamos dar pra eles verem para discutir. 

Aldo -Então vamos modificar a proposta seu Nilton Mana no. Modificar no sentido o 
segUI me· autonzando a area da VIPRE e da DIRCO. a dar continUidade as negociações 
der.tro do que foi ouvido aqui: primeiro. questão de custo dessa Oue Oiligence . 
ques:ão de créditos bons. que poderiam ficar com créditos ruins também .. e o periodo 
de tempo de demora. abrangência da Oue Diligence . dai então nós tomamos a 
decisão. traz novamente a Reumão da Diretoria para aprec1ação. 

Nilton- Isso ai esta mais ou menos dentro do contexto aqu, que nós explicamos. nós 
ficamos. fazemos. damos continUidade ao processo e ass1m que t1venmos alguma co1sa 
ma1s concreta. nós submetemos a apreciação do da Diretoria. 

A!do - /.L11~o bem. 

Galvãc - :+Js não estamos gastando um tostão nesse processo. por enquanto. 

NiiiCJn - :aca. Absolutamente nada. Ninguém vai ser contratado a auditoria antes de 
trazerrcz :sso aqur oara a Diretona. 

Aldo - 'õct2o nessas cond1cões esta aprovada. Operações a serem analisadas. quem 
tr\lei algL..:ma corsa ... Qual é a dUvrda? 

Ba~2ta- Jamars for drscutrdo dessa maneira aqur. Juros trrmestrars na caréncra. 

garant1as ccnstantes na proposta. hipoteca e para completar os 120%. a Empresa 
poder5 oft::r~cer as yarantras durante o prazo de carêncra. 

Aldc - õ:ste em d1scussão. 

Ala o r- Eu sei que alguns diretores aqui tem falado InSistentemente dizenoo olha. é um 
d1nhe~ro oue ja esta dado. portanto nós não podemos discutir o que é custo e o que não 
e. E tem razão. nós temos R$ 4 bilhões em ativos que ja foi dado e esses R$ 4 bilhões 
em ;;t,·;os esta fora do Banco. foi dado, nós temos em ativos considerados ruins pelo 
Banco Central RS 1.786.000.000.00. e dentre esses ativos. não estão esses ai. não 
estão -esses ca1 que. segundo o Banco Central não é bom. Então nós estamos fazendo 
ur:12 •:cmpJSIÇão por TBF "seca". o que representa hoje uma taxa menor do que o custo 
de c • C" c•. <:':J que nós estamos tendo. 

Ba~2tõ - Com Certeza . 

. -"I:oo;- ::·,tdc e ;sso que eu quero que fique registrado. Eu entendo o problema da 
soc1eJaoe noje. os empresarios não estão pagando. existe um cnse de inadimplênc1a. 
então lUdo isso pode ser conciliado quando da aprovação de uma rolagem de uma 
.ji·J<da. Agora. neste caso e n9s outros que certamente virão aqui em função deste. nós 
''staremos trocando 6 por 5. E isto que esta acontecendo e mais. nós estamos 
dlo~cando o perfil da divida do cliente. enquanto a nossa esta ainda no curto prazo e 
·1o·; r ao temos fôlego de alongar o perfil. Era só essa observação que eu quena que os 
:~-~c res :~vessem caêncra .. 

5atata - E Você? 

Alaor - Oue nós não estamos fazendo renegociação abaixo do custo que está sendo. E 
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eu entendo também, que esse dinheiro não esta na conta como todo o nossc clivo .. ~ 
esta. São R$ 4 bilhões que nós temos. 

Ricardo - Me dã licença. 

Aldo - Não, só pra terminar a Ata. 

Ricardo - Não, eu quero fazer uma observação. 

Aldo - Senhores tem uma. vamos fazer uma reunião só. 

Ricardo -Concordo com o Alaor, não se fala em custos. O problema é o seguinte. nos 
estamos numa crise brutal, hoje ninguém esta pagando. esta danado Ou você jcg2 
esse "troço" para CL, ou você compõe para receber. HoJe a crise é brutal. E" nunca 
quis falar do caso da CIDADElA porque eu estou vendo que Ja faz oito meses que essa 
"merda" está rolando aí, faz oito meses que esta rolando essa "porra" aí. E joga pra :a. 
joga pra la, como eu ja trabalhei na CIDADELA eu nunca falei. mas agora eu vou ~alar 
Agora pega os contratos da Caixa Económica com a CIDADElA. sera que a Ca1xa 
Económica é burra. pega o contrato do Banco Central com a CIDADElA. agora se uma 
empresa com dificuldade nós temos que salvar. agora quando você vê o nosso esta a1 
Quantos anos a Caixa Económica deu para a CIDADELA. 1 O anos. 

Batata - Foi trazido aqui na reunião da Diretoria TR + 1 

Ricardo- Quantos anos o Banco Central deu para a CIDADELA? E a1nda abnram uma 
linha de crédito de R$ 12 milhões de reais. Não é soo caso aa CIDADELA. é o caso d<= 
mwtas delas. Então vamos conhecer o histórico da operação. como o histónco da 
XINGU que eu vou repetir pra vocês na hora da votação. Quem e que "entocou" o 
pepino da XINGU. Foi o nosso sócio majoritario. Então nos temes duas dec1são. ou ros 
JOgamos pra CL. ou pra salvar o nosso. 

Alaor- Eu entendo o que você esta falando, realmente com a Jnad1molênc1a. ocorre o 
que está ocorrendo agora. 

Ricardo- Agora todos os bancos estão pagando isso agora. Só que nós estarr.os mais 
"fedidos", nós estamos indo buscar no mercado. 

Alaor- Na verdade o que ocorre. A Caixa Económ1ca. a captação dela e pouoanca. ~ 
recurso do Governo, quer dizer, ela tem um funding. 

Ricardo- A Caixa Económica tem o recurso do Funao de Garantia. 

Alaor- Mas ela tem um funding . ela tem funding mu1to mais barato do que o nos se 
Agora eu me recorro a Caixa Económica quando eu não cons1go pegar ma1s d1nhe!rJ 
no Banco Central. Sabe quanto eles cobram? 4% ao mês E nós estamos cc:::rando é'· 

Ricardo- Eu concordo com você. Nós estamos "fedidos" nós temos que buscar. rr;;s 
se nós não formos atrás pra receber, nós vamos ficar ma1s "fodidos" a1nda. Pode gcavar 
essa "porra" é bom que o Govemo tem que ouvir, porque tem também. então nos 
vamos ficar mais "fedidos" ainda. 

Ricardo: Eu não estou falando em questão de sexo. eu estou falando em qu-e~ :3.co .-' 
tudo ... 

Aldo- Eu sei que tudo o que você fala é procedente. eu estou sabendo. 
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Ricardo - Como nós estamos "fedidos", então nós temos que buscar. agora eu vejo 
aqUI. mandam fazer composição. com 30% do valor da divida. coisa pequena. Coisa 
grande todo mundo se "borra" de medo. Porque é CIDADELA porque é DM. porque é 
XINGU. porque é não sei o que. Eu tenho que decidir a operação de R$ 50.00 com a. 
eu vou receber. 

Nilton - Isso Alaor. nós não estamos renegociando R$ 4 bilhões. nós estamos 
renegociando 3 ou 4 operações. 

Alaor- E v a< ter que renegociar R$ 1. 786.000.000,00. 

Nilton - Não tem problema. nós vamos partir pra isso também. ja que f01 conced<do 
errado. 

Alaor- Se dentro desse R$ 1.786.000.000,00, se dentro desse R$ 1.786.000.000.00. 
nos sempre perdemos 6 para receber 5, pra onde que esse Banco vai? 

Nilton- Para a "merda". 

Ricardo- Mas Alaos veja. o caso do MOINHO SÃO JORGE. Foi dado R$ 7 0~4.000,00 
para o MOINHO SAO JORGE. com garantia do trigo. o tngo desapareceu. Nos temos 
que" atras. Quanto foi dado lá em Umuarama, ninguem fala que e o dobro da d1v1da de 
todas essas ai. SOALGO e ALGOESTE. 

Ricardo - Sumiu tudo. 

Alaor - Nós vamos ter outras. você falou DM. nós vamos ter outras que não vai fazer 
por mais TBF Porque nós fizemos a TBF para a CIDADELA. A XINGU. porque isso 
aqu1 cinco m<nutos depo<s o Sr. RACHED sabe que passou a CIDADELA. ele sabe. 
tranquilo. 

Batata - Então todos os outros empreiteiros vão saber. 

Alaor- Mas todos. todos vão saber e ai nós não vamos ter que. e mais. penhor de 
máquinas de R$ 1.900.000.00 do RACHED. mais hipoteca R$ 700.000.00 e aqueles 
recebi veis que ele tinha onde é que está? Está faltando. some no me<o do caminho. 

Alaor- Vamos falar da XINGU. 

Ricardo - Da licença, posso contar uma historinha para vocês aqui. O ún1co que 
acompanhou aqui seu MarquesJni, em 1983 eu entrei no Banco estava sentaoo toda 
essa mesa aqui. e dai teve um Diretor novo que d1sse. executa todo mundo. põe no pau 
todo mundo. dai o seu Valrnor Picolo estava ai que era Assistente Financeiro la ligou. 
qual é o Patnmõmo Uqu1do do Banco? 30 bilhões de Cnuzeiros. Quanto esses caras 
devem ? 40 bilhões. Ele disse nós vamos quebrar o Banco. e nós viemos devagarinho. 
recebendo a conta de todo mundo. emprestou mau. vocês me desculpem. tem que 
beliscar devagannho. O Sr. RACHED pegou um milhãozinho? Então vamos tomar um 
milhãozinho dele. 

Batata- Recebemos R$ 1.905.000.00, e ele quer dar R$ 1 milhão. 
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Ricardo - Nós tínhamos aaui a HD, era a ma1or devedora do Banco do Estado. Eu 
passei a mão fiquei 4 anos recebendo deles. E. antes do CR Alme1da. 

Batata - Então veja bem só pra complementar. v1u Ricardo? 

Ricardo- Deixa eu falar, Batata. O negócio é o seguinte: Tudo isso aqui. o papel é 
muito bonito. é muito bonito, pega uma "porrada" de porca na desse "troço· que não 
pade fazer não sei o que. que não pode fazer não sei o que. e não recebe nunca. 
nunca recebe entende? Então o "troço" não esta func1onando. Agora o cara tem um 
milhão. deve 20 m1lhões. vamos buscar um milhão dele. O que acontece? Vamos 
contar. quem é que sabe. como é que foi feita a divida do RACHED. Alguém conhece 
aqUI? Então eu vou contar pra vocês. 

Alaor- Mas só deixa eu dizer um negócio pra você. A ultima negociação que você 
estava aqui. você sabe disso. Era uma obra emergencial e ele ia pagar RS 
2.300.000.00 milhões. tinha uma procuração. Só que de repente. de repente essa 
procuração ... 

Ricardo - O problema é que os que devem pra nós, são mais malandros que nós e nós 
"chupamos o dedo" nós enchemos de parecer e ninguém decide "porra" nenhuma 

Alaor- Então na verdade o que é que aconteceu. Ele dev1a R$ 2.300 milhões e tinha 
que pagar R$ 2.300 milhões, porque tinha procuração. de repente o órgão que va1 fazer 
o pagamento. não aceita a nossa procuração e ele recebe via BRADESCO. 

Ricardo- Eu sei. o que é que houve. O seu José Richa chegou para o Jayme. o Jayme 
Lemer perguntou seu Jose Richa o que é que o Senhor quer. Eu quero que o Senhor 
dê a Estrada COPEL para o Seu RACHED. Perfeitamente. esta aqu1. está dada. O seu 
RACHED foi na Leasing tomou não sei R$ 4 ou RS 5 milhões de rea1s. e sabe ~uanto 
tempo depois foi encontrado. depois de 3 anos foram dar o contrato pra ele. 3 anos 
depo1s. Ainda aconteceu o seguinte o Senhor Governador pensou que estava ass1nado 

e a~ sinaram 1 contrato de outro Estado lá na co1sa. Então o homern quebrou. Eu não 
estuu defena.,mdo ele estou defendendo. vamos· receber. Como nós recebemos no 
periodo do Governo do Richa. e vou dar um exemplo prá vocês da HD. HD naquela 
época devia US$ 5 milhões de dólares. que se multiplicar hoje vai para US$30 ou 40 
milhões de dólares. 
Aldo- Terminou Senhor Ricardo? ---
Ricardo- Não. não, eu quero explicar para eles entenderem. Tem cara ma1s malandro 
que a HD. Você conheceu o Alaor. O cara dava nó em pmgo d'agua. e ~os recebemos 
praticamente tudo dele. 

Alaor- O fato é o seguinte. O que esta acontecendo no caso dessas empresas. Eles 
vêm aqui e sabem qual é a nossa fraqueza. Eles vêm aqui acompanhado dos nossos 
ex-colegas. 

Alaor- Eu não sou contrario à composição. eu não sou contrario. agora veja .. 

Ricardo - Não é composição. você olha um monte de troço aqui. o cara fica sentado 
atras de uma mesa sem experiência nenhuma. 

Aldo - Senhor Batata. por favor. leva para o Comitê I. e decida pnmeiro no Comitê I. 
Esta bom? 

Batata - Vamos retirar de pauta. 
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Aldo -Mais alguma cotsa ou não. Dr. Ricardo? Eu gostana que os Diretores das 
Empresas do Conglomerado. alguma coisa? Não tem nada para contar para nós? O 
Daros. nada? 

Daros - Nada. 

Aldo- Fundação? 

Tadeu- Somente que amanhã nós faremos uma Reumão da D1r~::~:-:a tem uma co1sa 
boa. 

Aldo -Tem. Amanhã, Senhores. a diretoria aqUI reun1da. esta con .Dsaca para as nove 
horas da manhã. o Prestdente convocou JUnto com o Secretano .ja Fazenda vlfa aqu1 
para fazer uma reunião conosco. Então quem tiver comprom1sso. por favor cancele. 
porque as nove horas da manhã temos uma reunião aqUI. com c Secretano. todos do 
Conglomerado certo? 

Ricardo - Eu não posso v1r. 

Aldo - Esta convocado. se Senhor não puder v ~r 

Ricardo- Quer que traga atestado médico? 

Aldo- Não. não precisa, mas manda alguém da area. sena rnteressame. Bom. eu acne 
que é só 1sso. eu só quena comun1car os Senhores que nos f1zemos uma reun1ão na 
sexta feira. isso é importante que os Serhores sa1bam. com os mtegrantes dos PABs 
que atendem que atendem os f;..1cionàrtos públicos. Est1veram la o Senhor Cequinel. os 
dois Regionais de Curitiba, os três gerentes das agênc1as Bacachen. Centro Civico e 
Comendador. nós convocamos, desculpe, o Batata sa1u-se maravilhosamente bem na 
reunião, gostei muito. Nós reunimos. mandamos conv1tes para 55 func1onãnos. convite 
não, uma convocação. e compareceram 29. Então como v1nte e poucos deixaram de 
comparecer, nós estamos marcando uma outra reunião. para mostrar pra eles como e 
importante a partictpação. porque? Porque dos 215 m1l funcionanos publ1cos que 
existem, nós não temos nem 10%, e os outros bancos. ja fo1 apresentado aqui. os 
Senhores tem conhecimento, estão abocanhando uma fatia de mercado que é nossa. 
Que nós fazemos o mais pesado. que nós fazemos o mais dificil. eles vem e colhem 
isso nas nossas barbas. Então nós estamos primeiro tentando melhorar o serv1ço. 
porque o serviço do PAS, muitos functomirios públicos se quetxam da prestação de 
serviço. nós vamos fazer uma reunião com os PABs que atendem a COPEL. a 
CELEPAR, a SANEPAR. e a Secretaria de Educação também. que é fora daqu1 do e1xo 
Centro Cívico, começar com um impacto maior. E fut tnfom1ado que e a primelfa 
reunião que foi feita com os funcionária& do Estado. Eu também fu1 mfom1ado de um 
fato que me deixou até preocupado, porque de um certo aspecto e engraçado. que o 
critério de escolha de quem vai para o PAB é incompetência. tncapactdade. 
insubordinação. Então nas agências. é verdade 1sso. não é bnncadelfa. Nas agênc1as o 
que tem de, quando é o pior da agência. o gerente diz. não. vat la para o PAB. Muito 
obrigado Senhores todos e até amanhã as 9 horas. 
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BANCO DO ESTADO DO PARANÁ __ A_ 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA. REALIZADA EM 17.03.98 

MARÇO DE 1998 

Aldo- Tem alguma referência descrever na Ata, se tiver alguma. objeção. inclusão, 
alteração, exclusão, e de qualquer fonma ... 

Paulo - Página 15. 

Aldo -Só um minutinho. 

Alaor- Eu teria aqui na página 2. 

Aldo- Só um instantinho Diretor, eu estou vendo algumas alterações solicitadas pelo 
Senhor Presidente. 

Valdemar- Bom Dr. Aldo. o assunto aqu1 e o PDV que nós a;nda não temos ele 
aprovado, aprovamos aqui na plenária mas faltou a aprovação do Secretário do 
Conselho da Admmistração. mas existe um estudo sobre a incidência ou não do 
Imposto de Renda sobre o PDV. 

Aldo- Parece que essa e a primeira vez que estamos lidando com o PDV no Banco? 

Valdemar- Não, não mas e aquele. 

Aldo - Não houve outros casos de PDV? 

Paulo- E um dos casos. 

Valdemar- E só que ve1o Dr. Aldo aqu1. deixa eu dar uma lidinha. nós vamos entender 
aqui: "Aprovar a não 
tributação 
de Imposto de renda sobre os três salános pagos ao POVNo caso os três sala rios nos 
não tinhamos nos antenores. Esse e um beneficio que esta sendo para esse PDV. 
"Deixando o Plano do desligamento Voluntario ma1s atrativo e estimulando uma maior 
adesão. Justificativa: em consulta feita a OICON. Gestão Fisco Tributaria. perguntando 
sobre a mcidêncJa de Imposto de Renda. sobre a verba 130/131. Incentivo de 
Desligamento Voluntário. Há entendimento dournnário que a verba tem natureza 
remuneratória e sobre o seu pagamento devera lrTCIOtr o Imposto de Renda. No entanto. 
conclusão do parecer recomenda a não 
tributação. 
alegando a existénc1a de vànas JUnsprudéncJas soare a maténa que cons10eraram a reler 
verba como sendo de natureza lndemzatona e que porranto sobres ca1s valores não 
incidem Imposto de Renda Pessoa 
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Fi 
E aqUI tem a posição da Controladoria na questão lributàna com d1versos pareceres 
inclusive do Supenor Tribunal de Justiça. 

Aldo- Parecer? O Superior Tribunal de Justiça não da Parecer. ele da a dec1são. 

Valdemar- Decisão. Obrigado. Então aqui na página 1.2 aqUI o recurso espec1al no 2° 
parágrafo: "Do Supenor Tribunal de 
justiça, 
instãncia final competente para apreciar a matéria. 
extrai mos 
as seguintes decisões unãnimes da 
1. 
turma". Então em todos eles aqui, eles são, eles consideram não tributa no de fato. 
Então a nosso. isso aqui corresponde 25'Yo aproximadamente de desconto de Imposto 
de Renda sobre esses três salários. A inllenção era deixar isso ai conforme esse ponto 
de vista. isento do recolhimento do Imposto. Se por um acaso tivermos problema tem 
aqui no último parágrafo da página 1.3, "Caso seja de interesse da Oiretona tomar o 
incentivo mais atrativo ao quadro funcional, inobstante o entendimento doutrinário desta 
Gestão Fisco-Tributária e a 
legislação 
em vigor, opinamos pela não 
tributação 
da verba. Se formos autuados pela Receita Federal. iremos buscar amparo judicial 
utilizando os mesmos argumentos que estão se consolidando na 1unsprudéncia" 

Aldo - E que esse assunto. é novidade na ... 

Valdemar- Os três salários não é Dr. Aldo? 

Aldo - Não. mesmo que a lei fale da necessidade da obrigatonedade nos pedidos de 
Imposto de Renda. face desse julgamento o pessoal da área esta achando que nós. 
tem um parecer que nós não devemos independer Imposto de Renda sobre. é isso? 

Valdemar- E isso. Porque toma mais atrativo para o pessoal que adenu. 

Aldo- Os Senhores Diretores entenderam o assunto. tem alguma co1sa a acrescentar? 

Alaor- Na m1nha opin1ão é que devem deixar sem a Tnbutação 

Valdemar- E tem amparo 

Aldo ·Quem est1ver de acordo permaneça como esla Ok? Aprovada. 

Gabnel - O PDV Já esta aprovado. não né? 

Aldo- Não so os term1nave1s Vamos. todo o d1a ass1m porque o Secreta no G1ovan1 es1a 
chegando de v1agem hoje. ai eu vou conversar com ele para dec1dir 

Valdemar- Esta termmado v1u Dr_ Aldo. praticamente toao ele esta estruturaao. talvez .::: 
uma questão. uma vez aprovada pelo Conselho. 

Paulo - Deixa eu só fazer uma pergunta na questão do PDV. nos temos prazos de 
validade daquele concurso para que as pessoas se apresentarem. você tem ate d1a 1? 
de abnl 
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Valdemar- Não. a contratação está ocorrendo. esse que é o meu medo. porque veJa, 
nOs assum1mos mformalmente o compromtsso de as co1sas 1rern me1o paralelas. nos 
estamos fazendo a nosf' ':1 oarte q ·e e a contratação. 1nclus1ve já foi çonvocado jã 
estamos decidindo todoo us crité1.0S, a contratação esta ocorrendo. 

Aldo- Seu Valdemar está com a palavra. 

Valdemar- Vamos lá. Bom aqui: "Empregados a Dispos1ção da Associação Banestado". 
Esse assunto parece-me que teria sido tratado. o Edson havia conversado com o 
Presidente." O Banestado atendeu a um pedido da 
Assocração 
Banestado. autonzando a 
disponibilização 
de empregados para prestar 
serviços 
aquela 
Assocração, 
sendo que as despesas de pessoal tidas com esses empregados seriam arcadas pelo 
Banestado por um 
periodo 
de 180 dias, cujo o ténnino se deu em 12.12.97. Os empregados abaixo relacionados 
estão alua/mente prestando 
serviço 
a A 8. O Banestado tem um custo total mensal com os empregados acima citados. no 
importe total de R$ 38. 129,39, base de janeiro, ja acrescidos os encargos. lnfonnamos 
que os ressarcimentos dos valores devidos pela 
Associação 
Banestado relativo as despesas dos empregados que estão ou estavam a 
disposição 

de 180 aras acrma waao. ou ,;eJa. 1 ô 1 LI~ 1. encontra-se pendente até a presente data. 
Proposta da 
Associação: 
A 
associação 
solicita a 
manutenção 
da 
liberação 
dos empregados até dezembro de 98. comprometenoo-se a efetuar os ressarcimentos 
das despesas a partir da folha de pagamento de 
marçc. 
através de 
dedução 
dos créditos referentes ao contrato de 
utilização 
das 
instalações 
da colónia de férras de Pra1a de Leste Quer dizer. a Assoc1ação linha pedido que 
fosse descontado essa despesa desse pessoal daquele recebimento que ela tem do 
aluguel das mstalações do Faxmal do Leste la 

Nilton- Só uma dúvida aqu1. esses elementos elencados. aqueles func1onános 
elencados consta também o MILTON TREIN. e o MILTON TREIN é aposentado. 

Valdemar- Ainda não. esta na boca a1. esta na l1sta aos 180. 
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Batata - Essa lista vai sair. 

Alaor - Eu não entendo porque que a Auociação não paga de dezembro do periodo de 
dezembro pra ca? 

Valdemar- Não tem dinheiro_ 

Alaor- Desconta agora que nós temos que pagar ai_ 

Valdemar - Aí me parece Alaor que teve urna converna prévia com o Presidente sobre 
isso. 

Alaor-- Ah, bom. 
Aldo- Aqui tem duas coisas, primeiro lugar, na minha opinião eu acho que deveria, se 
for por 180 dias deveria considerar o término em 12/12/97, começa por ai. Outra coisa. 
eu não sou muito favorável a essa 'lin<'\Mçio aqui, não sei, só o Diretor Administrativo 
podem nos infonnar, se é poaível tmer- encontro de contas isso não é meio anti
ortodoxo. Eles estão propondo aqui de deduzir inclus1ve aquilo que está sendo pago no 
valor do ressarcimento, é uma divida engraçada. 

Valdemar- Tem que pagar e receber. A bem da verdade, quer dizer, não é 
necessariamente de forma c:ontábil, es• dinheiro que vem, o dinheiro que vão receber 
pagar. 

Alaor - Credita numa conta e debita. 

Paulo - Só como experiência tem que fazer como credita e debita no mesmo dia. Se 
ficar para cobrar, não vai recebér nunca mais. 

Batata - Até porque ele está dizendo que a partir de março. 

Alaor- Tem que creditar primeiro ... 

Aldo - Porque? 

Alaor- Senão a conta fica descoberta. Fica depósito. adiantamento a depositantes. 

Aldo- Ah é? 

Alaor- Sim. eu não sei quanto eles têm na conta. 

Valdemar- Sim. sim, não deve ter saldo R$ 30 mil sobrando la fazendo média. Com 
certeza. por isso é que pedi que fosse debitado concomitante 

Alaor- Quando sai o pagamento dele? Desses acertos? 

Valdemar- É está na segunda folha. 

Paulo- O Contrato está sendo administrado pela DIRHU? 

Valdemar- DIRHU_ 

Alaor- Agora. tinha algum acerto com o Presidente? 
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Valdemar- Veja. a bem da verdade teve. Teve todo aquele problema de mal estar que 
aconteceu coma Associação dai um dia o MILTON TREIN esteve aqu1 conversou com o 
Presidente eu e o Edson participamos da conversa. o Pres1dente falou que ate 1a fazer 
o Fax1nal do Leste até para dar uma força no sentido. o MILTON disse que ficou sem 
dinhe1ro. então existiu uma conversa antes. 

Aldo - Então você assistiu a conversa? 

Valdemar- Veja bem, eu assisti essa conversa agora a ultima em que o Edson ia. me 
pediu pra pautar ISSO que ele havia tratado com o Presidente, eu não participei, com o 
MILTON ficou acertado isso aqui. Tanto eu. apenas eu gostaria de estar. eu gostaria 
que o Presidente estivesse. 

Aldo - Então vamos tirar de pauta. 

Valdemar- É melhor né? 

Aldo- Você retira de pauta e deixa para próxima reunião. Eu acho que isso ai não tem 
tanta urgência. Mas grave bem o que o Alaor deixou para dizer depois na próxima 
reunião. DIRCO. São Jorge, o Senhor Nilton Mariano. 

Nilton - INSDÚSTRIAS REUNIDAS SÃO JORGE. São Jorge é uma daquelas 
composições de leasing, que nós realizamos a dois ou três anos atras, que ja estavam 
em CL e CCP e nós fizemos alteração. Quando nós fizemos essa ativação dessa 
operação a dois ou três anos atras uma parte dela foi garantido com precataria. 
garantia adicional. precatórios alimentares do advogado da CR Alme1da. la ... 

Batata- Luiz Alberto Machado. 

Nilton - Então por isso é que esta com, como vocês podem ver lá I em três operações. 
Duas sem garantias de precatórios e uma com garantia de precataria. As duas 
operações que estão sem garantias de precatarias elas tinhas originalmente a garantia 
de trigo, penhor de trigo que obviamente não existe. A execução em cima dele pra bota
lo na cadeia por infiel depositaria. por falda do penhor foi derrubado em juizo. porque o 
trigo, era o meio de funcionamento da própna indústria então foi em juizo e caiu. E no 
transcorrer das negociações, agora o maior credor deles é o BANESPA. uns R$ 60 
milhões aproximadamente e o BRADESCO que capitaneou uma negociação de todos 
os Bancos e coordenando um pool de Bancos que a semana passada na terça-feira 
nós fizemos uma reunião em São Paulo, para ver de que maneira que a gente vai 
conduzir daqui para frente. Esta sendo feito, o_ Dr. Aldo sabe disso ha uma auditoria 
através da TREVISAN, dentro do MOINHO SAO JORGE para determinar condições. 
prazos e valores que poderão ser acordados com o pool de bancos. que vai envolver 
as debêntures, participação societaria, e uma série de coisas. Essa auditoria vai ficar 
pronta no prazo de 120 dias com a proposta; go dias para a conclusão da auditona e 
ma1s 30 dias para uma proposta. Isto eu estou só historiando pra vocês como é que 
está o negócio. Esta evidenciado já a necessidade de aperte de recursos de capital de 
giro. inicialmente se falou em R$ 10 milhões, qualquer coisa assim. está se pensando 
em mais. Qual sena a participação dos bancos? Cada um dentro do percentual que é a 
sua divida. o seu crédito. tá? Como nós temos. Aqui há um outro detalhe. a perfecção 
inicial da solução desse problema envolve prazos novos de 10 a 15 anos. Essa Já foi 
um horizonte que a TREVISAN ja deu inicialmente. Como nós temos a metade. pouco 
ma1s da metade da divida. aqui consta R$ 15 m1lhões de precatonos em garantia. mas 
o valor dos precatórios não é os R$ 15 milhões. porque: porque a operação ECC vem 
sendo gravados com juros internos nossos e a garantia dos precatonos que é IGP + t% 
ou + 0.5%, agora eu não tenho ... 

Alaor- 16% ao ano. deve ser 16% aa. 
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N11tor - 12°/o + 6°/o no caso da. quando há madlmplê:~c1a. por par1E: ·:!a Governo. 

R1cardo- Essa ai é 12°/o + 6°/o. TR +12 e +6°/o de JUrD compensatono. 

Nilton- Isso dep01s que o '-'ovemo passa a ser madlmplente. d1go para fazer o calculo 
agora para fazer a conta de chegada. Então não va1 a!lng~r os 15 lv\as a nossa 
proposta qual que é? Pegar esses precatarias como "dação em pagamento". esses 
precatórios tem uma caracteristica por ser alimentar. cons1derado al1mentar. porque é 
precatório do advogado a ser pago antes da divida que ong1nou esse precatório. ou 
seja. deve ser pago antes do CR Almeoda. Primeoro paga o precatono do advogado e 
depo1s o titular da divida. Qual que é a nossa intenção e eu antes de trazer para os 
Senhores eu ja conversei com o Dr. Aldo e conversei também com o Presiaente. pra 
que a coisa. eu também não ia trazer uma coisa que não houvesse condições de 
aceitação. Expliquei para o Presidente que no caso de uma execução desta divida, nos 
iríamos buscar a garantia que é o precatório. Então passa na a ser uma discussão 
ionócua, porque o BRADESCO ja esta oferecendo esse precato no como dação parcoal. 
Se os Senhores quiserem ou eventualmente eu acho que até poderia ser feito, para 
evitar esse ruido todo em cima do precatório, se for aprovado pelo Colegiada. levar 
para ter uma ciência do secretario viu Dr. A Ido. 

Aldo - Não precisa levar para o Conselho. 

Batata - Homologação do Conselho. 

Nilton - Não. ponque não atinge o valor né? 

Ricardo - E bom. é bom. 

AJdo- O que abunda não prejudica. 

Nilton- Então iria para a Reunião do Conselho. Nós somos de parecer. ele é meio 
onferior a R$ 15 milhões? Eu não tenho o valor ex ato disso aqu1. 

Alaor - Mas pegariamos por 1 00% . 

i'>lilton- Por 100%. Porque não tem o valor exalo aqu1? Ex1ste uma normativa da 
vigolãncia do Tribunal da Justiça do Estado, estabelecendo que c critério. viu o Ricardo. 
não sei isso é valido para todos. um critério da correção dos precato rios que é a med1a 
entre a TR mais IGP dividido por 2 acrescido dos 6% + 12%. no caso. Então o Senhor 
vê que esta sendo esclarecido e depois eu vou trazer o numero correto disto daqui. 
Então o nosso parecer, é pegar o que nós temos como garanlia de precatá rios como 
"dação em pagamento". ponque queremos receber 1sso bem antes dos 10. 15 anos. 
com garantia de_ rendimentos na ordem de 18% ao ano ma1s indexador. coisa que la na 
negocoação da dívida nós não vamos ter e ma1s a1nda. d1m1nu1ndc o aparte de capotai 
de giro em cima da divida. 

Alaor - Esse precatóno de que Estado que é? 

Nilton - Do Parana. 

Alaor- Parana? 

Aldo- Tem três aspectos aqu1. pnmeiro: comentou. não se1 se 1ssu esta ocorrendo com 
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nos outros bancos. eles estão negociando talvez com debêntures. com pat11c1pação 
acionãria de outros bancos. Outros bancos? 

Nilton -Todos. 

Aldo- Pois e. ai e que esta. Esses precatonos estão correndo nsco amanhã do Banco 
Central. numa falha qualquer de pagamento. mandar prov1sionar 1sso? 

Nilton- Eu entendo que não Presidente. Dr. A100. Enter1do que não pelo seguinte: os 
precatórios são dívidas reconhecidas JUdicialmente do Estado. Esta liqu1do e certo. não 
existe possibilidade de ação resc1sória em cima. que perfeita e acabado. A questão de 
derrepente o Banco Central em função do não pagamento pelo Estado. Esta orçado. 
mas o Estado não paga. passa para o orçamento seguinte. não paga. o Banco Central 
pode chegar e dizer vamos provisionar esse caso. 

Alaor- O que o Banco Central tara sem dúvida. ê nós teremos em ativo no Banco. e ele 
vai perguntar qual o valor de mercado. Então a diferença esta ai gente. Se ele tiver uma 
perda de 50%, o lucro de 50% nós vamos provisionar. 

Aldo - Porque que no nosso caso também não entra debêntures como esta sendo com 
os outros? 

Nilton- A diferença daí nós vamos compor com os outros bancos. com a pat1icipação 
societária e as debêntures. 

Alaor- Mas isso quer dizer que a debênture também. pode sim. seguramente não sera 
um bom ativo. 

Nilton - Não sera um bom at1vo. 

Alaor- Porque a debênture. deles mesmo? 

Nilton- Deles mesmo_ 

Alaor- Quer dizer eles serão os devedores. 

Agora só uma particularidade. aqui para esclarecer você, no que está sendo estudado 
pelo pool de Bancos que ja esta condicionado ê o afastamento do BANRISUL. A 
participação na administração deles no Conselho. vai ser de 2/3 dele. 1/3 dele 
obviamente e 2/3 do pool de bancos. quer dizer ele va1 ficar sem o poder de mando. 
1sso ai estâ escnto. 

Aldo- Qual o valor total da divida? 

Nilton- O valor total da dívida esta em torno de R$ 15 milhões_ 

Aldo - Não. não total que ele tem com os bancos. 

Nilton - O BANESPA é na ordem de R$ 60 milhões. nós estamos com RS 15 m1lhões o 
BRADESCO tem RS 19 ou R$ 25 milhões. se não me falha a memona. e ma1s o Banco 
Rural. eu acredito que eu deva ter escnto aqu1. não. não esta. e o BOSANO mas o 
BOSANO ja tmha feito a negoc1ação. E tem ma1s o Banco do Brasil que não esta 
compondo aqUI a negociação com o Banco do Bras1l é um pouco d1ferente. O Banco do 
Bras11 é detentor da hipoteca. através de uma séne industnat. com o MOINHO e o 
MOINHO ê a pnnc1pal garantia principal do Banco do Bras1l. va1 ser mclus1ve. só que 
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hoJe ele SÓ garante o Banco do s~aSii c::::-- ~:Ti. G8t.alnC i.J'JI2!'"2CI.Jõ'la~_ r=:-::~:::....;e Ç. vperação 
de ação JUdicial não prevê hiooteca em segundo g;rau. soque_ a ?~"-'Ida c o Banco do ? 

Bras1l é menor. o que é que va1 acontecer com esse. com a diVIDa ?O ~anca do Brasil 
Fazendo. fechando esse. essa negoCiação global com o Mo1nho Sao "orge. o 
BANESPA que é detentor de uma sene de hipotecas menores l1bera ;:;s hipotecas 
menores. aquelas que e o Banco do Bras11 prec1sa ter e o Banco do Brasil libera a 
hipoteca do Moinho e que 1sso dai va1 cobnr 

Ala ar- Agora a um c a garantia nossa e c precatóno 7 

Nilton- Só. Nós tinhamos penhor de trigo em toda a ooeração e esse 8ennor de tngo 
não existe. e na JUStiça nós perdemos. 

Aldo- Hoje nós estamos completamente sem garant1a nenhuma 

Nós temos uma garantia do aspecto judicial que nos fizemos uma per, hora e levamos à 
leilão na casa do Jorge Santos. a casa dele e mUltO grande e é composta por diversas 
matnzes. Então o advogado nosso identificou isso dat. depo1s penhorou algumas 
hipotecas. porque a casa que o Cidadão mora. é penhorada. mas penhorou alguns 
lotes. tem um terreno tem a piscina dele. a garagem. a churrasqueira está penhorada. E 
isso dai ja foi a leilão. vale R$ 1 milhão. Então se nos executarmos ele novamente fica 
suspenso. Eles vão ter 24 horas para nos dar R$ 1 m1lhão de rea1s para gente liberar 
essa fiança. essa arrematação. mas é R$ 1 m1lhão so que. agora respondendo a sua 
pergunta. que é a garantida que eu diria em termos jundicos que nos temos. 

Aldo - Fora isso mais nada? 

Nilton - Nada. 

Aldo- Bom aqu1 tem uma aetermmacão ao Pres1aente do Conselno e do Secretario 
Giovani que nós não podemos ma1s ·aceitar. so em caso excepcional e dado a 
excepcionalidade do caso eu acho. não se1. preponho que seJa aprovado em Diretona. 
eu vou submeter aos Senhores. que. mas que SeJa not1f1cado isso daqu1. essa história 
seja contada por mte1ra. porque assim como esta aqUI. esta faltando o prime1ro capitulo. 
que é o que exatamente o que você õcabou de me d1zer. que nós tinhamos penhor de 
trigo, o tngo foi. o rato comeu. ai nós tentamos. entramos com unr.a ação. perdemos a 
ação e hoje estamos sem garantia nenhuma. 

Alaor- E o total da divida. 

Aldo- E o total da divida 

Alaor- Não. não o total com o mercado. 

Nilton ·A gente pede dar um valor estimado '2 ~u êY.~I:ce; porque 

Aldo- Não. não prec1sa ser. t\·1ais ou r;,enos oco Banco .::- ievana:nos esse assunto 
para aprec1ação do Conselho. bem E:xpl1caamno 8ara aue na hor3 --·· o Cetso Sabo1a 
va1 querer saber e<uantos anos o tngo t1nha .. 

N1lton- Hoje a tarde eu trago a relação comple!o 

Ricardo ~ Va1 na Reumão (jQ Conselho explicar F-rr:a111~nte 

Nilton - Não 1sso eu iaço 
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Aldo - E'ntão eu quena submeter essa. por favor. 

Marquesini - Dr. Aldo com respeito a essa questão do precatório estamos vivendo uma 
peculiaridade em participar. qual seja a própria recomendação por es<.nto do Secretario. 
cancelasse a operação com precatório de terceiros. Então eu so coloco como uma 
preocupação quanto o aspecto que desde que sela dada detalhada aos Senhores é de 
que a empresa com a qual nós não ocorreu a operação com precatarias. esta nos 
acionando para ace1tação dos precatórios. então talvez seJa ... 

Ricardo -Porque você não aciona ele. a venda dos carros 1sso é estelionato. 

Marques1m - Isso também esta sendo feito. 

Ricardo - Manda o cassete nele. 

Marquesini - Isso esta sendo feito. Então só coloco que inclusive a BLAM tem dois 
documentos e que eles incorporaram à ação com documentos internos. obtidos por vias 
nada ortodoxas. Porque como houve aquela determinação por escrito pelo· Secretario 
de não aceitar precatórios de terceiros. 

Nilton- Por isso que nós vamos levar ao Conselho. em que pese o valor não atmgir. 

Aldo - Qual é a tua preocupação? 

Marquesini- Não, Dr. Aldo, eu só está fazendo um reg1stro. 

Aldo- Fazendo um registro. 

Marquesini - De que realmente essa empresa poderá entender como precedente ou 
não. 

Aldo - Precedente não gera direitos. Nós sempre estamos sujeitos a alguém nos 
acionar por alguma coisa e isso não pode exigir em um dia e tornar a decisão. eu acho 
que a Leasing é um caso, aqui é outro caso. tem que deixar bem claro que o Banco 
aqui está sendo, eu acho oportuna essa sua observação. só que no meu ponto de vista. 

Dalledone - O Conselho pode até não aprovar né? 

Aldo - Alguém quer fazer alguma ... 

Elia- Dr. Aldo. mas existe uma diferença. 1sso aqu1 ja é garant1a. 

Gaivão- A origem da operação é nossa garant1a. 

Elia - No outro caso la que estão nos oferecendo precatóno esse é o contrario Já é 
garantia. 

Aldo- Garantia de precatório. Já existe precatório. 

Elia -Já ex1ste. E bem diferente do outro caso. 

Gaivão - Dai nós renegociamos. 

Elia- Exatamente. 
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A Ido -Bom de qualquer forma eu acho que cc,;wem mesmo que 1á tenha s100. que nós 
estamos transformando a garantia em dação de pagamento. está bom 7 Essa e a 
aprovação. e com o histónco todo. 

Nilton- Aquele histórico todo eu faço e depois eu passo para os Senhores. 

Aldo- Alguém tem alguma observação a fazer com relação essa operação? 

Gaivão- Eu acho que essa e uma div1da daquelas 1mpagáve1s. que não vão pagar 
nunca. Essa operação e de que Agência? 

Nilton- E Nossa Senhora da Lapa. Álvares Penteado. E são Paulo ne? 

Gaivão- 0 que entrar aqw e lucro. Isso é mumção pronta para o Senador Reqwão 

Aldo- Porque munição. a operação foi feita na época dela 

Ricardo- O Senador Reqwão foi no Govemo dele. 

Alaor- Dação com garantia de precatório. na época dele. 

Aldo - Então está bem ass1m? 

AI ao r - Mas a Diretoria e favorável? 

Aldo - Pelo jeito e favorável. 

Batata- Com homologação. 

Nilton- Favorável na Diretoria. vai para Reunião de Conselho. 

Alaor- Parecer favorável da Diretoria. 

Aldo - Não, com a aprovação da Diretoria e depo1s ao Conselho para homologação. 

Rodrigo- Dr. Aldo só como o Alaor falou. a titulo de legislação. Os precatórios no 
mercado informal tem 40% do valor de face. 

A Ido - Quanto? 

Rodrigo - 40% 

Batata - Mas também não tem comprador. 

Alaor- Não resolve ne Dr Aldo. a observação que ele fez e válida porque o Banco 
Central quando venficar esse at1vo ele vai pedir que a gente prov1s1one 50%. Bom nos 
temos duas alternativas. prov1sionar 50% ou prov1s1onar a operação toda. certo. porque 
nos não vamos receber mesmo. Esta em CCP isso aqu1 né? · 

N1lton- Não 1sso nós at1vamos 

Batata - Isso fo1 at1vado em 96 se não me engano 

Nilton - Com a garantia dos precatórios va1 func1onar? 
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Alaor- Vai Para CL. 

Aldo- Alguém tem alguma coisa .. 

Aldo- Todos de acordo. Vamos passar para a segunda proposta da pauta. 

Nilton- A segunda pauta aqui é uma conversa que nós tivemos. in1c1almente eu fu1 
convidado pelo Ermínio, da Secretaria da Fazenda para atender um pessoal do Banco 
PACTUAL que está tentando entre outras coisas ai a SANEPAR. A COPEL. fui 
chamado porque eles estavam querendo fazer uma realização fazer uma renegoc1ação 
com o Banco em cima do CL ... Bom eu pedi pra eles fazerem uma proposta. 

Aldo - Porque não trouxe uma cópia para a Diretoria? 

Nilton- Eu não trouxe mas eu posso pedir lá. peça para a Mirna a cópia da proposta do 
PACTUAL. 

Alaor- Essa auditoria a ser contratada tena que ser paga pelo BANESTADO? 

Nilton- Não. O que está escrito aqui em baixo. O que acontece ... 

Aldo - Exponha. exponha. 

Nilton - Então o Banco PACTUAL, em associação como a GLOBOSAX. estão propondo 
ao BANESTADO, um processo de .... para contrair dívidas na Carteira de lnadimplência. 
através de análise desse crédito que sera feito diretamente nos nossos arquivos. por 
empresa de auditoria a ser contratada por eles para compilação e avaliação bancária. O 
que é que eles querem com isso: duas alternativas. 1 gerir os nossos ativos difíceis. os 
nossos créditos inadimplentes, e essa gestão ela pegaria desde a 1nadimpléncia. 
passaria para eles e eles iriam atras da recuperação, primeiro numa recuperação 
ex1rajudicial, não logrando o intento, passariam a utilizar os advogados dai prá 
judicialmente, para buscar o devido. A remuneração deles, isso aqui é depois no futuro 
que vai receber, se aprovado em forma de cascata. eles inicialmente estão. nos falaram 
em termos de valores mínimos de operação da ordem de R$ 500.000,00. O que é que 
eles querem na realidade, fazer uma análise dos nossos créditos e em cima dessa 
analise duas propostas. Uma de compra desses créditos. que seriam créd1tos 
compensados pelo Banco, Créditos em CL e outra de administração da recuperação 
desses recursos. Então é uma forma de terceirização que já usada de acordo com eles 
e que a gente vê também em joma1s e revistas ai. que é bastante usada na Europa e 
nos Estados Unidos e tudo, e pelos grandes bancos. Eles não cuidam ma1s da 
inadimplência. Então eles passam para terce1ros e é o que eles estão fazendo aqu1 
Quando nós recebemos o pessoal. o Diretor deles, conversamos. escutamos e qual é a 
nossa proposta: a nossa proposta é que seja autonzado pela Reumão de Conselho. 
pela Diretoria, que nós demos prosseguimento aos entendimentos no sentido da 
contratação da auditoria, porque a contratação da consultaria esta escrito ai. 
respondendo uma pergunta do Alaor. se nós concordarmos com a negoc1ação com 
eles, la na frente o que vamos fazer para Reunião de Diretoria para aprovar ou não. que 
eles pagam a auditoria. Caso contrario. nós pagaremos. logicamente que o valor ja 
previamente estabelecido. Então o que é que nós trazemos aqui hoje para aprovação 
da Diretoria, e o nosso parecer é favoravel disso daqu1. é que nós possamos. a DIRCO 

161 



162 ANAIS 00 SENADO FEDERAL OUTUBRO DE !998 

de comum acordo com a VIPRE. contmuar as negoc1acóes com eles. qda> se1a o 
restabelectmento da contratação. não por nós e 5:1m por ele porque nós te:tamos 
problemas com a 8666. não e? Eles contratam a Empresa. trazem aqu1 1nternament~ 
para fazer esse levantamento. nós já temos bas>camente levantado quase todos cs 
dados que eles prec>sam das maiores operações. eles vão fazer rap1damente 1sso ca1 e 
dependendo disso. va> depender do preço que va1 se pagar e so uma co1sa tem a·~e 
f1car clara aqui para a Diretona. que mnguém va1 autonzar a gente contratar. fazer C'.J 

fechar o negocio. vender os ativos nada. autonzar que SeJa fe1ta essa d1v1da para 
depo>s. que a Diretoria dec1d>r. etc 

Alaor- Você va> ater-se apenas ao cl>ente das grandes operacao e as garantia em 
div1da 

Nilton - Das propostas. dos contratos estão bem Informados 

Ala o r - Só Isso? 

Nilton- Só. 

Alaor- Não v a> entrar no mérito como foi aprovado? 

Nilton- Não. absolutamente. absolutamente. 

Alaor- Porque dai ia abrir dema>s o Banco pra eles. 

Nilton - Eles assumem. inclusive tem aqui as propostas deles. eles assumem por escnto 
o comprom1sso da confidencialidade. aquela co1sa toda que agente sabe. 

Dalledone- Se o Banco não fechar contrato com eles. o Banco va1 ter de pagar a 
consultaria. estaria infligindo da mesma forma a 8.666 

Nilton- Não, porque vai passar por esse processo ai de aprovação. não vejo problema 
nenhum. porque não teria como a gente fazer uma l1c1tação pra ele. 

Aldo - Eu tinha pedido quando nós fize!DCIS nós wemos lá-<àp!do com eles. uma relação 
de algumas instituições financeiras que já fizeram. não se> se já fizeram. não mandaram 
ainda? 

Nilton - Não, mas eles, eu recebi naquela reunião que nós fizemos eles tem bastante 
empreendimentos no Méx1co não é? Estados Unidos bastante. 

Aldo - Está começando agora. 

Nilton- Falaram que estavam com processo semelhante mas nao t1nham amda. 

Alaor- Falaram que não teriam como devedora. agora em tere max1mo eles falaram? 

N1lton- Máx1mo não. Eu li. fiz questão de colocar aqu1. mas depo1s de uma conversa 
IniCial. ele diz não. 

Alaor- Quer d1zer que se nós levarmos uma relação de RS 300. -l-00 m11hões pra eies. 

Nilton- Só que eles vão colocar um preço. vão ana11sar. contrato oor contrato. de 
30.40.50. depende das garant1as. da situação económ1ca 

Dalledone- Esse é recebivel. esse não é. esse eu não quero. ne? 
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Nilton - Não. e dai isso tudo eles saber o andamento processual. que nós já levantamos 
eles querem saber a formalização do contrato que já fot fetto. as garantias que estão 
fettas e constituídas na empresa. então você pega um penhor mercantil que não extste. 

Aldo - Ntlton. pelos nossos belos olhos eles não fazer. acredito que eles vão querer 
levantar aqueles crédttos que são mais convententes e fácets de recuperar. sabe o que 
nós também podemos fazer? 

Nilton - Não. mas nós temos uma. eu levantei alt já dentro dessa ótica mais pu menos 
umas 50 pastas de clientes. o que é que acontece? Então vamos pegar JOAO JOSE 
ZAC ou MIGUEL ZAC. a divida é perfeita. temos garantias. ja estamos brigando com 
eles morreu esses tempos ai. a 5 anos ou mats. 

Ricardo -O JOSE MIGUEL ZAK. o objetivo deles não é receber créditos. não. eles 
querem me comprar créditos. 

Nilton- Sim querem comprar ou administrar. certo? 

Ricardo- O objetivo maior deles é ficar com os créditos prà ele e prá Leasing, pra 
abater no Imposto de Renda lá no outro lado. 

Alaor- Não. eles fazem isso também. mas ai é que está 

Ricardo- Vender crédito pra Banco. pra negociar. tudo. Compra por R$ 20 mil ele vat lá 
no BRADESCO e vende por R$ 100 mil e o BRADESCO joga lá no CL dele por. R$ 100 
mil está tudo perdido. Você acha que Banco Americano vai fazer. fiar? 

Nilton- Não. mas ai veja bem. 

Ricardo -Faz prá render, mas o resto é prà vender o podre. pagar Imposto de Renda. 

Nilton- Mas nós vamos vender só os que nos interessarem. 

Ricardo - Lógico. vamos vender o que nos interessar e eu sou favorável. Agora vamos 
vender o que nos interessar, não o que interessar prà eles. 

Nilton- Claro, claro. 

Ricardo - Ess~ SÃO JORGE aí pode vender pra eles. nós não vamos receber nunca 
isso mesmo. E isso que eles querem. eles pegam pelo valor cheta pagam ai R$ 3 
milhões. vendem pro BRADESCO por RS 5 m1lhões. o BRADESCO entope la. não paga 
Imposto de Renda. outra parte jogam na Contabil, se eles puderem receber eles 
recebem também. 

Aldo - Está em discussão o assunto da proposta do Nilton Mariano. sobre Oue Diligence 
para o BANCO PACTUAL está terce1nzando a venda com gestão tercemzada dos 
créditos problemáticos do BANESTADO Eu quena a opm1ão dos Diretores. um por um 
Por favor Senhor. 

Alaor- Eu sou favorável. condicionado realmente aqu1lo que o Ricardo falou. nós vamos 
escrever quem é quem na relação de creditas possíveis de venda. receber os créditos. 
Reservamos aqueles piores e vamos ver se eles aceitam o risco. 

Ricardo- E ace1tamos propostas também. né? 
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Ala ar - Por quanto. a i chega a hora . 

Aldo- Mas nós não estamos decidtndo tSSO. nos estamos aqut a contratação da Oue 
Oiltgence 

Alaor- A contratação da Due Oiligence. 

Aldo- Porque stmplesmente eles não vão nos dizer nada enquanto não fizer a 
contratação. 

Alaor - Agora nós não sabemos quanto aue custa Due Diligence Então nós 
queremos saber. 

Ntlton - Eles vao pagar. Mas se nos na seql.lêncta não fecharmos o contrato ou de 
venda ou de gestão dai nós temos que pagar. Isto eslá escrito na proposta deles. so 
que também está escrito que eles nos vão nos dar cténcta previamente do valor da Due 

Diligence. quer dizer, nós. o que eu tenho aqui para o Colc9iado. é que autorize 
VIPRE com a DIRCO para dar sequência nessa negoctação c deixartdo bem claro que 
não vamos negociar nada sem trazer para o Colegiada. 

Batata · Aprectação do Colegtado para a aprovação. 

Alaor- Eu acho que estou de acordo com isso dai. 

Batata - Aqui está dizendo que basta "o processo para a 
contratação 
do 
serv1ço. 
acontecera de comum acordo com a VIPRE e quando concluir sera levada a 
aprecli•ção 
do Colegiada para 
aprovaç_Cc 

Nilton · Exatamente. 

Batata - Quer dizer. não vai se decidir nada. 

Nilton - Não, não. 

Aldo - Vamos decidir se 

Batata- Se hã contratação ou não. Não as vendas. 

Nilton- Sim. negociar a agilidade do processo. Eles estão telefonando querendo saber 
como va1 o caso. 

Alaor - O processo pode dar andamento até a hora da contratação da Oue Oiligence ? 

Ntlton- Isso. 

Alaor - Na hora que se tiver o valor da Oue Oiltgence remeter ao Colegiada para a 
venda 

Aldo -Vocês estão de acordo. estão de acordo ou não. 
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P;;~ulo ·Uma sugestão uma contra proposta do que eles fizeram. Como as de risco. 
mostra pra eles e se eles tem interesse. talvez esse risco eles não assum1ssem. porque 
se a gente não ace1tar eles vão dar porcentagem em c1ma disso ai. De repente. vamos 
rachar o risco ai, do que ficar só pra nós. Com risco de ele apresentar recurso ainda. 

Tadeu- Pelo menos metade. 

Aldo- O Senhor sabe qua1s seriam os valores? 

Alaor- Vai depender do número de processos que você entregar a ele. 

Nilton- Mas eu acho que Qão ê muito. só pra dar um referencial. eu vou dar três 
exemplos. No MOINHO SAO JORGE. esta sa1ndo por R$ 450 m1l. mas dai uma 
auditoria completa na Empresa toda. aqui nós vamos auditar alguns processos que 
vamos dar pra eles verem para discutir. 

Aldo. Então vamos modificar a proposta seu Nilton Mana no. Modificar no sentido o 
segw~te: autonzando a area da VIPRE e da DIRCO. a dar contmwdade as negoc1ações 
den' ·o do que foi ouvido aqui: primeiro. questão de custo dessa Ou e Oiligence . 
que~tão de créditos bons, que poderiam ficar com créditos ruins também .. e o periodo 
de tempo de demora, abrangência da Oue Di/igence . dai então nós tomamos a 
decisão. traz novamente a Reunião da Diretoria para apreciação. 

Nilton - Isso ai está mais ou menos dentro do contexto aqui que nós explicamos. nós 
ficamos. fazemos. damos continuidade ao processo e assim que t1vermos alguma coisa 
mais concreta. nós submetemos a apreciação do da Diretoria. 

Aldo- Muito bem. 

Gaivão- Nós não estamos gastando um tostão nesse processo. por enquanto. 

Nilton- Nada. Absolutamente nada. Ninguém vai ser contratado a auditona antes de 
trazermos isso aqui para a Diretoria. 

Aldo- Então nessas condições está aprovada. Operações a serem analisadas. quem 
tiver alguma coisa ... Qual é a dúvida? 

Batata- Jamais foi discutido dessa maneira aqui, juros trimestra1s na carência. 
garantias constantes na proposta. hipoteca e para completar os 120%. a Empresa 
poderá oferecer as garantias durante o prazo de carência. 

Aldo - Está em discussão. 

Ricardo- Viu Aldo. foi informado que desse ... 

Batata - Não é que na realidade ele esqueceu de anotar aqui. 

Ricardo- Me desculpe mas está na XINGU aqw est1vemos at1vando o Com1tê I ontem. 
não veio a decisão .. 

Batata- Não. não ontem não passou pelo Com1tê so fo1 conversaao no Com1tê. 

Ricardo- Tem que v1r uma decisão. Então não fo1 tratada. realmente pra quem não 
estava ai deixa duv1da. 
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Batata- Mas é que ontem não foi colocada. como era alçada do Colegiada. na 
real1dade só foi conversado. não foi decidido nada. 

OL'TIJBRO DE 1998 

Aldo - Só me diz o seguinte. Ser os integrantes do Com1tê I realmente estão decidindo 
daquela mane1ra. que o Batata acabou de dizer. Quem é Integrante do Com1tê I. o 
Batata. Valdemar. 

Sérg1o - Essa f01 decidido aqui? 

Aldo- Não está para ser decidido. Foi levantado aqu1 uma duv1da com relação ao 
Com1tê I. 

Batata- Não 1sso ai é uma outra proposta. 

Marquesmi- Não. isso ai é uma operação da XINGU. 

Batata- Ele está falando outra coisa Dr. Aldo. XINGU vem hoje. está aqUI. 

A Ido - Eu vou insistir no que eu estou falando com vocês. aqUI nas folhas 7. o assunto 
CIDADELA. na folhas 7. aproveitando a opinião de alguém aqui. lá no final. Comitê de 
Crédito de Operações' '1 aprec.3ção da Reumão da Diretoria. parecer favorável. Eu 
acho também que ISSú aqui é m.Jito. eu acho que o Com1tê de Crédrto mesmo que ele 
não sendo superior. que ele decida. Qualquer decisão do Comitê de Crédito nesse caso 
da CIDADELA 

Batata -A CIDADELA não passou pelo Com1tê. 

Aldo- Não? 

Batata - Não. 

Aldo - Veio direto prá cá? 

Batata- Veio direto pra cá. 

Batata - Por causa da alçada. 

Aldo- Mas aqui diz, Comitê de Crédito e Operações. 

Batata - Mas não passou. 

Aldo - Vocês deram até o parecer favoravel. 

Batata - Não. não passou. 

Ricardo - Batata cadê aquela proposta você trouxe inclusive com os contrato que ele 
fez Inclusive com a Caixa Económica e com o Banco Central. Dá pra desmontar? 

Batata - Está tudo com ele aqui. Parecer do Diretor responsável pelo Comitê I. quer 
dizer. ela ve1o aqui. como a alçada aqui não passou. então ontem fo1 conversado no 
Com1tê e não foi dec1dido nada. 

Aldo - Esse assunto aqui? 
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Batata- Não. O que ele disse é outra c~isa. Isso aqu1 também é CIDADELA não passou 
no Com1tê I. Veio d1reto pela alçada da D·retorl3 entéo ac2':lou não 5endo passado la. 

Aldo- Então eu vou propor o segu1nte. '.'amos cortar essa. então se não passou do 
Com1tê não tem parecer nenhum. 

Batata- Não deu parecer nenhum. Ve1o 2qui justamente para d1scut1r. 

Alaor- Agora Ja esta decidido que é TSF "seca". Na reun1ão do Com1tê I. ele decidiu 
isso na reunião passada. Esta dec1d1do. Então eu gostana de fazer uma observação Dr 
Aldo se o Senhor me permitir. ocorre o segUinte· Eu se1 que alguns d~retores aqui tem 
falado msistentemente d1zendo olha. e um dinhe1ro que ra esta dado. ~ortanto nós não 
podemos discutir o que é custo e o que não e. E tem razão. nós temos RS 4 bilhões em 
ativos que ja foi dado e esses R$ 4 bilhões em ativos esta fora do Banco. foi dado. nós 
temos em at1vos considerados ruins pelo Banco Central RS 1.786.000 000.00. e dentre 
esses ativos. não estão esses ai. não estão esses da1 que. secundo o Banco Central 
não é bom. Então nos estamos fazendo uma compos1cão por TSF "seca". o que 
representa hoje uma taxa menor do que o custo de captação que nos estamos tendo. 

Batata - Com Certeza. 

Alaor- Então é isso que eu quero que fique registrado. Eu entendo o problema da 
sociedade hoje. os empresarios não estão pagando. ex1ste um cnse de 1nadimplênc1a. 
então tudo isso pode ser conciliado quando da aprr'J'lCão d€ uma rolaaem de uma 
divida. Agora. neste caso e nÇJs outros que certamL, .. e· v~rão aqUI em função deste, nos 
estaremos trocando 6 por 5. E isto que esta acontecendo e ma1s. nos estamos 
alongando o perfil da divida do cl1ente. enquanto " nossa esta amda no curto prazo e 
nós não temos fôlego de alongar o pe!f11. Era so essa observação que eu que na que os 
Senhores t1vessem ciência .. 

Batata- E Você? 

Alaor- Que nós não estamos fazendo renegoc1ação abaixo do custo aue esta sendo. E 
eu entendo também. que esse dinheiro não esta na conta como todo o nosso ativo ja 
esta. São RS 4 bilhões que nós temos. 

Batata- Ok. Depo1s, eu tenho ma1s duas propostas aqu1 inclusive. Depo1s que a gente 
fechar isso aqui. 

Aldo- Estamos na CIDADELA , vamos ·;er como e que f1ca. vamos ver a CIDADELA. 

Alaor- A CIDADELA ja esta aprovada. 

Batata- Dentro daqueles. isso. é que na realidade acabou não sendo constado aqui. é 
que obrigatoriamente, até o Paulinho falou uma verdade mesmo. Quando dec1dir 
Diretoria. a Diretoria decidir isso. isso. 1sso. tem que colocar aqui. 

Aldo- Entendo. você esta alertando? 

Alaor- Não, não é provocacão não Dr ;.!do. Cor"l '"2ferênc12 3 ~2xa cr2ncada e ao 
custo. · 

Batata -Todos os valores e tudo certmho. Sabe De. Aldo. veJa bem. traz a proposta aqu1 
tem. o Parecer da Agênc1a. a proposta do cliente. o P ;,recer do Com1tê I. o Parecer da 
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Supenntendênc1a, o Pe~recer da Mesa. ai nós vamos ter que fazer um condensado. para 
d1zer o que nos dec1d1mos 

Aldo - Eu confirmando. eu confirmando. não prec1sa da Controtadona. TBF esta em 
torno de 2.75~/o. 

Atdo - Então fica aprovada dentro daquela. 

Ricardo - Me da licença. 

Aldo - r-.Jão. so pra term1nar a Ata. 

Ricardo - Não. eu quero fazer uma observação 

Aldo - Senhores tem uma. vamos fazer uma reumão so 

Ricardo- Concordo com o Alaor. não se fala em custos. O problema e o segu1nte. nos 
estamos numa crise brutal. ho1e ninguém esta pagando. esta danado Ou você joga 
esse '!roço" para CL. ou você compõe para receber Ho1e a cnse e brutal Eu nunca 
QUIS falar do caso da CIDADELA porque eu estou vendo que jà faz 01to meses que essa 
"merda" esta rolando ai. faz 01to meses que esta rolando essa "porra" ai. E joga pra ca. 
jOga pra lá. como eu já trabalhei na CIDADELA eu nunca falei. mas agora eu vou falar. 
Agora pega os contratos da Ca1xa Económica com a CIDADELA. sera que a Ca1xa 
Económ1ca é burra. pega o contrato do Banco Central com a CIDADELA. agora se uma 
empresa com dificuldade nos temos que salvar. agora quando vocé vé o nosso esta a1 
Quantos anos a Caixa Económ1ca deu para a CIDADELA. 1 O anos 

Batata - Fo1 traz1do aqu1 na reumão da Diretona TR " 1 

Ricardo -Quantos anos o Banco Central deu para a CIDADELA 7 E a1naa abnram uma 
linha de crédito de RS 12 m1lhões de reais. Não é soo caso da CIDADEL"-. é o caso de 
muitas delas. Então vamos conhecer o histórico da operação. como o h1stonco da 
XINGU que eu vou repetlf pra vocês na hora da votação. Quem é ~ue "entocou" o 
pepino da XINGU. Foi o nosso sóc1o majoritário. Então nós temos duas dec1são. ou nos 
jogamos pra CL. ou pra salvar o nosso. 

Alaor- Eu entendo o que você está falando. realmente com a inad1mplênc1a. ocorre o 
que está ocorrendo agora. 

Ricardo- Agora todos os bancos estão pagando isso agora. Só que nós estamos ma1s 
''fod1dos", nós estamos indo buscar no mercado. 

Alaor- Na verdade o que ocorre. A Caixa Económ1ca. a captação cela é poupança. e 
recurso do Governo, quer dizer. ela tem um funding. 

Ricardo- A Ca1xa Económ1ca tem o recurso do Fundo de Garantia 

Alaor - Mas ela tem um fundmg . ela tem funding muito mais barato do que o nosso. 
Agora eu me recorro a Caixa Económica quando eu não cons1go pegar ma1s dinhe1ro 
no Banco Central. Sabe quanto eles cobram? 4% ao mês. E nós estamos cobrando 2~', 

Ricardo- Eu concordo com você. Nós estamos "fedidos". nos temos que buscar. mas 
se nós não formos atrás pra receber. nós vamos ficar mais "fedidos" ainda. Pode gravar 
essa "porra" ê bom que o Governo tem que ouvir. porque tem também. então nós 
vamos ficar ma1s "fedidos" ainda. 
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Alaor- Eu entendo. agora-eu como financeiro. 

Aldo- Eu peço ao Diretor que modere a sua linguagem. 

Ricardo- Não é .. 

Ricardo- O Paulinho faz la com o dedo assim. não é reun1ão de colég1o. 

Alaor- O que eu quero dizer a vGcês .. 

Ricardo - Agora vamos anal1sar. você tem ai uma DM 

Alaor- Ricardo? 

Ricardo- Quantos anos a DM . espera. de1xa eu falar Quantos anos a DM tem de 
Bancc do Estado do Parana? Quem é que ja trabalhou ai com a DM. sempre pagou em 
d1a? Sempre. 

Alaor- Sempre. sempre. 

Ricardo -Quantos anos a CIDADELA trabalha com o Banco do Estado do Parana? 30 
anos. sempre pagou em dia. Ela atirou um caminhão de "pepino". de falênc1a do Banco. 
ela ve1o aqui e comprou. tinha uma pane. esta embutido ai. Então tem coisa que nos 
temos que analisar. não ad1anta nós ficar. "porra" põe ma1s um pouqumho não va1 
pagar. 

Aldo- Alguém ma1s tem alguma co1sa com relação a CIDADELA? Faz favor 

Ricardo - Não. aqUI eu ... 

Alaor - Eu só gostaria de complementar. 

Ricardo- Não é, viu Aldo eu não estou falando em questão de sexo. eu estou falando 
em questão de tudo ... 

Aldo- Eu sei que tudo o que você fala é procedente. eu estou sabendo. 

Ricardo - Como nós estamos "fedidos". então nós temos que buscar. agora eu ve1o 
aqui. mandam fazer compos1ção. com 30% do valor da divida. co1sa pequena. Coisa 
grande todo mundo se "borra" de medo. Porque é CIDADELA porque é DM. porque é 
XINGU. porque é não sei o que. Eu tenho que decidir a operação de RS 50,00 com a. 
eu vou receber. 

Alaor- Ninguém tem medo. Ricardo. eu estou querendo alertar que o Colegiada fique 
sabendo ta. mas é importante. 

Ricardo - Mas isso nós ja sabemos. 

Alaor- Não. mas é importante. Se vocês pensarem. se vocês pensarem o dinhe1ro jã 
esta la fora mesmo, agora nós temos que rolar ai. Eu só estou av1sando o segUinte. nos 
temos lá fora R$ 4 bilhões. que eu vou no mercado. 

Nilton - Isso Alaor. nós não estamos renegociando RS 4 bilhões. nós estamos 
renegociando 3 ou 4 operações. 
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Alaor- E vai ter que renegociar R$ 1.786.000.000.00 

Nilton - Não tem problema. nós vamos partir pra tsso também. ja que foi concedido 
errado. 

Alaor- Se dentro desse R$ 1.786.000.000.00. se dentro desse R$ 1.786.000 000.00. 
nós sempre perdemos 6 para receber 5. pra onde que esse Banco vai? 

Nilton - Para a "merda". 

Ricardo- Mas Alaos veta. o caso do MOINHO SÃO JORGE. Foi dado R$ 7.094 000.00 
para o MOINHO SAO JORGE. com garantia do trigo. o tngo desapareceu. Nós temos 
que ir atrás. Quanto foi dado lá em Umuarama. nmguém fala que é o dobro da dívida de 
todas essas ai, SOALGO e ALGOESTE. 

Ricardo - Sumtu tudo. 

Alaor- Nós vamos ter outras. você falou DM. nos vamos ter outras que não vai fazer 
por mais TBF. Porque nós fizemos a TBF para a CIDADELA. A XINGU. porque isso 
aqui cinco minutos depots o Sr. RACHED sabe que passou a CIDADELA. ele sabe. 
tranquilo. 

Batata - Então todos os outros empreiteiros vão saber. 

Alaor- Mas todos. todos vão saber e ai nós não vamos ter que. e mais. penhor de 
maquinas de R$ 1.900.000.00 do RACHED. mats htpoteca R$ 700.000.00 e aqueles 
recebivets que ele ttnha onde é que esta? Esta faltando. some no meto do camtnho 

Rtcardo - Mas o Alaor. 

Aldo -Calma. essa discussão é nec.>ssaria Bdtata. 

Batata- Não. não estou falando. deixa na hora que eu apresentar a XINGU. a gente 
conversa dai. 

Aldo - Esse tipo de conversa. 

BANCO DO ESTADO DO PARANÁ S.A. 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA, REALIZADA EM 24.03.98 

MARÇO DE 1998 

Neco- Aprovada a Ata da Reunião Ocdinaria da Diretona de 17.03.98. Então vamos 
iniciar a reunião com o assunto da DIROP. 
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Batata- Essa operação já veio aqui na reunião anterior. Por é bom trazer esse 
esclarecimento. porque nós estamos trazendo mais um extra-pauta. por exemplo, 
porque estamos trazendo mais um extra-pauta. a proposta chegou ontem à tarde e prá 
nós, prá gente não perder a Reunião da Diretoria, e demorar mais uma semana. então 
a gente está trazendo extra-pauta. Nós passamos essa ?reposta da XINGU no Comitê 
um, tá, então ficou a decisão ali no finàl, que foi colocada essa proposta. de que 
maneira? 

Aldo - Na página 1/2? 

Batata - Na página 1/2. Somos favoráveis à proposta no valor de R$ 14.219.184.00. 

Aldo - Não porque é bom explicar porque o Presidente não estava. 

Batata - Ah é, o Presidente não estava. Foi lida todos esses pareceres todo. O Comitê I 
fez um resumo de todos esses pareceres. ai na folha 1/2. Então somos favoráveis à 
proposta no valor de R$ 14.219.184,00 mais a responsabilidade do CENPP R$ 
2.634.737,27. Foi aquela operação que deu uma polêm1ca danada ai. Que mandou 
dinheiro pelo BRADESCO, a gente tentou segurar no BRADESCO e deu aquele bafafá 
todo. Expurgo dos juros de mora, ele queria recalculo. tinha carta dele pedindo 
recálculo, mas nós não demos recalculo. O Comitê I achou por bem apenas tirar os 
juros de mora. A carta dele está junto ai. Carência de 1 ano; taxa TSF; foi o que ele 
tinha pedido na oportunidade; pagamento de juros semestral; capttal após a carência 
semestral também. As garantias dessa operações. a COPEL. DERSUL. Penhor de 
Máquinas e Equtpamentos de R$ 4.383.000.00. hipoteca de R$ 730.000.00, que era o 
que já existia. e ma1s essa procuração do CENPP. Na realidade dá quase R$ 4 milhões. 
porque ele já recebeu R$ 1.965.000.00. Amortização no ato de R$ 1 milhão. tá? 

Aldo - Isso está escrito onde? 

Batata - Ele não. na renegociação. ele dá R$ 1 milhão. A carta dele .. 

Aldo -Ele tem R$ 1 m1lhão. 

Batata - Ele tem porque esse dmheiro era nosso. Era nosso. está aqu1 a carta dele 
oferecendo R$ 1 m1lhão: prazo 5 anos. ou se1a 1 ano de carência. mais 4 anos. 
Amortização dos valores recebidos pela procurações dadas como garantia ao Banco no 

t~totl da re: ;JOnsabilidade existente e aqui depois ele se reuniu com os 4 dtretores. a 
\,jcotle recé..>eu de novo. os 4 diretores. que é o minimo do Comité I. ele diz que nós 
temos que respeitar os prazos e a garantia. Eu falei acho que uma coisa que também 
foi colocada ai, respeitando-se o prazo e a garant1a existentes. Acompanhamento do 
selar juridico lá da SUREG para elaboração do instrumento legal. então foi aprovada 
pelo Comitê I dessa maneira. 

Neco- Batata. tem que cuidar. aqui na página 1/3, o 1tem 10. a amort1zação dos valores 
não 

Batata- As procurações. tem uma procuração DERJCOPEL de RS 6.420.000.00. tem 
uma procuração ai DERJCOPEL de R$ 1.875.000.00. e tem uma procuração DERSUL 
que é R$ 4.015.4 72,95. 

Neco- Essas são as garantias. Quero saber a divida. 

Batata- R$ 16.646.000.00. 

I7I 
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Neco - ;..qUI fala as responsabilidades ex1stentes. 

Batata- Amort1zação dos valores recebidos pelas procu:i': .. oS c adas como garantia ao 
Banco. 

Neco - No total da responsabilidade ex1stente. 

Batata - Justamente. O que a gente quis ciizer "' 3 qu·c . ··c· 'Ses valores seriam. 

Paulo- Se flUis d•zer oue vai se quitar toda a o::e•ação. 

Neco -E não 1a divida exrstenle. 

Batata - ~. jus-:amente. é isso a!, a divida 9Y'c:;:~~:··-~. 

Neco - i' so não esta claro 

Paulo· Prá evitar o que aconteceu com esses RS 2 m11r.:e' 

Batata - E isso. pra quttar os R$ 2 milhões. A gente.coloc: _ ,••JIJI no teta! da 
responsabilidade existente. 

Neco - A redação não está clara. 

Bat:et3 - ~-Jão. mas eu entendi 

Elia- .. :at acontecer o segutnte. se por exemplo nós rec·..:-~ ç.rn1os aquela procuração de 
RS ê 420 000.00 e nos tivermos próx,mo da amort1zac3·.: .~ llquma parcela. amortiza 
~ssc oarcela. a dtferenca ~le vat ter que cobr.r c:le va1 r.:..· :.:-.; d3r outra procuração na 
·-:!1ferença para nos llbeiarmos o total. caso contranos ~-,.~---- .·,:Jnamos com tudo. 

Gab~<~! - Porque o prazo e 5 ar~os 

Bata1a - Eu concordo com você. Na realidade t:la esta :. ·2l ~ .::.so a1 não tem problema 
por~ue a gente pode corng1r aQUI. 

1\Jecc - Então vamos comg1r 

Batata - Nós vnmos corng1r LOQICO vamos comgn aau1 

Elia - 1 ..::mos r}ue corngir· as procurações. em caso o-s . -=-·~,- i.-,~nto antec1pado. e tal e 
tal 

Batat . - E que aqUI o seguinte como nós tã tir:ha;:,os c:::! J _ [ .. urecer, daí ele fez reumão 
com ó 1]ente. a gente só aumentou a11. ~'.J que aqUI nc '~ ~ . ..:::.ll<-,CJo 

=:ito- :·.,ão. mas acho que tem que ficar bem c:1sro 

Sérç.:o- ::-o1 uma L-sperteza de~e. claro. 

Sat;;,..; ~ 5o cJue aqu1 no Colegiada. 
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Sérgio - Se ele receber esses R$ 12 milhões aqUI e não t1ver venc1do naoa nesses 
próximos seis meses. ele vai ficar com tudo. 

Batata- Não, não. Nós só vamos liberar para ele o dinheiro porque essa procuração 
está conosco. se ele der outra garantia. 

Aldo- Depois que eles pagam substitui por outra. 

Gabriel- Isso tem que constar por escrito. depois que pago substitui por outra. 

Sérgio- O que está escrito é o seguinte. ele vai receber do DER 2 m1lhões. se ele não 
tiver alguma coisa vencida. não. então tem que liberar também. 

Neco - Então libera. 

Aldo - Então só nesse item aqui. tem que 1ncluir aqUI ... 

Batata- Tem que fazer Emanuel uma. Vamos fazer de uma mane>ra ... Veja bem. essas 
procurações quando é DERJCOPEL não. porque a Lilian passa pelo CENPP todo 
dinheiro liberado e ela monitora todo dinheiro passa pelo Governo Estadual. O 
problema é essa do DERSUL. é outra história. 

Paulo- Deixa eu fazer uma coisa me1o fora aqUI. eu não muito desse negóc1o. O que o 
Banco pode fazer contra o DNER na questão daquela outra procuração. que era nossa 
e eles jogaram para o BRADESCO? 

Batata- E. veja bem. é poder. segundo o Milton Betenheuser você pode entrar com 
uma ação do colarinho branco. uma série de co1sas. só que não va1 resolver o problema 
também. entendeu. não resolve o problema. 

Elia- O problema que você tem que anal1sar .. 

Batata - Se você entrar contra o DNER. 

Sérgio- Nós tinhamos uma procuração .. 

Elia- Só se você entrar com uma ação contra o BRADESCO. 

Sérg1o- Não. mas veja o BRADESCO não tem nada a ver com .. 

Batata - O BRADESCO é o segutnte. eles mandaram um DOC. o pessoal de Brasilia 
para o BRADESCO daqu1. O cara recebeu o DOC. qu1tou os emprEO>t1mos que ele tmha 
também. Você não pode, como é que você vai entrar com u.na aç.S.o? 

Paulo- Mas veja o seguinte. se é uma pessoa dessa. um grupo desse Iem a 
capac1dade de fazer uma vez 1sso. de repente essas procurações aqu1... 

Aldo - Eu acho que nós deveriamos amarrar. 

Batata- E o que eu estou tentando fazer. fazendo um rascunho aqu1 . 

Neco- Elia. vocé poderia nos orientar como amarrar mais esse 1tem 1 Q? Aqui não está 
claro o objetivo. 
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Batata- Eu vou tentar fazer uma aqui. cada um faz uma a1. de repente a geme chega 
num consenso. 

Aldo - Amortização dos valores recebidos pelas procurações. 

Batata - Eu escrevi aqui Dr. Aldo: Amortização dos valores referentes as procurações 
dadas como garantia ao Banco. se dará da segumte maneira. dois pontos. 

Aldo- Ai estabelecemos um roteiro. 

Batata- Isso. um roteiro. 

Aldo- Procuração do DNERICOPEL data de tanto. amort1zara tal valor DERICOPEL 
amortizara tal valor. 

Gabnel - Essa redação ele aceita? 

Batata- Aceita. Nós discut1mos em 4 Diretores. 

Elia· Ele voltou aqui exatamente por causa disso. e a1 ele colocou. se fosse fazer 1sso .. 

Gabriel- Qual é a segurança que a procuração é dada numa vez só. prec1sa reg1strar la 
no órgão que vai pagar? 

Sérg1o- Sim, s1m. Isso aqui va1 ser feito. 

Gabnel- Ai ele só reg1stra uma procuração. claro Mas e, registrado la? 

Batata- E reg1strado La em Brasilia tem o pessoal do orgão 

Gabnel ·Não. da COPEL aqu1 DNER? 

Batata - Não. a COPEL aqui não tem problema 

Elia· Aqu1 não tem problema. porque o d<nhe~ro trans1ta no Banestado 

Batata - O un1co problema que tem aqUI na COPEL e se o Secretano pagar por fora pra 
ele. 

Elia· Quer dizer. a do DER e da COPEL a preocupação não e tanta. porque o d1nhe1ro 
vem pra nos. 

Aldo- Ai e que esta. as vezes a ponta não controla O gerente da ponta não f1ca 
sabendo. 

Elia - O Pessoal do CENPP controla mUJto bem 

Aldo- O CENPP tudo bem. 

Gabnel ·Se alguem for na COPEL com uma procuracão e falar olha. quando for 
receber 1sso aqu1. deposita na m1nha conta porque eu tenho uma procuração. 

Elia- Mas passa pelo CENPP. Não a procuração e nossa. 
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Gabnel- Mas se ele deu pra outro. outra procuração igual. 

Aldo - Mas ele já fez uma vez isso. 

Gabriel - Pode dar pra outro. 

Elia - O que ele fez, ele foi lá em Brasilia. no DNER, deve dado algum pra alguem pra 
fazer aquilo. 

Aldo- Ele pode se sentir no direito de fazer novamente. Essa é que é a preocupação. 
nós temos que amarrar melhor isso. 

Sérgio- A Prefeitura deu uma procuração pra nós recebermos um contrato ai. nós 
consultamos o Dr. Fausto. ele falou pra pessoa que não podia. sob pena de o Banco 
pagar duplicado. 

Gabriel- E a gente não pode. não sei se seria o caso. mas em todos os casos, porque 
a COPEL e o DER registrasse a operação na ordem de preferência, a pnmeira que 
registrou. porque a procuração que ele deu pra nós ele pode dar para o BRADESCO. 
não pode? Mas Dr. Aldo. eu digo que todos os emore1teiros são desonestos mas terr. 
aquela piadinha. mas todos os desonestos são empreiteiros. Então é dificil de. quer 
dizer, ele jã tapeou a gente uma vez. ele agiu mal. Agora isso aqui 16 do 02. se a gente 
não acertar, está de uma forma que foi feito tudo ontem O oue falta é esclarecer bem 
esses itens. Isso representa R$ 40. Milhões para nosso CL. e o que sa1 do CL. melhora 
o nosso PL. 

Aldo- Então. a gente amarrando bem. e o CENPP sendo alertado essas operações 
maiores o C EN PP deveria ser alertado. 

Gabnel- Exatamente. 

Neco - E aquela idéia do Controller. 

Gabnel- Exatamente. é isso ai, as grandes operações. ser tratado ~or um grupo. não é 
Dr. Elia? 

Aldo -Essa não é. São operações novas as compos1cões. dação em pagamento. 

Elia- Alias o RACHED me falou olha. ninguém do Banco vai lá falar com1go. nem para 
tomar um cafezmho. 

Aldo - Sim mas ele vive aqui' 

Batata- Ele conversou com todos os Diretores do Banco. e dai na ultima estava. ele 
disse que a gente não atend1a. Eu disse em quanto o senhor não fr:er uma carta 
dizendo como quer renegociar. não tem como a gente conversar P-:Jrque você 
conversa. ele conta a t-istória tudo de novo: mas o Senhor quer ass:m? Nào. eu quero 
TR "seca". Porque a ptoolle~ra cal{a é TR "seca". Ele não chega num acordo nunca. Não 
essa carta é a segunda. 

Aldo - Você já tem as atas ai seu Batata? 

Batata- Não. eu estou colocando o conceito: amortização dos valores referentes as 
procurações dadas como garantia ao Banco. se dará da seguinte mane~ra· a) 
DER!COPEL R$ 6.420.000.00 e R$ 1.875.000.00. o.caarr"'1'0 c~ _".OS e •:3crt?l 
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venc1dos; b) DERSUL R$ 4.015.000,00, pagamento de juros e cap1tal vencidos. c) 
procuração junto ao CENPP, pagamento juros e capital venc1do: d 1 os valores somente 
serão liberados a Empresa. caso a mesma subst1tua procurações por outras garantias. 
Não se1 o que a gente ... 

Gabnel - Outras procurações. 

Aldo- Mas porque ja abrir essa possibilidade pra eles? 

Batata - Não, é porque dentro do prazo de carência. ontem ele ve1o conversar com nós, 
vamos dizer que com um mês de carência ele recebe um valor. ai não tem como nós 
prender porque nós demos um prazo de um ano de carência pra ele 

Elio - Se ele não substitui por outra procuração. 

Batata - Por isso é que eu estou escrevendo aqui. Os valores somente serão 
reintegrados a empresa caso a mesma substitua as procurações por outras equivalente. 
né. 

Aldo - Exatamente. 

Gabriel - Não por outras garantias. por outra procuração. 

Batata - Colocar ma1s alguma coisa? 

Aldo- Não. eu acho que ficou bem amarrado. 

Batata- Acha que esta bom ass1m. ou vocês querem aumentar ma1s alguma coisa? 

Aldo- Não. 

Gabnel- Agora. isso que o Dr. Aldo falou. o Dr. Aldo e o Elia. eu acho Importante dar 
conhecimento ao órgão Controlador. dessas operações são fe1tas a as que esta na 
agenda. colocar na agenda. quando vira a pagma. hoJe venceu tal da XINGU 

Batata- VeJa bem. quando é da Secretaria da Comun1cacão. DER COPEL. qualquer 
órgão do governo que faça pagamento atraves do Banco· do Estado. a memna va1 no 
s1stema. vê o nome da Empresa. e vê se tem alguma responsab1l1aade no Banco. 
Assim que ela procede. Se tem ela jã desconta. se não tem da1 elas liberam o d1nhe1ro. 
dessa mane~ra Posso colocar essa outra? 

Aldo- Por favor. a proposta. tem DM 

Batata- Essa outra terrn1na esse tno polêm1co. CIDADELA term1nou acho que o 
contrato essa aqui também. e a DM que chegou ontem a tarde mas a gente fez questão 
de conversar com alguns Di retores pra passar tambem. porque e rna1s RS 
15.000.000.00 aqu1 tambem. que nesses três casos a1 são RS 50 000.000.00 de 
renegoc1ação e tem ma1s a parte do Elio lã amda tambem que tem cue passar ECC 

Não Rotativo R$ 15.000.000.00: Prazo 365: Taxa ~RF "Sec ·" Ele fez uma carta aqu1 
para o Banco do Estado. Ele J.3. ttnha conversado a11lenormt..11te até com o Prestdente 
com o Alaor. conversou com1go varias vezes. conversou com. eu acho que com quase 
todos os Diretores também. Então veja bem. o que e que ele esta proponoo pra nos. 
Ele deve R$ 32.507.044.00, e o que é que a gente fez. ve10 a proposta da Agênc1a que 
fez a carta. então veja bem, ele deve uma operação de R$ 8.000.000.00. que esta em 
R$ 12.059.176.00. deve uma operação de R$ 5.500.000.00. que está em RS 
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5.803.524.00. deve operação de RS 1.700.000.00. que está em R$ 897.000.00. Esses. 
o capital era RS 15.200.000,00, e hoje está em RS 19.760.317.00. For fe1to um 
recáloulo. porque está vencida algumas dessas operações. com taxa do próono 
contrato, que se chegou em RS 18.523.1 08.23. Elevar pagar o juro que dá RS 
3.323.108.53, e mais R$ 200.000,00'do capital. que ele vai, ele quer retomar os RS 
15.000.000,00. um ano de prazo. pagamento de juro e capital no final. E frca só o 
FINAME prá renegociar. eu acho qc.e o Elia vai trazer. 

Elia - Esse já esta ok. 

Batata -Já está ok também né? 

Aldo- E R$ 18.500.000.00 ou é R$ 18.300.000,00? 

Batata- R$ 18.523.000.00 tudo. 

Elia- Aqui em cima está. da R$ 3.553.000,00 e no meu R$ 3.323.000.00 

Batata- Mas ele vai pagar mais R$ 200.000,00 do capital. que era RS 15.200.000.00 do 
capital né? Das três operações, e dai fica só R$ 15.000.000.00. Então veta bem. a 
agência aqui relacionou operação por operação tudo certinho; Mesa de Negócio 
também foi favorável; Prazo de 1 ano; Taxa de TBF "Seca", que na realidade ele já 
tinha até tratado. eu acho que o Alaor estava também presente nessa negociação. A 
COPEL deverá manter aplicação financeira de igual valor durante a vigência da 
presente operação com remuneração de 60% do COI, para viabilizar a taxa da TBF 
"Seca" conforme negociação mantida com a DIRCO. A DIRCO estava presente nessa 
negociação, tá. Efetrva constituição da garantia de penhor de máquinas e equipamentos 
no valor de R$ 17.843.000.00 mais a manutenção da hipoteca no valor de RS 
1.900.000.00, e procuração da COPEL de R$ 12.000.000.00, que já existra essa 
garantia. tá? Pagamento final de encargo: ele não quer pagar semestral. ele quer pagar 
só o juro final porque termina dessa negociação. essa obra termina essa obra o ano 
que vem. e segundo a Agêncra aqui que também colocou aqui, conversou com ele. a 
gente também conversou com ele. essa obra aqui vai. olha aqUI, pelas informações que 
obtivemos junto a Empresa. contrato entre a COPEL e DM. deve encerrar em dezembro 
de 1998. porém a abras deve se encerrar definitivamente em tunho de 1999. e o saldo a 
receber da COPEL glfa em torno de RS 90.000.000.00. mars um poss1vel rea;uste 
podera ser aprovado pela COPEL de RS 20.000.000.00. ele escreveu aqu1. 
desconhecemos os valores necessários para acabar a obra. Na realidade esses RS 
20.000.000,00 é uma diferença. segundo ele foi feito um levantamento por uma 
empresa credencrada ele está alegando pretuizo. então ele conseguru provar rsso ar 
junto com o pessoal da COPEL e está sub-judice rsso ai. o pessoal da COPEL freou 
de realmente estudar e ver o que é que pode ser pago pra ele. né. até poraue o 
Governador quer maugurar agora antes da eterção. 

Paulo- Eu quero fazer uma pergunta so. eu acho que cabe no valor ma ror. Esta centro 
dessas máqumas e equrpamentos no valor de RS 17 843.000.00 Isso e uma ;a teve 
uma avaliação pronta disso ou ainda v ar pra ser ferto? 

Batata- Não. essa ai Ja. esses contratos aqur. existem garantias. c~da contrato destes 
um tem garantia de procuração. e aqu1. veja bem. maqurnas e equrpamentos 
relacronadas !ara pane mtegrante da proposta. a Agêncra tem uma copra lá a Empresa. 
estamos encammhado pedido de avalração ao DEPA para rnflacronar percentual de 
garantis dentro do exposto. então eles estão. ja encam1nharam para o DE PPA ., o 
DEPPA vai fazer avaliação. cenrnho. então. 

Paulo- Certo. a pergunta então fo1. acertei na pergunta então vamos 12.. ·. océ e'ltence 3 
C·eraunt:: F..-.tf;o ntr->-~ E'St20 PnC.1mmr."lf1r:iO 
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Batata - Estão encami11hando. 

Paulo- O que eu acredito. é que esta avaliação não chegue. 

Batata - Mas porque? 

Paulo- Porque esta superestimado. 

Batata - Superestimado. 

OLITt:BRO DE 1998 

Paulo - Na hora que for fazer realmente, certos equipamentos tem uma depreciação 
terrivel. 

Batata- É. Dentro das propostas todas. eu acho essa proposta a menos nuim né? 
Porque ele está pagando praticamente R$ 3.500.000.00, esta entrando no ca1xa do . 
Banco, eu acho que se nós não pegar forte nisso ai. tem que pelo _menos. esse tno a1 
olha, eu não agüento mais falar. Então a TBF hoJe. porque se voce va1 na JUStiça. 
primeiro, você vai pegar 10 anos vai ganhar o que? TR +0,5% ou+ 1%. alem de uma 
nevisional de juros, então ... 

Aldo - Como é essa história? 

Paulo- Eu sei mais ou menos. 

Aldo- A COPEL vai depositar no Banco mais R$ 15 000.000.00. mas vai aceitar uma 
remuneração menor, pra compensar a TR. Eu faria duas observações Batata. pnme1ro 
eu tiraria essa. da Ata TSF "Seca". porque fazer "Seca" aqui. 

Batata - Mas ai a Mesa colocou TSF "Seca". Eu t~rana o "Seca" 

Aldo · Eu não colocaria na ata essa aplicação 

Batata- Tirar. Eu também. veja bem. Como a mesa de negócios. 

Aldo ·Tira daqui mas não t1ra da aplicação. 

Batata- Como a Mesa colocou 1sso ai. a Mesa da o parecer dela e a gente va1 segundo 
o parecer dela. 

Elio ·Ai eu concordo. você podena deixar. por exemplo sem os 60%. 

Gabriel· Mas eu acho que. olha mesmo ass1m. se a COPEL sofreu uma aud1tona 1a 21 
você pode achar um favorecimento pra um ou pra outro. 

Batata- Pode achar não. vão achar. 

Gabnel ·Porque ela está garantindo uma div1da de emore1te1ro a COPEL .oão pode 
isso. eu acho que eu tiraria. 

Batata- Sabe porque nos colocamos aqUI. poraue de repente a gente não coloca casos 
dessa natureza. o pessoal vai dizer não. não vocé esta om1tindo então a gente colocou 

tudo. 

Aldo- Não. foi bom ter colocado 
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Batata- Foi colocado até a titulo de conhecimento. 

Aldo - Porque esteve aqui esses tempos o Presidente da COPEL e o Otretoc Financeiro. 
Mas essa medida tem que ser concomttante. assinou e deposita. 

Batata- Exatamente. Eu conversei com o financeiro. 

Aldo- Tem que saber onde é que esta esse dinheiro. 

Batata- Na realidade esse dinheiro ... 

Paulo- Falando em dinheiro. Dr. Aldo eu acho que o Valdemar tem razão. que se tira ali 
o negócio de 60%. mas diz pra COPEL que va1 manter. 

Valdemar- Pra nós Banco. é bom constar essa informação. porque afinal 60% esta boa 
também. 

Aldo - Pois é alguém me falou certa vez, parece que o Banco Central não permite esse 
tipo de casamento eu não sei. parece meio incestuoso. Teria que ver esse caso. 

Elio - Você acha o que? Melhora ou prejudica? 

Valdemar- Não eu acho que nós o pessoal quer uma operação melhor para o Banco 
essa informação. Não é uma operação que o Banco vai ser lesado. 

Batata - Pra nós é um bom negócio. 

Paulo- Essa informação ela. agora. exclui mos essa informação. 

Aldo- Tem que ter por expresso 1ssc na ata. 

Valdemar- Não eu acho que. pra nós eu deixana 1sso ai. agora .. 

Batata - E pra nos não tem problema nenhum. pede dar problema pra COPEL. 

Elia- Batata. isso aqui ... 

Gabnel - Porque a COPEL aplicar 60% do valer financ1ado aqui é uma negligencia do 
apilcador no Sistema financeiro. 

Batata -Apesar que ela pode jUStificar pelo serviço que a gente presta para ela. 

Gabnel- Não tem justificativa. ISSO e que nem comprar precatório. 

Elia- Para o Banco Central é selar publico. 

Batata- Não. não porque a Empresa não tem nada a ver com o setor. 

Elia- Não e a Empresa mas a garant1a que esta sendo dada. 

Batata- Não é garantia da COPEL. a COPEL não esta dando garanna. e1a esta tendo . 
uma fundmg pra nós. pra v1ab1lizar. porque ela tem Interesse no termtno ca obra e .. 

Gabriel- Um funding pra nós. E acho qu<= 11ão podt: ser registrado. 
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Batata -Vocês que sabem. 

Gabnel- Isso é um acordo bàs1uJ. eu acho que não deve ser reg1strado 

Batata -Vamos tirar. né. Eu acho que prà nós não pode mas pode pra COPEL a nào 
ser. al1aS. Conclusão da Diretona reunida então exclutr os 60%? Só deiXar a COPEL 
al1? 

Gabnel- Tira da Ata né? 

Aldo- Valdemar. argumente mais ai nessa .. 

Valdemar- O meu ponto de vista 

Aldo - O que é que você acha? Desculpe 

Valdemar- O meu ponto de vista é o seguinte. corre o nsco de alguém v ~r fazer uma 
auditoria da COPEL e descobrir aqui, não tem? Agora nós senmos questionados, que 
isso aqui não vai trazer problema prà nós, muito pelo contrário vai mostrar que a 
operação é melhor para o Banco. 

Batata- Essa infonmação ... 

Paulo- Há um ano não é a mesma administração da COPEL. eles podem também sair 
disso aqui, ou seja, ficar com o ITAU. um exemplo. 

Elia - Batata. qual é o custo acumulado na PPO? 

Batata- Na PPO? Deixa eu dar uma olhadmha para ver se eles colocaram. não aqu1 
não traz. 

Elia- Se colocaram na PPO. tem que excluir na PPO também. 

Sérg1o- Prectsamos ouv11 o Presidente aqu1 na. 

Batata - Não. não consta não. 

Elia - Não consta? 

Batata- Na realidade eles não tem nem dinheiro. eles não tinham nem conhec1mento. 

Neco - eu acho que o item 4 deve ser retirado 1nte~ro 

Batata - Aprovado. retirando o l!em 4 e TSF "Seca" 

Aldo- Eu também acho. 

Elia -Porque veja bem. tSso e um acordo entre as duas d1retonas 

Gabnel- Tira a TBF tambem ou não? Só o "Seca". ne? 

Batata- Só a palavra "Seca" aliãs eu nem se1 porque escreveram essa "porra" a1. Eu 
acho que uma taxa otima_ uma taxa bas1ca de l1nanc1amento e mwto melhor que TP. 
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Não d1go "Seca". a palavra "Seca" 

Neco- Batata. eu pediria aos Senhores nessa pagina cue. não sei nurT'S'~ c e pagina 
que é mas no 1tem 4. t~rar todo o paragrafo. Exclwr esse troço. 

Elia - Excluir todo 

Gabriel - E remunera. 

Batata- Excluindo o item 4 da Mesa de Negócio. né? Exatamente. Porcue isso ai no 
acordo é um fio de bigode né? Vamos dizer assim né? 

Sérgio - Ele não pode fazer. ele esta lesando o interesse da COPEL. 

Gabriel- Agora que o mutuaria, no caso dele não sa1ba disso. 

Batata- Não ele sabe. 

Gabriel - Não ele não sabe que nós estamos retirando 1sso da Ata. 

Neco - Então a respeito da COPEL ali na folha no item 8, mais ou menos na metade a 
operação da ordem de R$ 8.500.000,00. Parecer, eu não lembro do empréstimo R$ 
1.679.974 __ _ 

Batata- É R$ 5.500 

Neco- Eu queria que explicassem, essa operação qwtou duplicata. e o Banco 
descontou duplicata e o Banco estomou pra ele? 

Batata- Olha aqui, essa operação foi iniciada em 14.04.96 

Neco - Você que estava em Maringa nessa época. 

Batata - Não. não. Eu estava em Maringa mas não fo1 fe1ta em Mannga não. fo1 feita 
aqui em Cuntiba na Agência Bacacheri. Isso ai. lembra aquela históna do Shopp1ng. o 
Shopping quando foi feito leas1ng, era para pagar essa duplicata aqui e que essa 
empresa ia descontar. Acontece que eles liberaram o dinhe~ro aqw. não se conversou 
Leasmg e a Diretona aqu1. e deram o dinheiro para a Empresa. Porque nos fizemos 
uma. uma das co1sas que na época foi feita a operação. porque ja ex1st1am operação de 
R$ 4.000.000.00 que é a ação que a DM tem até hoje contra o Shop~1ng que é dessa 
duplicata não paga. O cara tirou o dinheiro, quer dizer. o dmheJro esta tudo na nossa 
mão de negócios. não falaram. certo. 

Neco- A duplicata é emitida pela ASPEN PARK? 

Batata - Emitida pela ASPEN PARK. 

Neco- Deve ser prestação de serv1ços que a empres2 fez para cons:cUJr 

Batata · E a DM fez prestação de serviços. 

Neco- Agora. como que nós não estamos sabendo c e um volume c::-sses não passou 
pela Diretona? 
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Batata- Não. eles conversaram. o pessoal da Leas1nJ cJnversou. soque ''garam pra 
nos depois que Já tinham tirado o d~nhe1ro. o amhe1ro -To, liberado aqu1 em Cunt1ba. 
portanto fo1 liberado aqu1 na agênc1a Bacachen Era l1berado aqu1 pelo Bacacnen 

Neco -O geren,e t1nha alçada de R$ 6.000.000,00? 

Batata- Não. foi autonzado pela Diretona. Presidente. 

Neco- Mas como a Diretona faz. sabe que e da Leas1ng? 

Batata- Mas é ISSO que eu estou dizendo. é tudo dentro da mesma casa. o Senhor 
entendeu? Nós mesmo liberamos o dinhe~ro para o cara e não pagamos nossa div1da. 
O Senhor entendeu? 

Aldo - Abnl de 96? 

Batata- Abril de 96. Não. não sabia estava tudo as m1l maravilha. 

Paulo - Estava começando a explodir. 

Batata- Na realidade explodindo aqui por um pessoal que sabia. a gente que estava 
fora daqui não sabia. 

Neco -E estou me informando aqUI, porque eu me lendo. recebi um processo ASPEN 
PARK pela Leasing. é antenor ao problema da ASPEN PARK. 

Batata- Esse valor quando foi liberado, até foi conversado com o pessoal-da Mesa 
aqUI, 

Neco- Então na ASPEN PARK. vamos supor e R$ 10.000.000.00 na Leasmg. RS 
8 000 000.00? 

Batata- É foi feito na época era R$ 8.000.000.00. Hoje deve ser uns RS 14 000.000.00. 
R$ 8.000.000.00. e dos R$ 8.000.000.00 iriam pagar essa divida. eles p3 tinham no 
Banco do Estado desconto de duplicatas. esses RS 4.000.000.00 aqUI. RS 
6.000 000.00. o Senhor me entendeu? Quer dizer a Empresa ma pegar RS 
2.000 000.00 

Neco- A DM pagou pra eles e a DM não pagou pra nos. 

Batata- A DM. julga-se que a DM fez o trabalho com a ASPEN PARK. do Grupo_ 'JeLo 
no Banco do estado_ o Banco descontou porque sab1a que a Leasmg 1na l1berar o 
dmhe~ro pra eles. Só que a Leas1ng liberou e não a·v,sou estou liberando aou1. debite a 
duplicata o Senhor me entendeu? At nos ficamos com duas divtdas o ASPEN ficou 
devendo e a DM ficou devendo. e ficou devenao pro Banco do Estado. Emão e uma 
barbandade né? Fazer o que? 

Necc - Eu estou ficando escalado 

Batata - Não. olha ISSo aqw fO! a ma1or pateaaa que eu 1a T;z. na m1nna v1oê. agora 
sabé: CJ aue e que aconteceu í1ca alf1cli 

Paulo- A htpoteca também 



OlJfUBRO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Batata- A hipoteca também. veja bem fo1 ie1ta aqu1 em Cunt1ba e nao qu1seram 
hipoteca .... 

Batata - Com exclusão do Item 4. 

Emanuel- Exclusão do item 4 por completo. e deixa só a TBF, nada de "Seca". 

Batata- Isso. do item 4 do parecer da Mesa de Negóc1os né? 

Aldo- E ali na Mesa de Negócios. também operação proposta da COPEL. também 
retira a palavra "Seca" 

Batata- Todos "Seca". 

Aldo - O que fala em "Seca" ai 

Paulo - Molha toda ela. 

Batata - Isso é no item 2 excluir onde existe. eu não se1 porque que escreveram "Seca". 
tinham que escrever pelo mesmos molhado então, porque eu acho que. escrever 
'"Seca". 

Emanuel- Excluir todo esse item 4, transcreve .. 

Batata- Só que dai você transcreve do je1to que esta ai. 

Emanuel- Transcreve-se o parecer da mesa e a dec1são da Oiretoria diferente disso. 
Ou já na própria ... 

Batata- Espera ai. não. você tem que tirar se não fica na Ata você va1 deixar vestigio. 

Emanuel - Pra não deixar vestígio tem que tirar o própno parecer da Mesa 7 

Batata - O propno parecer da Mesa. 

Emanuel - Então vocé tem que pedir para eles refaze cem esta proposta aqu1. 

Batata - Você vai ter de refazer . 

Neco - Eu queria dar uma sugestão aau1 no item:. ass1m red1g1do pagamento dos 
encargos nesta data total1za R$ 3 milhões Já recalculado expurgando-se a mora. Eu 
quero dizer o segumte. o pagamento dos encargos. ex~urgando-se a mora. os 
encargos que nessa data totaliza. que nessa data 1a cecalculado tota11zam RS 3 
303.000.000.00. Inverter. so para dar ma1s ênfase 

Paulo - Inverter. pra dar ma1s ênfase 

Batata- Dai a gente tem que falar com a Mesa de ~Je;oc,os la v1u Emanuel. fazer. 
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Neco- Que o pagamento dos encargos. expurgando-se a mora. c;ue nesta data totaliZa. 
que nesta data. 1a recalculado totaliza R$ 3.303 000 000 

Batata - MUlto bem Pres1dente. Também tem mu1tas c::sas cue ~cam sem senttdo mas 
como e outras pessoas que dão o parecer f1ca d1fic1: 2 ;1ente 

Neco - Eu quena também no 1tem 5 na proposta da DLt e c sugenna uma reava11acào 
dos equipamentos e pedir ao oficial da garantia o penhor de mac t "nas e ' w1pamentos. 
Solicitar uma reavaliação dessas máquinas. 

Batata - Não mas no parecer da superintendência. esta aqu1 ó. efeuvo constitUição das 
garantias com avaliações atualizadas pelo DEPPA. no parecer da SEREG. da 
Supenntendência ai, na penúltima folha. é porque na realidade. 

Neco- O item 5. Efetiva constitutção da garanlia e pennor de maqu1nas e eautpamentos 
no valor de R$ 17 milhões. 

Batata- Ah. o Senhor esta no mesmo ai em ba1xo Efetivo processual da garantia. 

Neco - Mais manutenção de hipoteca e procuração da COPEL no valor RS 
12.000.000.00. 

Emanuel- Eu poderia colocar as avaliações deverão ser atualizadas pelo DEPPA. 

Batata- Sim_ É que eles não colocaram, o próprio Com1tê. Coloque 1sso ai porque dai a 
gente conversa com a MESAN. 

Neco- No inicio da operação. vamos supor que as máqu1nas contmuem as mesmas, 
elas não tem o mesmo valor. 

Batata- Não. é verdade. É que aqui. Não precisa modificar. é que na realidade nós nem 
poderiamos mexer no parecer da Mesa de Negócios. certo? Mas como tem o negóc1o 
da COPEL que Já vai mexer, então já concerta o resto também. porque o parecer não é 
nosso é parecer da Mesa 

El1o - Mas v1u o Batata você não está mexendo. você esta acrescentando 

Batata -Veja bem. o parecer deles ... Nós não podemos mexer no parecer deles 

Gabnel- Porque? Nos podemos retificar. Não senhor a Dtretona aprova da segu1nte 
forma. sena e11m1nado aquele 1tem 4. 

Batata - Nós como e a Mesa que està aqu1. o que a gente poae fazer e olha o 1tem 4 

Gabnel - Não ha necess1dade de dectdtr. o cnteno e o segu1nte nao <810 para a 
Diretona nomologar'~ 

Batata - Certo 

.;Ido- A Oiretor1a nomologa atraves de uma nova reaaçâo 

(~abnel - Ex.atamenre 

,:'\Ido - Kefaz a reaacão 
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Batata- Deixa eu só rE:Petlr . __ ,.;:::0 ~-~ue t!s- -ss~a d:z.tnac. E porque se a gente aprove. r 
do jeito que você está falanco. ~c.: '.tame-s aprcvar mediante isso s1m. so que se 'lOS 
não mexer, vai ficar escnto .:::..:w. com o {:3:-ecer deles. então nos 'iamos ter aue mexer 

Gabriel - Eliminar o 1tem 4 

Neco- Eu tenho outra suge~t3o aqu1 na 2a folha. lá em ba1xo .A. Em;Jresa também p~Ce 
isenção de TAC. 

Batata - E Taxa de Abertura 

Neco- Não esta abrinda nada. E uma recomposição de div1da. 

Batata- Sim, é por isso que ela e: ~a pedindo isenç2o. Toda vez que faz ~m contrato 
novo, automaticamente nós cobramos pra .. 

Neco -- Não é contrato novo. 

Batata- Nós entendemos como contrato novo. mas nós estamos isentando ·ele O que é 
errado né? 

Neco- Batata. ontem eu ouvi dos func1onanos la de Londrina. um tal de INOC. 

Batata- Não. isso não existe mais não. 

Paulo- Deu alguns PAs ess~ ! --~_: j.3 i~'-~GC. ai. 

Batata- Nós éramos contra porque o seguinte: o que a gente não quer pra gente. a 
gente não deve desejar par3 -:JS outms. Por exemolo. Imagina que vocé ter uma conta 
nn R.;.~eo e ferem debitar U;i1'1 c. }~sa ~:r:::. você. 3U fico t)uto áa v1da se acontecer um 
negócio O€:s~es. 

Neco- Eu não, eu gosto. 8'-'t:;E· -~c!af'do ja avaíiação do DE PPA não fo1 relativa aos 
equipamentos e sim ao per-cc:-\!l:a: de garantia. 

Batata- Aonde o Senhor d'~~-

Neco- ·Estamos encamint::;.ndc ,:;&C.;·':Io da 
avaliaç · 
No final da primeira pag1na· "estamos encammhando ped1do de 
avaliação 
ao DEPPA, para equac10nar oercentua/ em garantia " 

Batata- Certo. Mas é que isso aqui é o Parecer da Agência. Nós não podemos mexer 
no parecer deles mas nós temos que aumentar no nosso. 

Aldo- Batata. chama o Edson e o Luiz Sérgio. eles são bons. eles e"tendem esse ''em 
aqui. 

Batata- Não. isso aqu1 nós vi'mos de fato. eu não estou dizendo em relação a 
Agência ... 

Aldo- Mas tinha que solicitar ate por uma questão de garantia deles. eu entenoo ac<cl a 
posição do Comitê da DIROP. mas eles vão comoreender também que essa vmculação 
da procuração da COPEL aqui va1 ficar. 
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Batata- Não. isso daqut Já está definido. nos vamos ttrar. porque alt não tem problema 
eles puxam outra PPO dtsso aqui. a gente 1a ttra vat exclUir tsso ai. Se a gente colocar 
no nosso. é o que eu estava dizendo ao Gabnel. vat ficar no parecer deles. e dai fica a 
mesma co1sa. 

Neco - Termmou Batata? 

Batata- Termme1 stm. 

Neco - Eu pediria um. favor ao CeqUJnel. que está respondendo pela Dtretona de 
Recursos Humanos. assunto referente a Empregados a Disposição da Assoc1ação 
Banestado. 

Valdemar- Nós apresentamos essa proposta na Reuntão da Dtretoria a menor. Na 
realidade é o seguinte: a Assoc1ação pede a manutenção da disposição dos 
funcionários e isso fica uma coisa pendente conosco quanto a esse pagamento. Então 
"a peçiido da 
Associação 
Banestado, autorizando a 
disponibilização 
de empregados para prestar 
serviços 
àquela 
Associação. \ 
sendo que as despesas de pessoal tidas com esses empregados senam arcadas pelo 
Banestado por um 
periodo 
de 180 dias, cujo o ténnino se deu em 12.12.97"Lista dos Empregados: "O Banestado 
têm um custo total mensal com os empregados actma citados. no importe de R$ 
38.129,39 base de janetro, já acrescidos os encargos. Informamos que os 
ressarcimentos dos valores devtdos pela 
Associação 
Banestado relativo às despesas dos empregados que estão ou estavam a 
disposição 
daquele órgão após o tennino do 
periodo 
de 180 dias acima citados, ou se]a, 12.12.97, encontra-se pendente até a presente data. 
A Proposta da 
Associação: 
a 
Associação 
solicita a 
manutenção 
da 
liberação 
dos empregados ate dezembro de 98. comprometeu-se a efetuar os ressarcimentos das 
despesas a partir da folha de pagamento de 
março 
de 98. através de 
dedução 
dos créditos referentes ao contrato de 
utilização 
das 
instalações 
da Colônia de Férias de Praia de Leste"para nosso tretnamento. E a proposta da 
DIRHU. Nós conversamos com o Presidente. a DIRHU. está fazendo a seguinte 
proposta. ele concorda com a proposta da Assoctação. mas sugere. que os débitos 
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antenores relativos -aos ressarcimentos, e que encontram-se pendentes dessa data. 
sejam transformados em créditos para outros uso futuros junto a AB conforme a base. 
Dezembro R$ 14.000.000. janeiro. R$ 38.000.00. fevereiro R$ 37 000.00. total de R$ 90 
mil. Na cotação do dólar, hoje nós teriamos um débito de R$ 80.272.00 com a 
Associação Banestado. 

BANCO DO ESTADO DO PARANÁ S.A. 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA, REALIZADA EM 24.03.98 

MARÇO DE 1998 

Batata • Nós passamos essa proposta da XINGU no Comitê um, tá, então ficou a 
decisão ali no final, que foi colocada essa proposta, de que maneira? 

Batata- Somos favoráveis á proposta no valor de R$ 14.219.184.00. 

Aldo • Não porque é bom explicar porque o Presidente não estava. 

Batata· Então somos favoráveis à proposta no valor de R$ 14.219.184.00 mais a 
responsabilidade do CENPP R$ 2.634.737,27. Foi aquela operação que deu uma 
polêmica danada ai. Oue mandou dinheiro pelo BRADESCO. a gente tentou segurar no 
BRADESCO e deu aquele bafafá todo. As garantias dessa operações. a COPEL, 
DERSUL, Penhor de Máquinas e Equipamentos de R$ 4.383.000,00. hipoteca de R$ 
730.000,00, que era o que já existia, e mais essa procuração do CENPP. Na realidade 
dá quase R$ 4 milhões. porque ele já recebeu R$ 1.965.000.00. Amortização no ato de 
R$ 1 milhão, tá? 

Aldo - Isso está escrito onde? 

Batata- Ele não, na renegociação, ele dá R$ 1 milhão. A carta dele .. 

Aldo- Ele tem R$ 1 milhão. 

Batata- Ele tem porque esse dinheiro era nosso. Era nosso. esta aqu1 a carta dele 
oferecendo R$ 1 milhão; prazo 5 anos. ou seja 1 ano de carência. ma1s 4 anos. 
Amortização dos valores recebidos pela procurações dadas como garantia ao Banco no 
total da responsabilidade existente. 

Neco ·Batata. tem que cuidar. aqui na página 1/3, o Item 10. a amortização dos valores 
não 
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Batata -As procurações. te·m uma procuração DERJCOPEL de R$ 6.420 01]0.00. tem 
uma procuração ai DERICOPEL de R$ 1.875.000.00. e tem uma procuracao DERSUL 
que e R$ 4.015.472.95. 

Neco - Essas são as garantias. Quero saber a divida. 

Batata- R$ 16 646.000,00. 

Neco - A redação não esta clara. 

Batata - Não, mas eu entendi. 

Elio - Vai acontecer o seguinte, se por exemplo nós recebermos aquela procuração de 
R$ 6.420.000,00 e nós t1vermos próximo da amortização a e alguma parcela, amort1za 
essa parcela. a diferença ele vai ter que cobrir. ele va1 ter que dar outra procuração na 
diferença para nós liberarmos o total, caso contrarias nós arcariamos com tudo. 

Batata - Eu concordo cam você. Na realidade ela esta ma1s. isso a1 não tem problema 
porque a gente pode corrigir aqui. 

Neco - Então vamos corrigir. 

Sérgio - Foi uma esperteza dele, claro. Se ele receber esses R$ 12 m1lhões aqui e não 
tiver vencido nada nesses próximos seis meses. ele vai ficar com tudo. 

Batata - Não, não. Nós só vamos liberar para ele o dinhe~ro porque essa procuração 
esta conosco, se ele der outra garantia. 

Aldo - Depois que eles pagam substitui por outra. 

Gabriel- Isso tem que constar por escrito. depois que pago subst1tu1 por out'a. 

Sérg1o- O que está escrito é o seguinte, ele vai receber do DER 2 m1lhões :e ele não 
tiver alguma coisa vencida, não, então tem que liberar também. 

Neco - Então libera. 

A Ido - Então só nesse item aqui. tem que incluir aqu1. .. 

Batata- Tem que fazer Emanuel uma. Vamos fazer de uma mane~ra ... Veja bem. essas 
procurações quando é DERICOPEL não,-porque a Lilian passa pelo CENPP todo 
dinheiro liberado e ela monitora todo dinheiro passa pelo Governo Estadual. O 
problema é essa do DERSUL. é outra história. 

Batata - Eu escrevi aqu1 Dr. Aldo: Amortização dos valores referentes as procurações 
dadas como garantia ao Banco. se dará da segumte craneira. do1s pontos. 

Aldo- Ai estabelecemos um roteiro. Procuração do DNER'COPEL a ata de tanto. 
amort1zara tal valor. DERICOPEL amortizara tal valor 

Gabnel - Essa redação ele ace1ta? 

Batata -Aceita. Nós discutimos em 4 Diretores. 

Elio- Na COPEL aqui não tem problema. porque o dlnhelfo trans1ta no Banestado. 
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Baiata - o unico problema que tem aqui na COPEL e se o Secretar'n oagar por fora pra 
ele. 

Elio- Quer dizer. a do DER e da COPEL a preocupação não e tanta. porque o dinheiro 
vem pra nós. 

Aldo- Ai é que está. as vezes a ponta não controla. O gerente da oonta não fica 
sabendo. 

Elio -O Pessoal do CENPP controla mu1to bem. 

Aldo - O CENPP tudo bem. 

Gabriel- Se alguém for na COPEL com uma procuração e falar olha. quando for 
receber isso aqui. deposita na minha conta porque eu tenho uma procuração. 

Elio- Mas passa pelo CENPP. Não a procuração é nossa. 

Gabriel - Mas se ele deu pra outro. outra procuração igual. 

Aldo -Mas ele já fez uma vez isso. 

Gabriel - Pode dar pra outro. 

Elio- O que ele fez. ele foi lá em Brasília. no DNER. deve dado algum pra alguém pra 
fazer aquilo. 

Aldo- Ele pode se sentir no direito de fazer novamente. Essa é que é a preocupação. 
nós temos que amarrar melhor 1sso. 

Sérgio- A Prefeitura deu uma procuração pra nós recebermos um contrato ai. nós 
consultamos o Dr. Fausto, ele falou pra pessoa que não podia. sob pena de o Banco 
pagar duplicado. 

Gabriel - E a gente não pode. não sei se seria o caso. mas em todos os casos. porque 
a COPEL e o DER registrasse a operação na ordem de preferência. a pnme~ra que 
registrou. porque a procuração que ele deu pra nós ele pode dar para o BRADESCO. 
não pode? Mas Dr. Aldo. eu digo que todos os empreiteiros são desonestos mas tem 
aquela piadinha, mas todos os desonestos são empreiteiroS. Então é difícil de. quer 
dizer. ele já tapeou a gente uma vez, ele ag1u mal. Agora 1sso aqu1 16 do 02. se a gente 
não acertar. esta de uma forma que foi feito tudo ontem. O que falta e esclarecer bem 
esses itens. Isso representa RS 40. Milhões para nosso CL. e o que sa1 do CL. melhora 
o nosso PL. 

Aldo- Por favor. a proposta. tem DM. 

Batata - A DM que chegou ontem à tarde mas a gente fez questão de conversar com 
alguns Oiretores prá passar também. porque é mais RS 15.000.000 00 aqw também. 
que nesses três casos ai são RS 50.000.000.00 de renegociação e tem ma1s a parte do 
Elio lá amda também que tem que passar ECC Não Rotativo RS 1S.OOO.OOO.OO. Prazo 
365: Taxa TSF "Seca". Ele fez uma carta aqui para o Banco do Estado Ele 1a nnha 
conversado antenormente até com o Pres1dente. com o Alaor. conversou com1go vanas 
vezes. conversou com. eu acho que com quase todos os Diretores também. Então veja 
bem. o que e que ele está propondo pra nos. Ele deve RS 32.507.044 00. e o que é que 
a gente fez. ve1o a proposta da Agênc1a que fez a carta. então ve1a bem ele deve uma 
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operação de R$ 8.000.000.00. que esta em RS 12.059.176.00. deve uma operação de 
R$ 5 500.000.00. que esta em R$ 5.803.524.00. deve operação de R$ 1. 700.000.00. 
que esta em R$ 897.000.00 Esses. o capital era RS 15.200.000.00 e hoje esta em RS 
19 760.317.00. Foi feito um recalculo. porque está venc1da algumas dessas operações. 
com taxa do próprio contrato. que se chegou em R$ 18.523.108.23. Ele va1 pagar o juro 
que da R$ 3.323.108.53. e mais R$ 200.000.00 do cap1tal. que ele va1. ele quer retomar 
os R$ 15.000.000.00, um ano de prazo. pagamento de JUrD e cap1tal no final. E fica só o 
FINAME pra renegociar. eu acho que o Elia vai trazer. 

Elia- Aqui em c1ma está. da RS 3.553.000.00 e no meu RS 3.323.000.00. 

Batata- Mas ele va1 pagar ma1s R$ 200.000.00 do cap1tal que era R$ 15.200.000.00 do 
capital né? Das três operações. e dai fica só R$ 15.000.000.00 A COPEL devera 
manter aplicação financeira de igual valor durante a v1gênc1a da presente opF '"ção co., 
remuneração de 60% do COI, para viabiliZar a taxa da TBF "Seca" conforme 
negociação mantida com a DIRCO. Ele quer pagar só o JUro final porque termina essa 
negoc1ação, essa obra termina o ano que vem. e segundo a Agência aqu1 que também 
colocou aqui, conversou com ele. a gente também conversou com ele. essa obra aqui 
vai, olha aqui, pelas informações que obtiYemos junto a Empresa. contrato entre a 
COPEL e DM. deve encerrar em dezembro de 1998. porém a obras deve se encerrar 
definitivamente em junho de 1999. e o saldo a receber da COPEL gira em tomo de R$ 
90.000.000,00, mais um possível reajuste poderá ser aprovado pela COPEL de R$ 
20.000.000,00, ele escreveu aqui: desconhecemos os valores necessanos para acabar 
a obra. Na realidade esses R$ 20.000.000.00 é uma diferença. segundo ele foi feito um 
levantamento por uma empresa credenciada ele está alegando prejuízo. então ele 
conseguiu provar isso ai junto com o peaaoal da COPEL e está sub-judice isso ai. o 
pessoal da COPEL ficou de realmente eatuclar e ver o que é que pode ser pago pra ele, 
né, até porque o Governador quer inaugurar agora antes da eleição. 

Aldo- A COPEL vai depositar no Banco ma1s R$ 15.000.000,00. mas va1 ace1tar uma 
remuneração menor. pra compensar a TR. Eu fana duas observações Batata. primeiro 
eu tiraria essa, da Ata TBF "Seca". porque fazer "Seca" aqUI. 

Batata - Mas ai a Mesa colocou TBF "Seca". Eu tirana o "Seca". 

Aldo - Eu não colocaria na ata essa aplicação. 

Batata- Tirar. Eu também. veja bem, Como a mesa de negócios. 

Aldo -Tira daqui mas não tira da aplicação. 

Batata- Como a Mesa colocou isso ai, a Mesa da o parecer dela e a gente vai segundo 
o parecer dela. 

Elia - Ai eu concordo. você podena deixar. por exemplo sem os 60%. 

Gabnel- Mas eu acho que. olha mesmo assim. se a COPEL sofrer uma auditona la. ai 
você pode achar um favorecimento pra um ou pra outro 

Batata- Pode achar não. vão achar. 

Gabnel- Porque ela esta garantmdo uma d1vida ae ;ompre1te~ro. a COPEL não pode 
isso. eu acho que eu tirana. 

Batata - Sabe porque nós colocamos aqui. porque de repente a gente não coloca casos 
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dessa natureza. o pessoal vai dizer não. não você-esta omitindo, entao a gente colocou 
tudo. 

Aldo - Não. foi bom ter colocado. 

Batata- Foi colocado até a titulo de conhecimento. 

Aldo- Porque esteve aqui esses tempos o Pres1dente da COPEL e o Diretor Financeiro. 
Mas essa medida tem que ser concomitante. assinou e depos1ta. 

Batata- Exatamente. Eu conversei com o financeiro. 

Aldo- Tem que saber onde é que esta esse dinhe1ro. 

Batata - Na realidade esse dinheiro ... 

Paulo- Falanao em dinheiro, Dr. Aldo eu acho que o Valdemar tem razão. que se t~ra ali 
o negócio de 60%, mas diz pra COPEL que vai manter. 

Valdemar- Pra nós Banco, é bom constar essa informação. porque afinal 60% esta boa 
também. 

Aldo - Pois é alguém me falou certa vez. parece que o Banco Central não penmite esse 
tipo de casamento eu não sei, parece meio incestuoso. Teria que ver esse caso. 

Elio -Você acha o que? Melhora ou prejudica? 

Valdemar- Não eu acho que nós o pessoal quer uma operação melhor para o Banco 
essa informação. Não é uma operação que o Banco va1 ser lesado. 

Batata - Pra nós é um bom negócio. 

Paulo - Essa infonmação ela. agora. exclui mos essa infonmação. 

Aldo- Tem que ter por expresso isso na ata. 

Valdemar- Não eu acho que, pra nós eu deixaria isso ai, agora ... 

Batata - É pra nós não tem problema nenhum, pode dar problema pra COPEL. 

Elio - Batata. isso aqui ... 

Gabriel - Porque a COPEL aplicar 60% do valor financiado aqui é uma negligência do 
aplicador no sistema financeiro. 

Batata - Apesar que ela pode justificar pelo serviço que a gente presta para ela. 

Gabriel- Não tem justificativa. 1sso é que nem comprar precatóno. 

Elio- Para o Banco Central é setor publico. 

Batata - Não. não porque a Empresa não tem nada a -,er com o setor. 

Elio- Não é a Empresa mas a garantia que esta sendo dada. 
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Bólt2ta - Ni'io é garantia da COPEL. a COPEL não esta dando garantia. ela esta tenao . 
uma funding pra nos. pra v1ab1lizar. porque ela tem mteresse no termmo da obra e .. 

Gabnel - Um funding pra nós. E acho que não pode ser reg1strado 

Batata · Vocês que sabem 

Gabnel- Isso e um acordo basico. eu acho que nao deve ser reg1strado. 

Batata- Vamos t1rar. ne. Eu acho que pra nós nao pode mas pode pra COPEL a nao 
ser. al1ás. Conclusão da Oiretona reumda então. excluir os 60%? So deixar a COPEL 
a h? 

Gabne1- T~ra da Ata ne? 

Aldo- Valdemar. argumente ma1s ai nessa 

Valdemar- O meu ponto de vista 

A Ido - O que é que você acha? Desculpe ... 

Valdemar- O meu ponto de vista ê a seguinte. corre o nsco de alguêm v" fazer uma 
auditoria da COPEL e descobrir aqui. nlo tem? Agora nós sermos questionados. que 
ISSO aqui não vai trazer problema pra nós. muito pelo contrano va1 mostrar que a 
operação é melhor para o Banco. 

Batata- Essa Informação .. 

Paulo - Há um ano não é a mesma administração da COPEL. eles podem também sair 
disso aqui. ou seja. ficar com o !TAU. um exemplo. 

Elia- Batata. qual é o custo acumulada na PPO? 

Batata - Na PPO? Deixa eu dar uma olhadinha para ver se eles colocaram. não aqui 
não traz. 

Elia- Se colocaram na PPO. tem que excluir na PPO também. 

Sérg1o - Precisamos ouvir o Presidente aqui na .. 

Batata - Não. não consta não. 

Elia - Não consta? 

Batata- Na realidade eles não tem nem dinhetro. eles não t1nham nem conhecimento. 

Neco- eu acho que o 1tem 4 deve ser retirado inte1ra. 

Batata- Aprovado. ret1rando o 1tem 4 e TBF "Seca" 

Aldo- Eu também acho. 

Elia- Porque veJa bem. isso é um acordo entre as duas d~Cetonas 
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Gabriel- Tira a TBF também ou não? Só o "Seca". né? 

Batata- Só a palavra "Seca" alias eu nem sei porque escreveram essa "porra" ai. Eu 
acho que uma taxa ótima. uma taxa basica de financtamento é mutto melhor que TR. 
Não digo "Seca", a palavra "Seca" 

Neco- Batata. eu pediria aos Senhores nessa págma que. não sei número de pagina 
que é mas no item 4. tirar todo o paragrafo. ExclUir esse troço. 

Elia - Excluir todo. 

Gabriel - E remunera. 

Batata- Excluindo o item 4 da Mesa de Negócio. né? Exatamente. Porque tsso ai no 
acordo é um fio de bigode né? Vamos dizer assim né? 

Sérgto - Ele não pode fazer, ele esta lesando o interesse da COPEL. 

Gabriel- Agora que o mutuário, no caso dele não saiba disso. 

Batata - Não ele sabe. 

Gabriel - Não ele não sabe que nós estamos retirando isso da Ata. 

Neco- Então a respeito da COPEL ali na folha no item 8, ma1s ou menos na metade a 
operação da ordem de R$ 8.500.000.00. Parecer. eu não lembro do empréstimo R$ 
1.679.974 ... 

Batata - É R$ 5.500 

Neco - Eu queria que explicassem, essa operação quitou duplicata. e o Banco 
descontou duplicata e o Banco estomou pra ele? 

Batata- Olha aqui, essa operação foi iniciada em 14.04.96 

Neco -Você que estava em Maringa nessa época. 

Batata- Não, não. Eu estava em Maringá mas não foi feita em Maringa não, foi feita 
aqui em Curitiba na Agência Bacacheri. Isso ai, lembra aquela história do Shopping. o 
Shopping quando foi feito leasing, era para pagar essa duplicata aqui e que essa 
empresa ia descontar. Acontece que eles liberaram o dinheiro aqui, não se conversou 
Leasing e a Diretoria aqui, e deram o dinheiro para a Empresa. Porque nós fizemos 
uma, uma das coisas que na época foi feita a operação, porque ja existiam operação de 
R$ 4.000.000,00 que é a ação que a DM tem até hoje contra o Shopping que é dessa 
duplicata não paga. O cara tirou o dinheiro, quer dizer. o dinheiro esta tudo na nossa 
mão de negócios, não falaram, certo. 

Neco- A duplicata é emitida pela ASPEN PARK? 

Batata - Emitida pela ASPEN PARK. 

Neco - Deve ser prestação de serviços que a empresa fez para constrUir 

Batata- É a DM fez prestação de serviços. 
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Neco- Agora. como que nós não estamos sabendo de um volume desses não passou 
pela Diretoria? 

Batata - Não. eles conversaram. o pessoal da Leasing conversou, só que ligaram prá 
nós depois que jã tinham tirado o dinheiro. o dinheiro foi liberado aqui em Cuntiba. 
portanto foi liberado aqui na agência Bacachen. Era liberado aqui pelo Bacachen. 

Neco- O gerente tinha alçada de R$ 6.000 000.00? 

Batata- Não. foi autorizado pela Diretoria. Presidente. 

Neco - Mas como a Diretoria faz. sabe que é da Leasmg? 

Batata- Mas é isso que eu estou dizendo. é tudo dentro da mesma casa. o Senhor 
entendeu? Nós mesmo liberamos o dinheiro para o cara e não pagamos nossa div1da. 
O Senhor entendeu? 

Aldo - Abril de 96? 

Batata- Abnl de 96. Não. não sabia estava tudo as mil maravilha. 

Paulo - Estava começando a explodir. 

Batata- Na realidade explodindo aqui por um pessoal que sabia. a gente que estava 
fora daqui não sabia. 

Neco-- E estou me 1nfonmando aqui. porque eame lendo. recebi um processo ASPEN 
PARK pela Leasing, é anterior ao problema da ASPEN PARK. 

Batata - Esse valor quando foi liberado, até foi conversado com o pessoal da Mesa 
aqui, 

Neco- Então na ASPEN PARK. vamos supor é R$ 10.000.000,00 na Leas1ng. RS 
8.000.000,00? 

Batata- E foi feito na época era RS 8.000.000,00. Hoje deve ser uns R$ 14.000.000.00. 
R$ 8.000.000,00, e dos RS 8.000.000.00 iriam pagar essa divida. eles jã tinham no 
Banco do Estado desconto de dupliCIIIas, esses R$ 4.000.000,00 aqui. RS 
6.000.000,00. o Senhor me entendeu? Quer dizer a Empresa iria pegar R$ 
2.000.000,00 

Neco - A DM pagou pra eles e a DM não pagou pra nós. 

Batata- A OM, julga-se que a DM fez o trabalho com a ASPEN PARK. do Grupo. veio 
no Banco do estado. o Banco descontou porque sabia que a Leasing 1ria liberar o 
dinheiro pra eles. Só que a Leasing liberou e não av1sou estou liberando aqui. debite a 
duplicata o Senhor me entendeu? Ai nós ficamos com duas div1das o ASPEN ficou 
devendo e a DM ficou devendo, e ficou devendo pro Banco do Estado. Então é uma 
barbaridade né? Fazer o que? 

Neco - Eu estou ficando escalado. 

Batata- Não. olha 1sso aqu1 fo1 a maior pateada que eu )a fiz na mmha v1da. agora 
saber o que é que aconteceu fica difícil. 
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Paulo - A hipoteca também. 

Batata - A hipoteca também. veja bem foi feita aqui em Cuntiba e não quiseram 
hipoteca .... 

Batata- Com exclusão do Item 4. 

Emanuel- Exclusão do 1tem 4 por completo. e de1xa só a TBF. nada de "Seca". 

Batata - Isso. do item 4 do parecer da Mesa de Negóc1os nê? 

Aldo- E ali na Mesa de Negócios. também operação proposta da COPEL. ·também 
ret~ra a palavra "Seca" 

Batata - Todos "Seca". 

Aldo - O que fala em "Seca" ai 

Paulo - Molha toda ela. 

Batata- Isso é no item 2 excluir onde existe. eu não sei porque que escreveram "Seca". 
tinham que escrever pelo mesmos molhado então. porque eu acho que. escrever 
"Seca". 

Emanuel - Excluir todo esse 1tem 4. transcreve ... 

Batata - Só que dai você transcreve do jeito que está ai. 

Emanuel- Transcreve-se o parecer da mesa e a decisão da Diretoria d1ferente disso. 
Ou já na própria ... 

Batata- Espera aí. não, você tem que tirar se não fica na Ata você vai deixar vestígio. 

Emanuel - Pra não deixar vestígio tem que tirar o próprio parecer da Mesa? 

Batata - O próprio parecer da Mesa. 

Emanuel- Então você tem que pedir para eles refazerem esta proposta aqui. 

Batata - Você vai ter de refazer .. 

Neco - Eu queria dar uma sugestão aqw no item 2. assim redigido: pagamento dos 
encargos nesta data totaliza R$ 3 milhões. ja recalculado expurgando-se a mora. Eu 
quero dizer o seguinte. o pagamento dos encargos. expurgando-se a mora, os 
encargos que nessa data totaliza. que nessa data Já recalculado totalizam R$ 
3.303.000.00. lnvener. so para dar ma1s ênfase. 

Paulo - Inverter. prá dar mais ênfase. 
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Batata - Veja bem. o p.3recer deles ... Nós não podemos mexer no parecer deles. 

Gabnel - Porque? Nós podemos retificar. Não senhor. a Diretona aprova da seguinte 
forma. sena eliminado aquele item 4. 

Batata - Nós como é a Mesa que esta aqu1. o que a gente pode fazer. é olha o item 4 

Gabriel- Não ha necessidade de decidir. o cntério é o seguinte. não ve1o para a 
Diretoria homologar? 

Batata - Certo. 

Aldo- A Diretoria homologa através de uma nova redação. 

Gabnel- Exatamente. 

Aldo - Refaz a redação. 

Batata - Deixa eu só repetir. é isso que ele esta d1zendo. E porque se a gente aprovar 
do 1e1to que você esta falando. nos vamos aprovar mediante isso s1m. só que se nos 
não mey >• vai fie .r escrito aqui com o parecer deles. então nós vamos ter que mexer. 

Gabriel- Eliminar o item 4. 

Neco - Batata. ontem eu ouvi dos funcionários la de Londrina. um tal de INOC. 

Batata - Não. isso não existe mais não. 

Paulo- Deu alguns PAs esse tal de INOC, ai. 

Batata - Nós éramos contra porque o seguinte: o que a gente não quer pra gente. a 
gente não deve desejar para os outros. Por exemplo. Imagina que você ter uma conta 
no Banco e forem debitar uma coisa prj você. eu fico pulo da vida se acontecer um 
negócio desses. 

Neco - Eu não, eu gosto. Eu pediria um, favor ao Cequinel. que está respondendo pela 
Diretoria de Recursos Humanos. assunto referente a Empregados à Disposição da 
Associação Banestado. 

Valdemar- A Associação pede a manutenção da disposição dos funcionarias e isso fica 
uma coisa pendente conosco quanto a esse pagamento. Então "a pedido da 
Associação 
Banestado, autorizando a 
disponibilização 
de empregados para prestar 
serviços 
aquela 
Associação. 
sendo que as despesas de pessoal tidas com esses empregados seriam arcadas pelo 
Banestado por um 
periodo 
de 180 dias. cujo o térmmo se deu em 12. 12.97" Lista dos Empregados: "O Banestado 
têm um custo total mensal com os empregados actma cttados, no tmporte de R$ 
38.129.39 base de Janeit J. já acresctdos os encargos. lnfonnamos que os 
ressarcimentos dos valores devtdos pela 
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Associação 
Banestado relativo as despesas dos empregados que estão ou estavam a 
dispOSIÇãO 
daquele órgão após o termino do 
período 
de 180 dias acima citados. ou seja. 12.12.97. encontra-se pendente até a presente data. 
A Proposta da 
ASSOCiação: 
a 
Associação 
solicita a 
manutenção 
da 
liberação 
dos empregados até dezembro de 98. comprometeu-se a efetuar os ressarcimentos das 
despesas a partir da folha de pagamento de 
março 
de 98. através de 
dedução 
dos créditos referentes ao contrato de 
utilização 
das 
instalações 
da Colõnia de Férias de Praia de Leste"para nosso tremamento. E a proposta da 
DIRHU. Nós conversamos com o Prc~;,jente. ;. DIRHU, está fazendo a seguinte 
proposta, ele concorda com a propost" da As~ociação, mas sugere, que os débitos 
anteriores relativos aos ressarcimentos. e que encontram-se pendentes dessa data. 
sejam transformados em créditos para outros usos futuros junto a AB conforme a base. 
Dezembro R$ 14.000.000, janeiro, R$ 38.000.00, fevereiro R$ 37.000.00. total de R$ 90 
mil. Na cotação do dólar, hoje nós teríamos um débito de R$ 80.272.00 com a 
Associação Banestado. 

Batata - Boa idéia essa. 

Neco- Então nós podíamos ficar com esse crédito. essa é a minha opm1ão. sugestão. 
poderíamos usar o hotel deles. 

Valdemar- Isso, conforme vai usando vai amortizando. 

Neco -Vai amortizando, inclusive com aqueles cursos lá em Pontal. na Praia de Leste. 
não precisa cobrar tudo de uma vez só. cobra em duas. três vezes. Mas deixar de 
cobrar não. Eu queria submeter aos Senhores para apreciação, para aprovação a 
proposta da DIRHU, quem estiver de acordo que permaneça como está caso contrário 
que se manifeste. Então está aprovada a proposta da DIRHU. Agora assunto da 
Presidência. Esse assunto da Presidência, eu queria conversar a respeito dessa 
apreciação da publicidade que está sendo solicitada através do Shalapak e Juracy 
Moreira, na folha 611, o volume que se gasta. Nós temos dois comprom1ssos. um com o 
Banco Central de reduzir o custo de adequação e o outro que é conter os gastos. e 
também o compromisso a permuta das horas extras assumidas para reduzir custos de 
patrocínio com publicidade. Então eu gostaria de solicitar nós retirarmos esse assunto 
aqui que são vários assuntos eu e o Dr. Aldo. Para ver qual e a expectativa do Palácio 
do Govemo com relação a este ano, é um ano politico. e aqui também nós temos uma 
informação só do Shalapak, não tem do Palácio, a Assessoria de Comumcação aqui do 
Banco é muito vinculada a compromissos com o Palácio do Governo e eu não estou em 
condições de apresentar aos Senhores. porque eu não tenho as informações. Esse 
assunto vai ser tirado de pauta e o outro fica prejudicado. Isso aqui fala só o que foi 
aprovado em Agosto de 1997 e proposta para Agosto de 1998. Só os veiculo de 
comunicação. mas não fala os valores. 
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Emanuel- Perdão. Pres1dente essa é uma abrev1at~ra de AGO - Assemolé1a Geral. E 
publicações aprovadas na AGO de 97. Assembléia Geral. Orairoi:r:~ 

Paulo- Isso aqUI eu acho que não tem problema de aprovação porque e só o órgão que 
vai ve1cular as mformações oficiaiS do Banco. E essa distribu1ção aqw e uma 
distribuição equitativa por órgãos da Imprensa. 

Neco- Então eu vou submeter para votação. Prime~ro de1xa eu fazer uma correção na 
folha 4. é Folha do Parana não é Folha de Londnn3. Também na folha 411. aonde se lê 
Folha de Londnna. leia-se Folha do Paraná. 

Emanuel - E nós colocamos uma observação que ela Circula com outro nome. Em 
Londnna ela circula Presidente. como Folha do Parana lambem? 

Neco - Tem a página de Londrina. não tem ma1s a Folha de Londrina. com a Folha do 
Parana. Imprensa Jomalistica Folha de Londnna mas o nome fantasia e Folha do 
Para na. Então vou submeter aos Senhores da pág ma 4- SEGER. Publicações Legais 
do Banco do Estado do Paraná e das Empresas Banestado e Ligadas referentes a 
1998. Quem est1ver de acordo que permaneça como está caso contráno que se 
mamfeste. Então está aprovada. conforme as observações de alteração dos nomes 
rea1s dos jorna1s e veiculas de comunicação. Aprovado. 

Batata· Companhia de Informática do Paraná- CELEPAR. tem uma reforma. era R$ 
3.000.000,00. ve1o ba1xando R$ 2.497.000,00 que recebemos. também ele não tem 

limite. não tem coisa pública na operação feita dentro da marger ·'e endl' damento. 

Paulo- Só uma pergunta. podemos operar com a CELEPAR? 

Batata- Não. não pode. Mas já ex1stia essa operação Mas não tem outra alternativa. 
não pode. a CELEPAR já devia R$ 3.000.000.00 pra nos. fo1 até conversado com o 
Giovani e com o pessoal da CELEPAR eles estão ba1xando. 

Paulo- Quem que veio o Augusto? 

Batata- E. foi conversado com o pessoal da CELEPAR pelo CENNP. Na realidade essa 
operação não poderia ser feita lã no passado, foi feito. quer dizer. é uma das poucas 
operações que não pode fazer porque é do Estado. Então. mas isso ai é de 
conhecimento do próprio Banco Central, foi feito lã atrás, só nós resta. a gente tentou 
liquidar tudo isso ai, fazerem em outro Banco. foi conversado com o Giovani mas não 
tinha também como liquidar a operação. 

Neco - Batata. eu queria levantar uma questão aqui, o Canos Xavier Simões eu sei uma 
operação foi salientado na operação para que se aprovasse, mas eu só quero umas 
informações. Aqui estão dizendo valor ECC Não Rotativo R$ 400.000,00 e o total das 
responsabilidade está R$ 429.014.00. 

Batata - Na realidade esses R$ 400.000,00 Pres1dente. ele nem foi feito essa operação. 
vai vir outra de R$ 469.000,00 já foi totalizado, inclus1ve porque a gente tinha mandado 
R$ 400.000,00 para ver se ele pagava os juros. mas ele não teve dinheiro daí veio 
outra. outro pedido de R$ 469.000.00. já co-autonzado uma de R$ 469.000.00 para ele 
baixar. Eu acho que até que a Maria Odete conversou com o Senhor a respeito disso. E 
o Giovani ligou pra mim, eu disse não seu Giovani já Iili. porque na realidade ele não 
queria assinar a reforma aí o Giovan1 ontem me ligou e falou Batata. ele está aqui na 
minha frente, então ele falou que vai assinar, então você fala para a Maria Odete aí, eu 
falei com a Lu e ele foi lá no Banco assinar ontem. 
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Neco- Esses dois assuntos, esse aqui especifico e o outro do AT. quando fo1 que o 
G1ovam estava aqui, chegou o Secretário do AT c eu sai e eles conversaram e ficou 
acertado. como eu não sei. 

Batata- Foram conversar comigo, mas eu não estou sabendo. O que eu estou sabendo 
é que o Giovani. o Nilton Mariano, eu faler com o Nilton ele disse que conversou com o 
Giovani e o Giovam falou não. isso ai eu não quero saber. 

Neco- Ele falou isso ? 

Batata- Falou para o Nilton. 

Neco - Precisamos conversar. 

Batata- E verdade. E então ficou, pelo menos o que o Nilton disso ISSO. desse pra mim. 
Até o Nilton falou poxa. na hora de fazer e agora o Secretário falou isso eu não sei o 
que é que vai ser fe1to. Ai seria importante conversar com o Nilton na hora que ele 
voltar de. pelo menos foi o que ele me disse para nós no Com1tê. eu não sei se vocês 
estavam presentes. 

Neco- A informação é que era para renovar a operação. foi o que d1to e foi renovada. 

Aldo- Qual é o valor. é quatrocentos e? 

Neco - RS 434.000.00. 

Batata- Não. na realidade essa operação foi até autorizada a reforma. não no nome da 
Empresa. 

Neco- Foi dividido em três empresas. 

Batata - Não. foi feito numa só. 

Elia- Eram três empresas. dois milhões e pouco. onde entrou os precatórios aonde 
passou para esses seiscentos e poucos. 

Batata- Isso foi o ano passado. 

Elia - E ai ocorreu o enro nosso. Porque nós renovamos com uma taxa de 5% ao mês 
justamente pra .. 

Batata- Essa ai que é a, você administrou com o Nilton né? Que o Senhor tinha pedido, 
não sei como é que foi feito sinceramente. O que eu posso dizer é que essa semana o 
Nilton falou que tinha conversado com o Secretário sobre essa operação. então. pelo 
menos foi o que ele me falou. Teria que comprovar com o Nilton. conversar com o 
Nilton pra ver se é isso mesmo. 

Gabriel: LAVIOLETERA foi até uma discussão. não bem uma discussão porque eu até 
me dou bem com ele o Valdir Gerente da Comendador. ele diz que nós indeferimos 
uma operação para a LAVIOLETERA por causa da reciprocidade. que essa operação 
tmha garantia excelentes e que a Empresa tinha hm1tes. eu disse pra ele que essa 
operação jamais passou pelo Câmbio. pela Diretoria pelo menos e ele disse que tinha e 
eu falei que não tinha. tinha. não tinha. tinha. não tinha, e depois eu fui venficar e ele 
tinha razão só que eu não tomei conhecimento dessa operação. Essa operação foi 
indeferida pelos caminhos antes de chegar a Diretona e não é alçada que eu sei de 
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defenr abarxo da Diretona. Então eu pedi para o pessoal colocarem nessa pauta para a 
Drretona tomar conhecrmento de que é uma falha da mmna area e eu não tinha 
conhecrmento. E serve pra gente analisar o seguinte. de que as corsas tem qC~e valer no 
Banco para todo mundo igual e não prá uns vale e pra outros não vale. Essa Enc:1resa 
tem pelo mesmo Limite implantado de RS 1.000.000.00 e pra essa não pode dar e pra 
outras que não tem nada dão. Eu não conheço a Empresa. 

Paulo - Eles são donos da Agência da Comendador 

Gabnel - E eles são donos do prédio. 

Gabnel - Isso vere pra cá para eu drzer aos Senhores. me penrtencrar porque é uma 
falha mrn~a e que eu comgi. espero que tenha comgrdo. mas pra ver como. eu drsse 
olha eu nao sou do Banco. eu não sou da Folha de Pagamento do Banco não sou 
funcronano mas eu gosto do Banco que nem vocês porque tem gente que drz eu acabo 
cc>ncordando nós não mandamos no Banco. pelo menos os ailenigenas. Somos em 
tres. 

Paulo - Vamos nos esposar dessa sua. 

Paulo -Eu acho que foi indefendo porque ele tem respaldo e var pagar. 

Paulo - Essa Empresa aqui é a maior propnetária de tmóve1s no centro de Curitiba. 

Gabnel - Não. e imoveis do Banco Aonde esta a Agencra Comendador e deles. 

Paulo - Onde estava a Corretora 

Gabnel - Então são essas falhas eu trago para conhecrmento dos Senhores. quando _ 
um empresário faz uma proposta ou da administração ou de um nrvel assrm de decrsao 
infenor. não infenor no sentrdo da palavra. mas na hierarquia. então eles resolveram_ 
rndefenr porque. mas eu já pedi para que essas corsas não ocorram mars. Porque nao 
qurseram dar. dão para quem não tem nada de limrte e deixam de dar para quem tem 
Eu trouxe aqur só para conhecimento. mas concordo que não e o fato de indeferrr Eu 
não trnha conhecrmento disso como advogado. 

Elia -Com relação ao FDE. eu coloquei parte dos meus tecnrcos para fazer cobrança 
nas Regronars. e agora na hora do almoço o meu Gerente de Divrsão me falou nós 
vamos ter que puxar os nossos tecnicos de Londnna e Manngá, porque o que esta 
acontecendo. O pessoal chegou lá e as duas GEREGs disseram que não prec~sam. 
que Já estão fazendo lá por conta deles, querem autonomra porque eles não v ao ter 
como negocrar o custo do FDE. e o que me deixou mais preocupado foi o segurnte 
pegam toda a divida da empresa. estão pegando. pegam os recursos que entram 
jogam todo para carteira comercral e nada para o FDE porque e como eles dizem. então 
para o FDE não vem nada. Jsso me parece que em Umuarama tambem está a mesma 
coisa. E a outra que me deixou mais preocupado ainda e com relação a Cascavel. rsso 
a proposta esta aqui. O ano passado elelõ ja fizeram uma negocração com uma 
empresa chamada VARGUINHAS COMERCIO E TRANSPORTES. nos descobnmos 
por acaso. quando apareceu uma cópra do contrato na Divisão. Eles lrqurdaram dors 
FINAMEs. você conhece Valdemar. 

Valdemar - Conheço. 

Elia - Lrquidaram dois ou três contratos. fizeram contratos com T JLP. contratos vrcrados. 
que Ja foram feitos. contratos rnrciados e que se formos executar. não se recebe porque 
e prorbido por lei só pode se usar ... 
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Elia- Contratação do seguro da frota. 43 itens com 1 prêmto total de RS 66.000.00. 
Quer dizer. eles estão dando um desconto a e 72'', na divida do FOE e estão fazendo o 
seguro de RS ôô 000.00. 

Batat3 - 72% '~ 

Paulo- Quanto e que e a comtssão? 

Elia- Eu não se1. ai que esta o detalhe. Quer otzer. nas FOE. o FDE va1 ter aue assum~r 
um aliquow em RS 72.000.00 e eles vãn fazer um seguro de RS 66.000.00. Eu vou 
sir.lplesmente vào tr ...... efertr tsso a1 

Neco - Sem dcMda. lóg1co. 

Elia- Guer dizer. o que da para ver. damos um desconto a e RS 72 000.00 eles fazem 
um seguro de RS 66.000.00 e tudo bem. Quer c1zer e esse o tratamento em mUitos 
casos aos recursos que são do FDE. 

Neco - Tem aue •;er com quem é padnnho cessa SUREG 

Elia - Cascavel eu não se1. 

Gabriel- O Ricarco é o padrinho da recuperacão 

Valdemar- O Ricardo esta fazendo a camoanna 

Batata - E a mesma. 

Elia- Esta esta no papel. os técnicos estão colocando eu ped1 para e1es iazecem um 
relatório o que é que esta acontecendo efetivamente oara passar oara c Sennor 

Neco - Por favor 

Elia· Me preocupa mutto, porque nós estamos dando um tratamento que não é do 
nosso ramo. que era problema nosso. transfenmos ao FDE e agora me parece o 
seguinte. JOga embaixo do pano. embaixo do tapete porque o FDE vai bancar. Quer 
dizer. é o que esta acontecendo. esta havendo o Saneamento do Banco. 

Batata- Sera que isso ai é uma verdade? Sera que é concreta. eles estão fazendo só 
as outras FDE não? 

Elia- As outras estão fazendo la e ai o que acontece. o FDE não recebe naaa. eles 
rolam no ritmo que eles querem. não é isso. ai aue esta o detalhe. 

Batata -Aí é que esta o detalhe. Então quer dtzer. estão dando tratamento to:almente 
diferente e tsso me preocupa. E tsso ai. 

Neco- E mas tem que onentar esse negóc1o. tem que dar uma dura neles não e asstm 
não. 

Gabnel- Nós vamos fazer um relatório ai nós traremos e entregaremos ao Sr. e ao Dr. 
Aldo. 

Valdemar- Existe um estudo que diz o segUinte. quando o cara ganha dtnhetro ele 
lembra no max1mo dois anos. então ele ganna uma VIagem. lembra au1nze. t:CJtão o 
efeito digamos numa vtagem que ele vat com a familia e tudo mats. é bem matar. agora 
sempre vai existir 1sso ai. Mats tem um cara que quer de uma fonma e outro auer de 
outra. teve um que ligou agora para nós tazenao uma sugestão 
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Batata - Não consegue concertar o mundo. 

Valdemar- Não. mas esta o regtme la tem estado no Paraguai. numa dessas acontece 
alguma co1sa. 

Aldo - O max1mo que pode fazer é prender 

Paulo- Eu falei 1sso porque ele falou qumta feira que ele estava preocupado em pegar 
a v1agem porque ele pod1a f1car preso la. 

Valdemar- Na realidade ele esta querendo Nova Iorque. ele esta querendo Nova 
Iorque 
Batata - Eu lambem. Eles dão prêmio para Oiretor tambem? 

Paulo- Pode sortear de repente. nós estamos comprando :o passagens. conseguir 
uma a mats o Senhor e Diretor a1. 

Aldo- Alguem ma1s tem alguma. Não? 

APARTE DO SR. SENADOR ROMEU TUMA AO SR. SENAOOR 
LÚCIO ALCÂNTARA, FEITO NA SISSÃO DO DIA 13 DE OUTUBRO DE 1998, 
QUE SE REPUBUCA A PEDIDO DO SENADOR: 

O Sr. Romeu Tuma (PFL-SP)- Permite-me V. Ex' um aparte? 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSOB-CE) - Sr. Presidente. posso 

conceder um aparte ao Senador Romeu Tuma? 
O SR PRESIDENTE (Geraldo Melai - O tempo de V. Ex'. esta 

esgotado. mas. evidentemente. a Casa nada perdera em ouv~r também o Senador 
Romeu Tuma. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) - Com grande prazer. ouço o 
Senador Romeu Tuma. 

O Sr. Romeu Tuma (PFL-SP) - Gostana de sauda-los. rom mUlta 
saudade. Entrei aqui praticamente quando V. Ex' estava recebendo vários apartes. 

Quando entramos em um partido - o Senador Josaphat Mannho 101 claro nesse 
ponto -. recebemos a carta de princípios e os objetivos do partidO. Então. se 
aceitamos nos inscrever num partido, seremos fiéis aqueles pnncíp1os da carta dos 
partidos, e não a decisões ou a interesses pessoa1s ou governamentais que ferem 
alguns princípios da carta recebida quando se ingressou no partido Uma questão 
que se discute é de ordem pessoal. Tive do1s filhos candidatos: um ele1to. com 60 

mil votos, e o outro, que teve praticamente 13 mil votos. não se elegeu. porque a 

legenda não consegu1u o coeficiente, ficando sem a poss1bil1dade de assumir o 
Legislativo de São Paulo. Ouvi, com todo o respe1to. o Senador Sérg1o Machado. 
por mais de uma vez. fazer referência na TV Senado - no meu restabelecimento a 
distração era ficar vendo a TV Senado - de que. pelo seu pro1eto. o mandato é do 
part1do e não do eleito; o partido é que e o dono. em tese. do mandato. Fico numa 
dúvida muito grande, porque a luta é de cada um de nós para buscar o voto. 
convencer o eleitor, fazer com que ele acredite nos nossos pnncíp1os. Depo1s de 
eleitos, assumimos e perdemos o mandato? Passa o mandato a não ser mais 
nosso? Essa é a proposta que vai vingar? Tenho idéia. inclus1ve. de conversar com 
o Senador Sérgio Machado a respeito desse assunto. porque acho que deve haver 
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um meio termo. Cumpnmento V. Ex' por abordar o tema. E uma angustaa muito 
grande esse debate permanente. Às vezes. dentro do partido. V. Ex" é escolhido 
para seguir um caminho, disputar um manaato e. depoas. no meao do camanho, o 
partido faz um acordo e V. Ex" fica, sem dúvida nenhuma. na estrada, tendo que 
concordar ou não com esses desígnios, que são naturais pela legaslação aluai. 
Cumprimento V. Ex" , agradeço e peço desculpas por interromper o dascurso de V. 
Ex'. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE)- V. Ex" traz uma contnbuição 
que é importante. 

Já vou concluir, mas quero deixar claro que com este oronunciamento 
quisemos levantar a questão, mostrar alguns dos seus aspectos. Certamente. cada 
um vai refletir sobre o assunto e. no momento próprio. se pronuncaar. com a sua 
independência, com a sua coerência. com a sua conscaência. 

A razão de o Senador Sérgio Machado dazer aue c mandato do 
Deputado é do partido é que S. Ex" entende que o Deputado que não atangau o 
coeficiente eleitoral, automaticamente foi eleato em função do total de votos obtidos 

pelos diferentes candidatos e pela legenda. E isso que S. Ex" chama de "mandato 
do partido". De qualquer maneira, acredito que essa questão tem muita importância. 
porque todos estamos de acordo que teremos que ter alguns parâmetros para 
definir isso. Mas também parece que não se aceita que se exorbate dasso. sob pena 
de garrotear a opinião do Parlamentar, sua manifestação, e assam por diante . 

. -\TA 0.-\ 90' SESSÃO :-;Ão OELIBER.XT:·:.-\. RE.-\L!Z.-\0.-\ E\1' DE (·C.~"-"3RO DE ~ 0 -l' 
(PubiJc.Jaa no DSF j;:- o de curuoro de ! 9987 

RETIFICAÇÕES 

À p:igina 13198. I J. ::aluna. na l::irura da Mensaf!em :--~" 23~. de 1908. 

Onde se lê: 

( ... )do Projeto de Lei~ Cámara no 33. Jc: 1998 t_ ••• J 

Leia-se: 

( ... ) re!tiruindo autógrat;,s do Projeto de Lei cia Limara n" ~-3. do: 19Q~ I 

······························· ..................................................... ·········o ................. . 

À pãgina 13199. ~~coluna. n::J. fala da preszdênc!J referente a \1ensaçem n'' :.:s 9~ 

Onde se k 

1 ... / de 1 o de 5etembro Ulttmo. enc:ur.1nnancio. 1 

le1a-sc 

( .. )de lo de setembro Ulumo. do Senhor Pres1ciemc ..iJ R"'pubt 1.- 3 . · · ... - t:>nc::J.m::1I1J..nac 
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Ata da 2!! Reunião, em 16 de outubro de 1998 
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura 

Presidência do Sr.: Nabor Júnior 

(lnicta-se a reunião às 9 horas e 18 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Não ha, 
em plenáno. nUmero regimental para a abertura da 
sessão, não podendo esta ser realizada. 

Nos termos do § 2º do art. 155, do Reg1mento 
Interno. o Expediente que se encontra sobre a mesa 
será despachado pela Presidência, independentemente 
da le1tura. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Jún1or) - Esta en· 
cerrada a reunião. 

(Levanta-se a reumão às 9 horas e 20 minutos_) 

(OS 15587198) 

EXPEDIENTE DESPACHADO. 
nos termos do § 2" do art. 155, 

do Regimento Interno 

OFÍCIOS 

Ofic1o n• 1.288·L·PFU98 

Brasilia, 13 de outubro de 1998 

Senhor Presidente. 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

léncla os nomes dos Deputados do Partido da Fren
te Liberal que farão parte da Comissão Mista desti· 
nada a emrtir parecer à Medida Provisória n• 1.715-1, 
de 1° de outubro de 1998, que "Dispõe sobre o 
Programa de Revitalização de Cooperativas de 
Produção Agropecuária - RECOOP, autoriza a 
c nação do Serv1ço Nacional de Aprendizagem do 
Cooperahv1smo - SESCOOP, e da outras provi
dências·, em substituição aos anteriormente desig
nados. 

Eletivos: 
Deputado Carlos Melles 
Deputado Abelardo Lupion 

Suplentes: 
Deputado Paes Landim 
Deputado Luiz Durio 

Aenc1osamente. - Deputado Inocêncio Olivei
ra, Lider do PFL. 

OF. N' 150/98-GLPFL 

Brasília, 15 de outubro de 1998 

Senhor Pres1dente. 
Nos termos regimentais, solicrto à substituição 

dos Senadores Hugo Napoleão e Edison Lobão pe· 
los Senadores Jonas Pinheiro e Djalma Bessa. como 
trtulares para comporem a Com1ssão Mista incumbi
da do estudo e parecer da Medida Provisória n' 1 . 715-1 . 
adotada em 1° de outubro de 1998. 

Atenciosamente,- Senador Edison Lobão, Li· 
der do PFL, em exerci cio. 

Serão lertas as substituições solicitadas. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO. 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. Nº 45/1998-CCJ 

Brasília. 7 de outubro de 1998 

Senhor Presidente. 
Nos termos regimentaiS comuniCo a V. Ex" que 

em reunião realizada nesta data esta Comissão 
aprovou, em turno suplementar. o ProJeto de Lei do 
Senado n' 266, de 1996, que ·estabelece diretrizes 
para o exercício do poder concedente e para o inter
relacionamento entre União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios em maténa de serviços públicos de sa
neamento, e dá outras providências• na forma do 
Substitutivo n• 2 - CCJ. 

Cordialmente, - Senador Bernardo cabra!, 
Presidente da Com1ssão de Constrtuição, Justiça e 
Cidadama. 

À publicação. 

PARECERES 

PARECERES N"S 516 E 517, DE 1998 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n' 266, de 
1996. de autoria do Senador José Serra, que es· 
tabelece diretrizes para o exercício do poder con
cedente e para o mterrelac1onamento entre a 
União. Estados. Distnto Federal e Mumcíp1os em 
matéria de serviços públicos de saneamento e dá ou· 
Iras providências. 
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Parecer n• 516, de 1998. Da Com1ssão de As· 
suntos Econõmicos. 

Relator: Senador Ney Suassuna 

I - Relatório 

O Projeto de Lei do Senado n• 266, de 1996, 
de autoria do eminente Senador José Serra, vem ao 
reexame desta Comissão de Assuntos Económicos, 
após uma avaliação primeira, na mesma comissão. 
em razão de, no debate da matéria, terem surgido 
questionamemos a respeito da constitucionalidade 
do mesmo. Nesse processo, recebeu a Emenda 
Substitutiva nº 3, de autoria do próprio autor, que 
será também objeto de análise. 

Como assinalamos quando do relatório ante
nor, o objetivo desta proposição é o estabelecimento 
de diretrizes para o exercício do poder concedente 
em matéria de serviços públicos de saneamento e 
para o interrelacionamento entre a União, os Esta
dos, o Distrito Federal e os Municipios em relação a 
prestação, regulação, fiscalização e concessão da
queles serviços. 

Principia o projeto assinalando que 'o poder 
concedente dos serviços públicos de saneamento, 
obedecidos os preceitos estabelecidos no art. 175 
da Constituição, as diretrizes da União sobre a maté
ria, as disposições das Leis n• 8.987, de 13 de feve
reiro de 1995, e 9.074, de 7 de julho de 1995, e as 
normas legais pertinentes, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, será exercido:•. 

A Lei n• 8.987 "dispõe sobre o regime de con
cessão e permissão da prestação de serviços públi
cos, previsto no art. 175 da Constituição Federal, e 
dá outras providências', enquanto a Lei n• 9.07 4 
'estabelece normas para outorga e prorrogação das 
concessões de serviços públicos, e dá outras provi
dências". 

A emenda substitutiva n• 3, apresentada pelo 
Senador Jose Serra, determina, em seu art. 1°: 

• Art. 1° Esta lei dispõe sobre as diretri
zes para o exercício do poder concedente e 
para a prestação dos serviços públicos de 
saneamemo básico, obedecidos os precei
tos estabelecidos nos artigos 21, inciso XX e 
175 da Constituição Federal. 

Parágrafo único. Aplicam-se também 
aos serviços públicos de saneamento básico 
as Leis n• 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. 
e 9.074, de 7 de julho de 1995, no que não 
conflitarem com as diretrizes estabelecidas 
nesta lei.' 

Vê-se, portanto, entre a proposição ongmal e o 
texto da emenda subst1tutiva nº 1. Significa alteração 
de redação. a qual contere ao texto melhor conteUdo 
e maior clareza. do ponto de v1sta 1urid1cO. ao af1rmar 
a especialidade da le1 que resultar da aprovação 
desta proposição. 

Na justificação da propOSIÇão orig1nal, o emi· 
nente autor afinna a necessidade de sanar lacuna 
existente tanto na legislação sobre concessões na 
área de saneamento como na que trata da necessá
ria integração e complementaridade das ações nes· 
sa área por parte dos diversos entes que compõem 
a Federação brasileira. 

Na justrticação de seu substrtutivo. o nobre co
lega paulista lembra a polêmica suscitada pela pro
posição onginal, especialmente quanto a alegada in· 
constitucionalidade em que inCorrena, por violar di
reitos constrtuc1onalmente assegurados aos munici
pios. Ou em suas palavras: 

·oestacávamos. especialmente, - no 
projeto original - que 'embora a Constitui
ção Federal deixe clara a competência do 
Mumcípio para exercer o poder concedente 
nos serviços de interesse estritamente local 
(art. 30, inciso 1). não se tem. até agora. 
uma nítida definição quanto a trtularidade 
dos serviços que abrangem dois ou mais 
municipios", situação que provocava e ainda 
provoca inúmeras discussões. Exatamente 
esse aspecto foi o que suscitou maior polê
mica durante a tramitação inicial do projeto. 
desviando o foco da atenção dos demais as· 
pectos por ele abrangidos. 

Diante desse fato, optamos por apre
sentar esta Emenda Substitutiva, de modo a 
propor soluções legislativas que. s.m.j., con
tornam adequadamente os pontos entendi
dos como mais controversos na proposta 
origmal. Em particular, suprimimos os dis
positivos que admitiam a possibilidade do 
Estado ou a União vir a assumlf, supletiva 
ou transitoriamente. a titularidade do poder 
concedente mumc1pal ou estadual, respecti· 
varnente, tendo em vista que as competên
cias constiitucionalmente estabelecidas são 
inderrogáveis. Pennanece em aberto. entre
tamo, a possibilidade de ser firmado acordo 
de cooperação técnica e financeira entre os 
entes federados, tendo por finalidade asse· 
gurar e r!>Qular a adequada prestação dos 
serviços públicos. 
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A Emenda ora proposta mantem. por 
outro lado. os pnnc1pa1s pontos de consenso 
da proposta or1g1nal. embora apresentaoos 
sob uma nova formatação. d•stnbu•dos por 
cap1tulos temat1cos. de modo a tornar ma1s 
t ac1l o entend•mento e a analise das questões 
abordadas e. amda. ampha o escopo do pro
jeto, Incorporando temas que náo hav1am 
s1do IniCialmente tratados. a exemplo do es
tabelecimento de regras para a delegação 
da prestação dos serv•ços. ·· 

A emenda substJtutTva do em1nente Senaaor 
Jose Serra. com efetto. •ntroduz alterações stgnlftca
t•vas na propos•ção ong1nal. seJa do ponto de v1sta 
elo menta. no aspecto que susc1tou a polêmrca e a 
que se refere a JUStificação da emenda subst1tut1va 
r'"' 3. seJa do ponto de v1sta da tecn1ca leg•slat•va, 
com v1sta ao seu aperte•çoamento. 

Estruturada em Capitulas. a propoSIÇão estatUI, 
no Cap1tulo I (arts. 19 . 2º e 3º). as "O•spos1ções Preli
rnmares". que const1tuem o objeto da Le1 (art. 19 ), a 
def1n1ção dos serv1ços públicos a que se referem 
(art. 2º) e os prrncíp1os fundamentais que nortearão 
a prestação dos serviços púbhcos de saneamento 
baSICO (art. 3°). 

Cap1tulo 11 (arts. 49 e 5º) trata do exerc1c1o do 
poder concedente, para determmar as c1rcunstãnc1as 
espec1a1s nas qua1s ele podera ser exerc1do pelos 
Estados. O Capitulo III (arts. 6'.7' e 9') diSCiplina a 
regulação e o controle da prestação dos serv1ços pú
t)hCOS de saneamento basteo, enquanto o Capitulo IV 
(arts. 1 O a 15) d1spóe sobre a delegação da presta
ção dos serv•ços. A pol1t1ca de saneamento e diSCi
plinada pelo Capitulo V (ans. 16 a 18),enquanto as 
cj1spos•ções f1na1s e trans1tónas estão dispostas no 
Capitulo VI larts. 19 a 21). 

11- Voto 

Af1rmavamos. em nosso parecer sobre a pro
POSIÇão ong•nal. quanto ao merito da proposição: 

"E oportuna a 1n1C1at1va do nobre cole
ga. Senador Jose Serra. de fazer esta pro
posição. 

Como mUltO bem observou a autor na 
JUStificação de seu projeto. a Constttuição 
Federal atnbu1 ao Mumcíp1o a competência 
para exercer o poder condecedente de ser
v•cos de Interesse locaL no entanto. frequen
temente. as ações de saneamento Interes
sam ou atetam regiões qne transcendem as 
fronteiras n .un1c1pa1s. 

A deflmção sobre a quem compete a t1· 
tulandade de ta1s serv1ços nesses casos não 
e clara. e a atuação dos Mun•c1p1os. do Es
tado e da Un1ão. com frequénc1a se fazem 
sem a necessãna coordenação. 

Em relação a essa questão - a def•n•
ção de pnncípios para nortear a inter-relação 
da Umão. dos Estados e dos Mumcípios em 
ãrea de saneamento - concordamos com 
autor do proJeto em que se faz necessána. 
sob nsco de agravar a atual Situação. na 
qual se ev1denc1a a dispersão de esforços e 
desmtegraçào entre as ações das várias es
feras de governo, com preJUÍZOS â. Oferta de 
serv•ços. tanto em termos de sua suhciênc1a 
quanto em seus padrões. 

Dessa forma. o Projeto vem supnr nos
sa leg1slação. não apenas dos me1os neces
sános para regular o exercicio do poder 
concedente de serv•ços públicos de sa
neamento. como também da Instrumenta
ção adequada para a formulação e a Imple
mentação de uma Polit1ca Nac1onal de Sa
neamento." 

Segu1mos mantendo a mesma op.nião quanto 
ao ménto do projeto. que nos levou a opinar pela 
sua aprovação. As argúições quanto à sua m
const•tuc•onalldade. entretanto. nos levam a con
siderar necessãno diSl:Utlr. mesmo no ãmb1to da 
Com1ssões de Assuntos Econõm1cos. a relação 
entre a proposição e o texto constituciOnal. Afinal. 
velar pela plena vtgênc1a e ef1cácia das normas da 
Carta Magna é dever de todo e qualquer Senador e 
de todas as com1ssões desta Casa. não apenas da 
calenda Comissão de Constituição. Just1ça e C•da
dama. 

Resulta. do que fo1 observado. que questão 
central para a d1scussão da constitUCionalidade rest
de na disposição constante do 1nc1so III do art. 1" (do 
projeto onginal ). presente no inCISO III do art. 4' da 
emenda substitut1va nº 3, que estabelece a compe
tência do Estado para tuncaonar como poder conce
dente. em determinadas srtuações de fato. Tais dts
posições poderiam ter a sua constrtuc10nalidade con
testada em face do inciSO V do art. 30. CF. que trata 
das competências constrtucaonalmente atribuídas 
aos MuniCÍPIOS. para prescrever que lhes compete o 
prov1mento dos serv1ços pUblicas • de 1nteresse lo
caiR. Tal argUição. a nosso JUizo. não procede. como 
procuraremos demonstrar. 

Observe-se que os serv1ços publicas de corn · 
petênc1a pnvat1va da Un.ão estão enumerados nos 



OlJI1JBRO DE !998 ANAIS DO SENADO FEDERAL ~07 

incisos do art. 21 da ConstitUIÇão, enquanto aqueles 
que são comuns à União. aos Estados e aos Municí
PIOS constam do art. 23. Insere-se na competência 
da Un1ão. nos termos do inc1so XX do art. 21, "insti
tuir diretrizes para o desenvolvimento urbano. inclu
SIVe habitação, saneamento básico e transportes ur
banos~, enquanto constitui competência comum à 
União, aos Estados e aos Municipios (inciso IX do 
art. 23) "promover programas de construção de mo
radias e a melhoria das condições habitacionais e de 
saneamento básico.~ 

A possibilidade de se conferir competência aos 
Estados·Membros para o provimento do serviço pú
blico de saneamento resulta. especialmente, do que 
aispõe o§ 1Q do art. 25. qLw diz, verbis: 

"Art. 25. 
~ 1 ç São reservadas aos estados as 

competências que não lhes forem vedadas 
por esta Constituição. • 

Trata-se. na espécie, da chamada competência 
remanescente, que a carta Constitucional confere 
aos Estados-Membros da Federação, enquanto as 
competências municipais são referidas no âmbito 
das questões ·de interesse local·. 

O administrativista Hely Lopes Meirelles as
Sim comentou o texto constitucional pertinente à 
matéria: 

·Não se podem relacionar exaustiva
mente os serviços da alçada estadual, por
que variam segundo as possibilidades do 
Governo e as necess1dades de suas popula
ções. Por exclusão pertencem ao Estado
Membro todos os serviços públicos não re
servados à União nem atribuídos aos Mu
nicipios pelo critério do interesse local. 
Nesse sentido, cabem ao Estado os servi
ços e obras que ultrapassam as divisas de 
um Municipío ou afetam interesses regio
naiS. Pela mesma razão, compete ao Esta
do-Membro a realização de serviços de in
teresse geral, ou de grupos ou categorias 
de habitantes disseminados pelo seu terri
tório, e em relação aos quais não haja pre
dommâncla do interesse local sobre o es
tadual." (Direito AdministratiVO Brasileiro, 
21' edição, Malheiros Editores, p. 305) (grifo 
nosso) 

A generalidade da definição constitucional 
quanto a "interesse local" leva a certa dificuldade de 
interpretação da matéria. Afinal, como lembra o 
...,esmo Hely MeJrelles, "interesse local não é o in-

teresse exclusivo do Mun1cípio, porque não há inte
resse municipal que não o seja. O que caracteriza o 
interesse local é a predominância desse interesse 
para o Município em relação ao eventual interesse 
estadual ou federal acerca do mesmo assunto." 
(idem, ibidem). 

A Constituição não confere especificamente 
competência ao Município para funcionar como po
der concedente do serviço público de saneamento. 
Tal competência há de ser definida, caso a caso. 
de acordo com a realidade concreta com que se 
depararam o legislador e o administrador. Tal com
preensão se nos afigura coerente com a perspecti
va adotada pelo Projeto de Lei do Senado n• 266, de 
1996. 

Registre-se. por oportuno. o que ensina a res
peito do assunto o saudoso Ju'rista Geraldo Ataliba. 
em parecer elaborado em co-autoria com Rosolea 
Golgosi, no qual responde a consulta da Companhia 
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo -
SABESP, sobre a rescindibilidade de seu contrato 
com a Prefeitura de Diadema: 

•para que uma questão recaia inteira
mente na competência do Município. ense
jando-lhe plena titularidade sobre ela, é ne
cessário que uma série de condições objeti
vas se configurem. Caso exemplar é o do 
saneamento básico. ( ... ) 

Esse serviço público 'essencial' - as
sim considerado pela Constituição Federal 
(arts. 21, XIX e XX, 22, IV, 23, 11, VI e XI, 24. 
VI e XII) - é objelo de legislação federal e 
estadual e ação administrativa (obediente 
àquela legislação) comum à União, Estados 
e Municípios (art. _23). ( ... ) 

Nenhuma atribuição especifica conce
de a Constituição Federal aos Municipios. 
em matéria de saneamento básico. Deixa 
aos aplicadores - à vista das circunstân
cias objetivas de cada caso - a determina
ção in concretus. da configuração de 
qualquer competência e suas dimensões: 
(Revista de Direito Público n' 9, de 1995. 
pags.111/112). 

Do exposto resulta, a nosso juízo, a adequação 
ao texto constitucional do que dispõe a proposição 
sob comento. Quanto ao ménto, reiteramos nossa 
plena concordãric1a com o· escape do projeto. o qual 
se nos afigura coerente com a defesa dos interesses 
da sociedade brasileira . 
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Um pequeno reparo, entretanto, deve ser feno: 
o § 1 º do art. 4º estatui que "Lei Complementar Esta
dual definirá os serviços públicos de saneamento bá
sico de interesse comum e a forma de cooperação 
entre Estado e Munocípios para o planejamento. a or
ganização e a prestação desses serviços nas regiõ
es metropolitanas, aglomerações urbanas e micro
rregiões'. Ocorre que, consoante ampla e rertaraaa 
jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Fede
ral, o legislador não pode elaborar leis complementa
res ao seu talante, socnente podendo estatuí-laa 
quando o texto da Constrtuição o detennina exprea
samente. Da mesma forma, acreditamos que o legis
lador federal não pode detemninar a elaboração de 
Ie1s complementares pelo legislador estadual. 5<>
mente a respectiva Constrtuição do Estado-Membro 
pode fazê-lo. 

Assim, apresentamos emenda supressiva, de 
Relator, para extrair a expressão 'complementar' do 
texto do § 1 º do art. 4°, para estatuir que o legislador 
estadual 'definirá os serviços básicos de interesse 
comum e a forma de cooperação entre Estado e Mu
nicípios para o pfanejamento, a organização e a 
prestação desses serviços nas regiões metropolita
nas. aglomerações urbanas e microrregiões·. 

Somos, portanto, peta aprovação do Pro1eto de 
Lei n• 266, de 1996, nos termos do Substrtutivo do 
Senador José Serra, com a subemenda supressiva 
que segue. 

SUBEMENDA N• 1-CAE a Emenda n• 1-CAE 

'Suprima-se, do § 1º do art. 4º- a ex
pressão 'complementar'." 

Sala da Comissão, 27 de novembro de 1997. 

,. 
I . 

:...~~~_ ... -_ 
,·. 
::" 

•• /J81J 
~ 

' '' ' - ··-

Com o ob1et1vo de aperfeiçoar o texto do PLS 
n• 266. de 1996, de nossa autoria, apresentamos 
esta Emenda Substrtutiva. nos termos que se segue: 

EMENDA (substrtutiva) Nº 1-CAE 

Estabelece diretrizes gerais para o 
exercício do poder concedente e a pres
tação dos serviços públicos de sanea
mento básico, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPÍTULO I 
Disposições preliminares 

Art. 1 º Esta Lei dispõe sobre as diretrizes para 
o exercício do poder concedente para a prestação 
dos serviços públicos de saneamento básico. obede
Cidos os preceitos estabelecidos nos arts. 21. on
ciso XX, e 175 da Constrtuição Federal. 

Parágrafo único. Aplicam-se também aos servi
ços públicos de saneamento básico as Leis nºs 8.987, 
de 13 de fevereoro de 1995, e 9.074. de 7 de julho de 
1995. no que não conflitarem com as diretrizes esta
belécidas nesta lei. 

Ar!. 2º Os serviços públicos de saneamento bá
sico a que se retere o art1go anterior compreendem: 

I - os serviços de abastecimento de água, en
globando as at1vidades de captação de água bruta. a 
adução. o tratamento. a reservação e a distnbuição 
de água tratada para o consumo publico. 

11 - os serviços de esgotamento sanitário. en
globando as at1vidades de coleta de resíduos liqUI
das por me1o de tubos e condutos. o transporte. o 
tratamento. o reaproveitamento e a dispos1ção final, 
bem como outras soluções alternativas; e 

III - os serviços de gerenciamento de residuos 
sólidos. englobando as at1vidades de coleta. o trans
porte. o reaproveitamento. o tratamento e a disposi
ção final. 

Art. 3º A prestação dos serv1ços públicos de 
saneamento bás1co será baseada nos seguintes 
pnncipoos fundamentais: 

I - umversallzação do acesso aos serviços pu
bl~os. com prioridade para a garantia do atendimen
to essenc1al a totalidade da população. sob padrões 
que assegurem a salubridade ambiental. 

11 - adoção de métodos. técmcas e processos 
que pnvileg1em o atendimento das pecuhandades lo
caiS e reg1ona1s: 

III - articulação com as políticas urbana, am
biental, de recursos hidncos e de saude: 
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IV - redução dos custos e dos desperdícios. 
sem prejuízo do estímulo à eficiência e à sustentabi
lidade econômica; 

V - utilização de tecnologias apropriadas: 
VI - ordenamento dos direitos e deveres dos 

usuários; 
Vil - participação da população no planeja

mento, no processo de decisão e no acompanha
mento da prestação dos serviços, nos termos da le
gislação pertinente; 

VIII - transparência das ações, baseada em 
sistemas de informações e processos decisórios ins
titucionalizados. 

Parágrafo único. Cabe a Un~ão, aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios. no ãmbito de 
suas competências, definir estrutura;; e politicas de 
financiamento e de subsidio aos usuários de baixa 
renda. 

CAPiTULO 11 
Do exercício do poder concedente 

Art. 4º O Poder concedente dos serv1ços públi
cos de saneamento básico, observadas as normas 
legais supletivas ou complementares dos Estados. 
do Distrito Federal e dos Municípios. será exercido: 

I - pelos Municipios, quando se tratar da pres· 
tação de serviços de interesse local, entendidos 
como ta1s aqueles serviços de saneamento básico 
em cuja execução as instalações operacionais não 
sejam compartilhadas com outras localidades, bem 
como não afetem os mteresses de outros municípios; 

11 - pelo Distrito Federal, quando objetivar a 
prestação de serviços exclusivamente no âmbito de 
sua respectiva área geográfica; 

III - pelos Estados. quando abranger a presta· 
ção de serviços que atendam interesses comuns a 
dois ou mais municípios integrantes de regiões me
tropolitanas aglomerações urbanas e microrregiões. 
instituídas como tal mediante lei complementar esta· 
dual. nos termos do § 3º do an. 25 da Constituição 
Federal. 

§ t' Le1 Complementar Estadual definira os 
serv1ços pUblicas de saneamento bás1co de Interes
se comum e a forma de cooperação entre Estado e 
Municípios para o plane1amento e organização e a 
prestação desses serviços nas reg1ões metropolita· 
nas. aglomerações urbanas e m1crorreg1ões 

§ 2º Os MunicípiOS, no exercic1o de suas res
pectivas t1tulandades dos serv1ços pUblicas de sa
neamento básico. poderão se agrupar. na forma da 
le1. para planejar, organ1zar e prestar os referidos 
3erviços. direta ou indiretamente, med1ante conces-

são. quando conveniente o compartilhamento de ins
talações operacionais. 

Art. 52 Nenhuma concessão ou permissão de 
serviços públicos de saneamento. precedida ou não 
de obra pública, sera delegada sem le1 anterior que 
a autorize e lhe defina os termos. 

CAPiTULO III 
Da regulação e controle 

Art. 6º Os Estados o Distrito Federal e os Muni
cípios, em suas respectivas áreas de competência, 
definirão, na forma da lei, as regras para a prestação 
dos serviços públicos de saneamento bas1co. 

Parágrafo Unico. A lei a que se refere o caput 
este artigo disporá em especial sobre: 

I - os parâmetros para a garantia do atendi
mento essencial, nos termos do inciso I do art. 32 

desta Lei, inclusive quanto ao volume de atendimen
to mínimo per capita. e ao elenco de usuários com 
direito a consumo mínimo subsidiado. 

11 - as normas. os critérios e os procedimentos 
técnicos que deverão ser observados pelos presta
dores de serviços pUblicas de saneamento bás1co. e 
as penalidades a que estarão suje1tos em caso de 
seu descumpnmento. 

III - a prestação do serviço adequado em es
pecial quanto a garantia do atendimento aos usuá
rios de baixa renda. observados os padrões mimmos 
de quahdade e o disposto no art. 7º desta lei. 

IV - a estrutura e as atribu1ções da ent1dade 
responsável pela regulação controle e fiscalização 
dos serv1ços prestados. observadas as diSPOSIÇões 
dos arts. 82 e 9º desta le1. 

V - as condições para a delegação de conces
sões e permissões observados os principias conti· 
dos no Capitulo IV desta le1. na Lei n' 8.987/95 e na 
legislação especif1ca sobre licitações .g contratos ad
ministrativos. 

Art. 7º As normas. os cntérios e os procedi
mentos para a prestação dos serviços de sanea
mento. referidas no art1go antenor. deverão com
preender pelo menos: 

I -os indicadores de qualidade dos serviços: 
11 -os parâmetros para a operação e manuten

ção dos s1stemas: 
III - os planos de 1nvest1mento ao longo da 

concessão ou perm1ssão; 

IV - os d1re1tos e deveres dos usuános. incluin
do os padrões de atendimento ao público e os meca
nismos de participação e 1nformação aos usuanos 
ou as suas entidades representativas: 
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V - as formas de medição.faturamento e co
brança dos servaços: 

VI - os métodos de monrtoramento dos custos. 
bem como de reajustamento e revisão dos preços e 
tarifas; 

VIl- a avaliação permanente e sistematica dos 
serviços prestados incluindo desempenho dos siste
mas. seus custos e a evolução do número de recla
mações e sua resolubilidade; 

VIII - os mecaniSmos de audrtoria e cert~ica
ção sobre as Informações técnicas e financeiras 
prestadas pelos concessionários ou permissionários; 

IX - as penalidades pelo descumprimento de 
normas e posturas. 

Art. 82 O exercício da função de regulação e 
controle pelo poder concedente sera atribuído a uma 
agénc1a reguladora ou a órgão específico ex•stente, 
ou a ser c nado para esse fim, e terá como princípios: 

a) a independência decisória, incluindo a auto
nom•a admmistrativa e financeira; 

b) a ampla publicidade das normas, procedi
mentos, dec1sões e informações sobre o desempe. 
nho dos prestadores dos serviços; 

c) a celendade e a ObJetividade, e 
d) a existêncaa de instãncaas decisórias no ãm

bilo da ent1dade reguladora. 
Paragrafo Untco. Os Munacípaos. nos casos em 

que a cnação de órgão próprio de regulação e con
trole se torne inadequada. por razões de convemên
caa técn•ca ou admanistrat•va. poderão delegar o 
exerc1c1o dessas at1vtdades a entidade estadual com 
competência específtca e com as características no 
caput deste art1go. explicitando, no ato de delega
ção. a forma de atuação e a abrangência das ativi
dades a serem desempenhadas pelas partes envol
vidas 

Art. 9' São obJ9t1vos da regulação e do controle: 
a) a normatização dos d1reitos e deveres dos 

usuanos. Incluindo mecanismos de participação nos 
processos decisónos; 

b) a prevenção e a repressão de ativ1dades 
configuradas como abuso do poder econõmico, res
salvada a competência do Conselho admm1strativo 
de Defesa Econõm~ea - CADE; 

c) a del1mção de tanfas que assegurem tanto o 
equ1libno econômtco e f1nanceiro do contrato quanto 
a mod1c1dade de seus valores. mediante regras que 
perm1tam a repartiÇão dos ganhos de produtividade 
com os usuanos. 

Paragrafo úmco. A regulação devera prever, 
amda. que os prestadores dos serviços públiCOS de 

saneamento b<isico têm a responsabilidade de pro
mover o desenvolvimento tecnológiCO para a melho
ria da qualidade dos serv1ços. econom1c1dade de sua 
prestação. conservação dos recursos natura1s e pre
servação do meio amb1ente. f1cando obngados a tor
nar públicos os métodos e resultados obtidos. sem 
prejuízo dos respectivos dirertos de propnedade inte
lectuaL 

CAPiTULO IV 
Da delegação da prestação dos serviços 

Art. 1 O. Os edrta1s de hcrtação e os contratos 
para a concessão ou perm1ssão dos serv1ços de sa
neamento deverão observar as dispostções lega1s 
para a defesa da concorrência e proteção ao consu
midor. 

Art. 11. A transferência. da concessão. bem 
como a subconcessão. desde que autonzadas pelo 
poder concedente, serão sempre precedidas de liCI

tação. 
?arágrafo único. A transferência do controle 

acionáno da concess1onana deverá ser prevtamente 
autonzada pelo poder conceder.~ e. nos t~rmos rlr:~.s 

disposições preVIStas no ar!JgO 27 da lei n2 e.3871!:'5. 
Art. 12. Os valores irve~fiC;:;c:: r-alo-s r."Jnce~sio

nários ou permiss1onários corst.ttuirão créd·.tos oe
rante o poder concedente. a ser€tt r.?CL.iperaa-::>s :r.e
diante a exploraçã0 dc'i -::.8;-·iy·.::s, : 3 '::-~;; 8 r·=-~· 

prazos estabeleCidos no c:..nrra:: 
§ 1º Os 1nvest1mentL.:3 ~G2;1.:~~os nG·"": :OIStc.;; __ ;;._. 

os valores amortizados, a d'3prer:-:z.ç2o s •.;s ;e::..p-ec L 
vos saldos serão anualmant'9 ?uCitado~ 2 certtt•c::..
dos, dtreta ou 1ndiretamer:te, pela. ~:-:!.:~.:::j :- ·.:...·~1..;!=-t":ir:·

ra, neste últ1mo caso por intermé:i;a d.:::: c:-;r,':-a~aç~·-. 

de auditona espec1alizaca. c:-::nio.Jrr.'l--:: :·:-e•.nsãc .:..:::~ 

tratual. 
§ 2º As rev1sões no ?ld.no de investimentos se

rão deliberadas entre o poder concedente e o con
cessionâno ou perm1ssionána. com base em parecer 
técnico da ent1dade reguladora. devendo ser forma
lizadas med1ante aditamento ao contrato. 

§ 3º Os créditos decorrentes de 1nvest1mentos 
devidamente certificados e aceitos. enquanto pane 
mtegrante das receitas futuras dos serv1ços. poderão 
const1tu1r garantia de emprést1mos aos concessiona
nos ou permiSStonários. contraídos co o fim exclusi
vo de 1nvest1mento nos Sistemas de saneamento ob
jeto do respectiVO contrato. 

§ 4º A ex1sténc1a de saldos credores ao térmmo 
dos contratos. para a cobertura de investimentos su
pervententes. deverá estar expressa em termo ad•tl
vo ao contrato, que estabelecerá exphc1tamente. 
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cond•ções. prazos e formas de pagamento. taxas de 
1uros e fontes de recursos para o provtmento dos 
ressarcimentos prevtstos. 

§ 5º Os saldos credores ao final do contrato pO· 
derão ser transfendos para a responsabilidade de 
novo concessioná no. desde que esta condição este
Ja explícita no termo adtttvo referido no parágrafo an
terior e no edital de licitação. 

§ 6º A Inobservância do disposto no § 4º impli
ca a extinçáo dos saldos credores ao término do 
contrato. 

Art. 13. Os saldos dos investimentos reconhe
c•dos e as condtções de sua recuperação futura cos
ntituírão base para o cálculo de indenização a con
cesstonános ou permissionários. quando da eventual 
encampação dos serviços ou da exttnção dos con
tratos antes do seu término. sem preJuízo da aplica
ção de multas ou de outras condições estipuladas. 

Art. 14. Os concessronários ou permissionários 
deverão manter contabilidade específica exclusiva, 
relativa ao objeto de cada contrato de concessão, de 
acordo com Plano de Contas definido pela entidade 
reguladora. 

Parágrafo único. Será vedada a inclusão de 
outras atrvrdades complementares ou correlatas. 
mesmo as autorizadas no contrato de concessão. 
nos registras e sistemas contábeis de que trata oca
put deste artigo. 

Art. , 5. Os mvestimentos realizados pelos con
cessiOnários ou permrssionários dos sistemas de sa
neamento em bens caracterizados contratualmente 
como reversívers não podem ser onerados, a ne
nhum título ou sob qualquer pretexto. 

CAPiTULO V 
Da politica de saneamento 

Art. 16. A União coordenara a politica de sa
neamento em âmbito nacional, em articulação com 
os Estados, o Distnto Federal e os Municípios. 

Parágrafo úmco. E competência exclusiva da 
União estabelecer parâmetros minímas de potabili
dade para a agua destinada ao consumo humano. 

Art. 17. A União. no prazo máx1mo de cento e 
orienta dias a contar da sanção desta lei, formulará a 
Politica Nacional de Saneamento, como 1nstrumento 
de orientação das suas ações no setor e estabelece
rá criténos para aplicação dos recursos públicos ad
ministrados pela União em servrços públicos de sa
neamento. 

Parágrafo único. A União estabelecerá Sistema 
Nacronal de Informações de Saneamento, objetivan-

do a formulação. o acompanhamento e a drvulgação 
de rndrcadores do setor em ãmbrto nacronal. 

Art. 18. Os Estados. o Distrito Federal e os Mu
nrcípios deverão formular suas Politrcas e seus Pla
nos Estaduais, Distritais e Municipais de Saneamen· 
to. atendendo às suas peculiaridades regionais e lo
cais e assegurando a compatibilização dos mesmos 
com a Política Nacional de Saneamento. 

Parágrafo único. Os Estados. o Distrito Federal. 
e os Municípios deverão estruturar, em seus respec
tivos níveis de atuação e segundos suas capacrda· 
des técnica e financeira. Sistemas de lnfonnações 
de Saneamento, rntegrando-os entre sr e. em nivers 
sucessivos, com os demais SIStemas e com o Srste· 
ma Nacional de Informações de Saneamento. 

CAPiTULO VI 
Das disposições finaiS e transitórias 

Art. 19. As concessões e permissões de serv1· 
ços públicos de saneamento básico vigentes em ca· 
ráter precário, as que estiverem com os prazos ven· 
crdos e aquelas em vrgor por prazo indeterminado. 
ainda que por força de lei anterior, poderão perma
necer válidas pelo prazo de até dois anos. a contar 
da publicação desta lei. 

§ 12 O prazo mencionado no caput deste art1go 
poderá ser estendido em car~iter excepcronal, pelo 
período adicional necessáno à viabilização do res
sarcimento de investimentos realizados pelo atual 
concessionário e arnda não integralmente amortiza· 
dos, com base em autorização legal aprovada no 
âmbito da instância governamental detentora do po· 
der concedente e mediante competente termo con
tratual pactuado entre as partes, ressalvado o dis
posto no § 5º do art. 12 desta lei. 

§ 2º O termo contratual mencionado no pará
grafo anterior deverá obedecer ao disposto nesta lei. 
especialmente quanto ao exercício do poder conce
dente, às atividades de regulação e controle e às 
cond1ções para a delegação dos serviços públicos 
de saneamento básico. 

§ 3' Os contratos de concessão e permissões 
objeto do caput deste artigo, aqueles em vigor e os 
que venham a vencer que tenham. em quatsquer 
dessas hipóteses. saldos de investimentos não 
amortizados deverão ter as condições de indeniza· 
ção definidas previamente à realização de novas lici
tações, mediante acordo entre poder concedente e 
concessionários. 

§ 42 O disposto neste art1go aplica-se lambem 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
que possuam servrços públicos de saneamento básr· 
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cc- concedtdos a emoresas das Guats part1c1pem 
ac,onanamente. ressalvado o dtsoosto no paragrato 
segutnte. 

§ 5º Nos casos em que as constttuições esta
duats e as lets orgânicas dtstntal ou munictpats dts
ponham. de forma especifica. sobre a prestação de 
servtços públicos de saneamento bástco por conces
stonános sob controfe estatal. as regras para as con
cessões e perm1ssões vtgentes nas condições men
cionadas no caput deste art1go serão definidas em 
let da respecttva .nstãncaa governamental, sem pre
JUÍZO da observância das demais d1spos1ções desta le1. 

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

Art. 21. Revogam-se as dispos1ções em centrá
no. em espectai a dtspensabilidade de lei autonzatt
va nos casos de saneamento bástco e limpeza urba
na. constante do art. 2º da Le1 n 9 9.074. de 7 de JUlho 
de 1995. 

Justificação 

Quando da apresentação do PLS nº 266. de 
1996, de nossa autoria. ressaltamos que estávamos 
propondo um arcabouço instrtucional para que as 
ações de saneamento das d1versas esferas de go
verno pudessem ser exercidas de forma ehc1ente e 
enfatizamos que não hav1a dúvida de que a falta de 
melhor diSCiplina quanto ao estabelecimento de dire
tnzes para o exercício do poder concedente na área 
de saneamento contribuía para uma grande disper
são de esforços. 

Destacávamos. especialmente. que " ... embora 
a-Constitu1ção Federal deixe clara a competência do 
Mumcipio para exercer o poder concedente nos ser
viços de 1rrteresse estritamente local (art. 30. inciso 1), 
nâo se tem, até agora, uma nítida defm1ção quanto a 
trtularidade dos serviÇOS que abrangem dois ou mai& 
municípios". situação que provocava e ainda provo
ca 1nUmeras discussões. Exatamente esse aspecto 
foi o que suscitou maior polêmica durante a tramita
ção in1cial do proJeto. desviando o toco de atenção 
dos dema1s aspectos por ele abrangidos. 

Diante desse fato. optamos por apresentar esta 
Emenda Subst1tutiva. de modo a propor soluções le
gislativas que. s.m.j., contornam adequadamente os 
pontos entendidos como mais controversos na pro
posta onginal. Em particular. supnm1mos os disposi
tivos que admrtiam a possibilidade do Estado ou a 
União. VH a assum1r. supletiva e transitoriamente. a 
t1tulandade do poder concedente mumc1pal ou esta
dual. respectivamente. tendo em v1sta que as com
petências constitucionalmente estabelecidas são in-

derrogave1s. Permanece em 2.:Jerto. entretanto. a 
pOSSibilidade de ser rmr.acc ac:Jrao de cooperação 
técn1ca e f1nance1ra enne ·:s en:es federados. tendo 
por f1nal1dade assegurar a regu:ar e aaequada pres· 
taçào dos serv1ços publ1cos 

A Emenda ora proposta mantem. por outro 
lado. os pnnc1pa1s pontos de consenso da proposta 
originar. embora apresentados sob uma nova torma
tação. d1stribuidos por Capitulas temat1cos. de modo 
a tomar ma1s tac11 o entend1memo e a analise das 
questões abordadas e. a1nda. ampl1a o escopo do 
projeto, Incorporando temas que não hav1am s1do Ini
Cialmente tratados, a exemplo do estabelecimento 
de regras para a delegação da prestação dos servços. 

Nesse contexto. o Capitulo I - Das Daspos1ções 
Preliminares-. trata das mesmas questões constan
tes. em parte. do art. 1" e do art. 3º do projeto 10ic1al 
Ass1m. o an. 1 º da Emenaa estabelece a abrangên
Cia da Le1 em d1scussão. bem como de1xa clara a 
aplicabilidade das Le1s nºs 8.987/95 e 9.074195 aos 
serviços públicos de saneamento bá.s1co. salvo no 
que confhtarem com as novas d1spos1çóes ora fixa
das por este proJeto de le1. caso em que prevalece
rão estas Ult1mas. Por sua vez. o novo art. 2º, não 
prev1sto explicitamente na versão ongn~al. especif1ca 
quais os tipos desses serv1ços são objeto de disclpll
namento e o art. 3º defme qua1s os pnnc1p1os funda· 
mentaiS que devem nortear a prestação dos refen
das serv1ços a população em geral. 

O Cap1tulo li - Do Exerc1c10 do Poder Conce
dente- compreendendo cs arts 4º e 5º. trata do as
pecto mais polêm1co do proJeto. corresponde às diS
posições ongmalmente constantes dos inc1sos do 
art. 1º e ao art1go 5º. respectivamente. Entendemos 
que a nova proposta el1mma. s.m.j .. qua1squer críti
cas antenores quanto a uma eventual e seguramen
te nào 1ntenc1onal obtetlvo de arbrtranamente. transtenr 
o poder concedente dos Mun1cip1os para os Estados. 

A proposta formulada para o an. 42 busca tor· 
nar ma1s clara a defimção dos serviços de sanea
mento de interesse loca!. ao relacioná-la ao não 
compartilhamento de 1nstatações operac1onais e a 
não atetaçâo de interesses de outros Mumcip1os. 
Quando venficada a necessidade de interação entre 
vários mun1cipios desloca-se o poder concedente 
para os Estados. (inciso III). remetendo a legislação 
complementar estadual (§ 19 do art. 49 ) a definição 
de qu1a1s são os serviços de 1nteresse comum e de 
como sera a tarma de cooperação entre Estados e 
Munic1p1os para o p!ane1amento e orgamzação e a 
prestaçào desses serv1ços nas reg.ões metropolita
nas. aglomerações urbanas e m1crorregiões. 
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Ademais, a nova proposta de1xa clara, no § 2' 
do mesmo art. 4°, a intenção de estimular a organi
zação de municípios limítrofes, os quais, com proble· 
mas e serviços comuns decidam unir esforços para 
a atuação conjunta na prestação, direta ou indireta, 
dos serviços de saneamento, consoante prática que 
já vem se construindo em algumas regiões do Pais, 
mediante a formação de consórcios de municípios, 
devidamente autorizados por delegações legislativas 
das respectivas instâncias governamentais. 

Ressa~e-se ainda que o art. s•, que determina 
a exigibilidade de lei autõrizativa prévia para a con
cessão ou pennissão de servjços públicos de sanea
mento básico, embora não tenha sofrido qualquer al
teração em relação a redação anterior, teve o seu 
objetivo reforçado, mediante a explic~ação no art. 21 
desta Emenda, da revogação da dispensabilidade de 
lei autorizativa nos casos de saneamento básico e 
limpeza urbana, conforme consta atualmente do art. 
2" da Lei n• 9.074195. Tal procedimento encontra 
amparo no fato de que, em se tratando de leis da 
mesma hierarquia, ambas de ãmb~o nacional, sendo 
esta especial em relação àquela, que fixa regras ge· 
rais. não se verifica qualquer óbice na previsão legis
lativa ora proposta. 

No Capítulo III - Da Regulação e Controle -
mediante os arts. s•. 7°, a• e 9º, a Emenda estabele
ce os itens nonnativos básios a serem observados 
pelos respectivos poderes concedentes, quando da 
elaboração das leis que fixarão as regras para a 
prestação dos serviços públicos de saneamento bá
sico, os quais na sua essência correspondem àque
les que já constavam dos antigos arts. 2º e 4º do 
projeto inicial. 

A esses acrescentaram-se disposições relati
vas à necessidade do estabelecimento de parâme
tros para a garantia do atendimento essencial, inclu
sive quanto à eventual definição do elenco de usuá· 
rios com direito a consumo mínimo subsidiado (inci
so I do parágrafo único do art. 6°), bem como crité· 
rios mais específicos para a aferição da qualidade 
dos serviços da modicidade das tarifas e dos direitos 
e deveres dos usuários, dentre ourtos. Foram expli
cados ainda (art. 9º) os objetivos a serem alcança
dos no exercício da função de regulação e controle .. 
por agência reguladora própria do poder conceden
te. É importante destacar que, mediante o parágrafo 
único do art. a•. admite-se que. em casos excepcio· 
nais, essa tarefa possa ser atribuída a entidade es· 
pecífica pertencente a outra esfera de governo, sem 
que se configure. s.m.j., qualquer renúnc1a de com· 
petências constitucionais. Ao contrário. busca-se 

nesse caso também. estabelecer. de forma constitu
cional, a possibilidade de vínculos de cooperação 
entre os entes federativos. visando a adequada 
prestação dos serviços. 

O Capítulo IV - Da Delegação da Prestação 
dos Serviços - por sua vez, estabelece diretrizes ge
rais para a delegação da prestação dos serviços. 
não previstas ao projeto original, as quais abrangem, 
desde critérios para a transferência da concessão. 
para a subconcessão ou para a transferéncia do 
controle acionário do concessionário até a forma de 
apuração dos investimentos realizados pelos con· 
cessionários e pennissionários. para fins de ·encon
tro de contas• ao término dos contratos. 

Explicrta·se também, no§ 3º do art. 12, que os 
crédrtos decorrentes de investimentos devidamente 
certificados e aceitos poderão constituir garantias de 
empréstimos aos concessionários e perm1ssionános, 
medida que viabiliza a captação de recursos de ter· 
ceiros pelos futuros operadores, e amplia a capaci
dade de investimento do setor. Destaca-se ainda. no 
art. 15, o disciplinamento dos investimentos em bens 
caracterizados contratualmente como bem reversí
veis, os quais não podem ser onerados, a nenhum 
título ou sob qualquer pretexto. 

O Capítulo V - Da Política de Saneamento -. 
englobando os arts. 16, 17 e 1a da Emenda. corres· 
ponde. na prática. aos dispositivos anteriormente 
constantes dos arts. 5º. 6º e 7~ da versão original. 
com a inclusão de referência expressa à competên
cia exclusiva da União para o estabelecimento de 
parâmetros mínimos de potabilidade para a água 
destinada ao consumo humano. 

Por fim no Capitulo VI - Das Disposições F1· 
nais e Transitórias - que abrange os arts. 19, 20 e 
21. foram, estabelecidas regras de transição não ex· 
plicitadas anteriormente as quais objetivam dar o 
adequado tratamento a Situações de fato em que. 
por exemplo. os serviços estejam sendo prestados 
por concessionários sem contrato em vigênc1a. in
clumdo a possibilidade de acordos a serem pactua
dos entre o poder concedente e os concessionários. 
para térm1no das concessões e realização de novas 
licitações. Tais regras são importantes e oportunas 
para as concessões e perm1ssões de serviços públi
cos de saneamento básico e sinalizam a possibilida
de de adoção. neste segmento, da mesma linha de 
medidas de cunho transitório previstas para as con
cessões do setor elétnco, consoantes as d1spos1ções 
da Lei n' 9.074/95. 

Em síntese. entendemos que esta Emenda 
aperteiçoa nossa proposta ong1nal. e permite dotar o 
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setor de saneamento de regras para a concessão e 
perm1ssão adaptadas às suas especificidades que 
não hav1am sido adequadamente contempladas nas 
le1s gera1s sobre a questão (le1s n's 8.987/95 e 
9.074/95), sem preJuizo da preservação das compe
tências constitucionalmente e-stabelecidas para os 
diversos entes federativos. 

Sala das Comissões, 24 de outubro de 1997. -
Senadores Osmar Dias, Presidente Eventual - Ney 
Suassuna, Relator - José Serra - Esperidião 
Amin - Gilberto Miranda - Roberto Requiio (ven
Cido) - Francelina Pereira - Júlio Campos (sem 
voto) - Gerson Carnata- Jonas Pinheiro- Edu8r
do Suplicy (vencido, com voto em separado) -
João Rocha - José Agripino - Beni Varas - Wal
deck Ornelas - Jefferson Peres - Jose Eduardo 
Outra (abstenção) - Edison Lobão (sem voto) 
Freitas Neto - Vilson Kleinübing. 

VOTO EM SEPARADO 

Do Senador Eduardo Suplicy, na Com1ssão de 
Assuntos Econômicos. 

Relatório 

O reexame do PLS n' 266/96 pelo nobre Rela
tor Ney Suassuna, centralizou o toco de seu parecer 
no aspecto da constttuc•onahdade da matéria pro
posta para a anáhse dessa Com1ssão. Segundo o 
Relator. o motrvo que levou o Senador José Serra a 
elaborar uma Emenda Subst1tut1va global ao projeto 
ong•nal. fo1 JUStamente os questionamentos que o 
mesmo recebeu no decorrer do debate. 

O Relator expressou em seu parecer que o tex
to da Emenda Substitutiva ganhou "s1gmficat1va alte
ração de redação. a qual confere ao texto melhor 
conteúdo e ma1or clareza do ponto de vista JUridtco•. 
Prossegu1ndo, o Relator lembra que o propós1to pnn
c•pal do autor do proJeto em questão e sanar as la
cunas ex1stentes na 1eg1slaçào sobre concessões na 
area de saneamento. sobretudo. as 1nter-relações 
entre MuniCipiOS, Estados e União nas reg1ões me
tropolitanas. m1Crorreg1ões e aglomerações urbanas. 

Sobre este aspecto. o autor do proJeto sustenta 
que. embora o texto const1tuc1onal não perm1ta dUvi
das a respe1to da ·competência do Mun1c1p10 para 
exercer o poder concedente nos serv1ços de Interes
se estntamente local. não se tem. ate agora, uma ni
!lda det1n1ção quanto ã: !ltulandade dOS serviÇOS que 
abrangem do1s ou ma1s mumcip1os" Tendo em v1sta 
que. esse aspecto tornou-se objeto de grande polé
mica. o Senador Serra ass1nalou que a versão for
mulada de seu proJeto afastou totalmente a possibili-

dade do Estado ou a da Umão avançar no terreno 
das competênc1as inderrogáveis dos Mumcíp1os. 

Contudo, lembra o Autor que a Emenda Substl
tutiva mantém a possibilidade dos entes federados 
firmarem acordos de cooperação técmca e financei
ra, para eferto de assegurar e regular a adequada 
prestação dos serviços públicos. 

Retomando ao parecer do Relator, o Senador 
Ney Suassuna afirma que faz-se necessário ~nsistir 
na discussão da constrtuc1onalidade do projeto, mes· 
mo que no ãmbrto da Comissão de Assuntos Econô· 
micos. haja vista que "velar pela plena v1gência e eli
cãcia das normas da Carta Magna é dever de todo e 
qualquer senador e de todas as com1ssões desta 
Casa. e não apenas da calenda Comissão de Cons· 
trtuição, Justiça e Cidadan1a". 

Segundo o Relator, a possibilidade dos Esta· 
dos provirem os serv1ços públicos de saneamento 
esta respaldada pelo § t•. art. 25 da ConstrtUição 
Federal. em razão das ·competências remanescen
tes" dos Estados. enquanto que as competênc1as 
dos Muncíp~os estão restntas ao àmbrto das questões 
de "1nteresse local". 

A fim de corroborar o seu ponto de vista, o Re
lator busca socorro no saudoso junsta Hely Lopes 
Me1relles que ensma que ·cabem ao Estado os ser
viços e obras que ultrapassam as divisas de um Mu
mcipio ou atetam mteresses regtonais·. Sobre o as
pecto do "1nteresse local·. o Relator recorre nova
mente ao Ilustre Junsta que argumenta que "Interes
se local não e o interesse exclUSIVO do Mumcip10. 
porque não há interesse local que não o seJa. O que 
caracteriza o mteresse local e a predom.nãnc1a des· 
se interesse para o Mumcip10 em relação ao even
tual mteresse estadual ou federal acerca do mesmo 
assunto". 

Considerando que a dehmção const1tuc1onal de 
•Interesse local" COnduz ã. dificuldades de Interpreta
ÇãO devidO à generalidade desse conce1to. o Relator 
subl1nha que a titularidade do poder concedente do 
Mumcip1o sobre os serv1ços públicos de saneamento 
não e contenda especificamente pela Const1tu•ção 
Federal. Por esta razão. o AP.Iator entende que essa 
competência deve ser fixada. caso a caso. em função 
da realidade concreta de cada srtuação especifica. 

Conforme o Relator. esse JUizo fo1 o1erec1do 
em parecer produz1do pelo saudoso Junsta Geraldo 
Atal1ba. respondendo a consulta 1ormulada pela 
SABESP - Companhia de Saneamento Bas1co de 
São Paulo sobre a resc1nd1bthdade de contrato com 
a Prefe1tura de D•adema. Nas palavras do JUriSta c•
tado. "Nenhuma atnbu1ção especifica concede a 
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Constituição Federal aos Municípios. em matéria de 
. saneamento básico. Deixa aos aplicadores - à vista 
das csrcunstâncias de cada caso - a determinação 
in concretu. da configuração de qualquer compe
tência e de suas dimensões". 

Baseado nos pressupostos relacionados aci
ma, o nobre Relator deu-se por satisferto, e declarou 
sumariamente que o texto da emenda substrtutiva 
adequa-se ao texto constrtucional. 

Por fim, o Relator, no breve hiato que reservou 
para comentar sobre o mémo da matéria sob analise 
dessa Comissão Temática, entende ser necessário 
um pequeno reparo no § 1 º do art. 42 do projeto, que 
estabelece sobre lei complementar para definir as 
formas de cooperação entre Estado e Municípios na 
realização dos serv1ços de saneamento nas regiões 
metropolitanas. 

Segundo o entendimento do nobre Relator, o 
legislador federal não pode subst1tuir o legisladores
tadual determinando leis complementares de nível 
estadual e. tampouco, pode elaborar leis comple
mentares que não estejam expressamente previstas 
no texto constitucional. Por essas razões. o Relator 
apresenta emenda supressiva para retirar a expres· 
são "complementar" do referido dispositivo da Emen· 
da Subst1tut1va. 

Voto 

É notavel o falo do parecer ao PLS n' 266/96. 
da lavra do Senador Ney Suassuna. prender·se. 
quase que exclusivamente, ao aspecto da constitU
Cionalidade da maténa que esta Comissão deve 
aprec1ar sobre o aspecto do ménto. 

Embora seJa elog1ãvel o 1mpulso do Relator em 
"velar pela plena v1gênc1a e eficácia das normas da 
Carta Magna", a ênfase dada em seu parecer ao as
pecto da constitucionalidade, serve para reafirmar as 
minhas convicções de que. na distribuição do projeto 
em tela. a Secretana-Geral da Mesa eqUivocoy.--?e 
ao encammhar esta matéria diretamente para a ~o
missão de Assuntos Econõm1cos. 

Não resta dúvida de que a matéria proposta 
pelo Senador José Serra contém uma série de con
trovérsias de ordem JurídiCO-constitucional que, de 
acordo com o Reg1mento lntemo do Senado Fede
ral. a calenda Com1ssão de Const1tu1ção, Justiça e 
Cidadama é o fórum privilegiado para debruçar-se 
sobre os aspectos de constitucionalidade, JUridicida
de e reg1mentahdade das maténas propostas. 

Diante da 1ntenção expressa do autor em con
tnbUir para uma leg•slação que regulamente as mter
seções de competénc1a entre Mumcip1os e Estados 

nas regiões metropolitanas do Pais. o art. 4'2 repre
senta o cerne do PLS n"' 266/96. Comc1dentemente . 
são exatamente os d1spos1tivos arrolados nesse arti
go que suscitam as dúv1das e as polémicas de in
constitucionalidade. 

Desse modo, parece-me razoável que os mem
bros dessa Comissão reparem o equivoco cometido 
na distribuição do projeto remetendo o PLS n' 266196 
para uma apreciação preliminar da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. Muito embora. ja 
haja a previsão de tramitação postenor nessa Co
missão, é de fundamental importância que se pro
mova, desde agora, a demarcação da constltuci::Jna
lidade dessa matéria. sob pena de estarmos sub
traindo a competência daquela Comissão e de apre
ciarmos o mérito de uma matéria que não conte com 
o amparo constitucional necessário. 

Contudo, sem qualquer prejuízo da aprovação 
do requerimento de que a matéria seja submet1da 
preliminarmente à apreciação da Comissão de 
Constituição. Justiça e Cidadania. peço a dev1da vê
nia para encetar algumas considerações sobre a de
fesa da constitucionalidade do proJeto apresentado 
pelo nobre Relator. e colocar na pauta dessa ComiS
são algumas preocupações sobre os problemas 
existentes no setor de saneamento. 

lnlciaimente. pennito-me dwergtr das asser.tvas 
do nobre Senador José Serra sobre as supostas la
cunas na legislação em relação à titulandade do po· 
der concedente na prestação dos serv1ços de sanea
mento. Considero que saneamento bás1co e hmpeza 
pública são. Indubitavelmente. serviços de predomi
nância exclusiva do Mumcip1o. 

O poder concedente está caractenzado na me
lhor doutrina pelo "peculiar 1nteressew e pela pre
dominância do poder local. Portanto. somente o 
Município detém a titularidade sobre esses servi
ços podendo prestá-los d1retamente ou delegá-los 
para um concesstonãrio qualquer. Não tosse as
sim, durante o Planasa não haveria a obngatone
dade de formalização dos contratos de concessão 
para a outorga dos serviços de saneamento firma
dos entre as Concess10nãnas EstaduaiS e os Mu
nicipios. 

Portanto, ao contrano do entendimento do no
bre Relator o conce1to de ".nteresse local'' estabele
CidO na ConstttUJção d1spensa Interpretações diver
sas daquelas que servem atualmente i--1ra reger as 
relações estabelecidas entre os prestadores de ser
VIÇOS municipais ou concess1onanos estaduaiS. pu
blicas ou pnvados. e os Mumcipios. no exerc1c1o da 
t1tulandade sobre esses serv1ços. 



216 ANAIS DO SENADO FEDERAL OUTUBRO DE 1998 

Consrdero. então. que o propósito do autor do 
proJeto em caracterizar como de ~interesse local• 
aoenas os servrços que se Circunscreverem às fron
terras de cada Município. atende tão-somente aos In

teresses de transfenr. de manerra sub-reptícia. a trtu
landade sobre os serviços de saneamento para os 
Estado. Na hrpótese de prevalência dessa caracten
zação de "1nteresse local". qualquer ato local se fará 
repercutrr tora dos limites do Município, comprome
tendo de maneira rrreparável a autonomia desse em 
desenvolver e operar os seus serv1ços. 

Voltando ao argumento sobre a aplicação 
"caso a caso" da titularidade do poder concedente 
apresentado pelo nobre Relator, consrdero pertinen
te 1nvocar o saudoso Junsta Hely Lopes Me~relles. 
em seu lrvro Drreito Municipal Brasileiro. página 313, 
para lançar luz na questão da competência sobre os 
serviços de saneamento. Vejamos: 

"As obras e serviços para o forneci
mento de agua potável e eliminação de de
tntos samtários domiciliares. incluindo capta
ção. condução. tratamento e despejo ade
quado são atribuições precipuas do Municí
pro. como medidas de interesse de saúde 
publica em geral. e dos usuários em partiCU
lar. Por sua correlação, merecem estudo 
conJunto. como faremos a seguir. 

Águas (potável e 1ndustnal) - O abas
tecrmento de água potável e industo!"ial é ser
vrço pUbhco necessâno a toda a cidade ou 
núcleo urbano e. como tal, incumbe ao Mu
nlcipio presta-lo nas melhores condições 
técmcas e econõrrucas para os usuários. 
Pode ser realizado diretamente pela Prefei
tura ou por terceiros, uma vez que entra na 
categona dos serviços industriais, cuja pres
tação se permrte a particulares, com atribui
ções delegadas pela Admmistração. O es
sencial é que seja posto a disposição de to
dos os habrtantes da area urbana, com 
abundância e em adequadas condições de 
Utilização." 

Com relação a lembrança do nobre Relator ao 
parecer do ilustre junsta Geraldo Ataliba, na oportu
nidade da consu~a solicrtada pela Sabesp, gostaria 
de contnbUir para melhor informar o Senador Ney 
Suassuna. É fato que este parecer defendeu a tese 
de que o Estado era o titular dos serviços de sanea
mento prestados no Município de Diadema. através 
de concessão a Sabesp. Entretanto. o Municipio de 
Diadema. por meio da assessoria juridica do emi-

nente Jurista Prof José Manuel de Arruda Alv•m. ga
nhou todas as ações jud•ciars e recursos em 2il lns
tânc•a promov•dos pela Sabeso. contranando de ma
neira irrefutãvel a tese sustentada pelo Prof. Geraldo 
Ataliba. 

Aproveitando a oportunidade da referência ao 
Estado de São Paulo. nada obstante representar 
essa importante unidade da Federação no Senado 
Federal. entendo que o propósrto exclusivo do nobre 
colega Jose Serra é resolver. tão-somente. os pro
blemas da região metropolrtana de São Paulo. É ne
cessário observar que a proposição legislativa apre
sentada. na hipótese de ser aprovada. valena para 
todo o Bras1l. cuja realidade de vãnos outros Esta
dos é bem diferente da expenência paulista. 

Reafirmo. então. ser ponto pacífico da doutnna 
Juridrca e das sentenças dos Trrbunars que a titu\arr
dade não está v1nculada ao fenômeno da metropoli
zação e tampouco às particularidades Circunstan
ciais de dois ou mais Munrcípios. A titularidade do 
poder concedente pelos Municípios emerge do con
ceito do peculiar mteresse local dos servrços públi
cos a serem prestados ao usuário munícipe. Nesse 
sentido. a competência e a responsabilidade pela 
prestação dos serviços de saneamento pertencem 
ao Mumcip1o sob a êgide do pnncip1o da indelegabili
dade. 

Nada obstante o projeto de le1 do Senador 
José Serra agredir drsposrtivos constrtucionais. reco
nheço que esta Comissão não deve desconhecer a 
diversidade de interesses e a complexidade do ge
renc1amento do setor de saneamento no âmbito das 
regiões metropolitanas. A realidade dessas regiões 
rnd1cam problemas como a escassez de manancrais 
e a redução do espaço urbano, que sugerem, sem 
duvida alguma, a necessidade de soluções integra
das a partir de iniciativas de cooperação de natureza 
técnica e econôm1ca para o custeio e o investimento 
no aperfeiçoamento e ampliação das estruturas de 
operação dos serv1ços de saneamento. 

Contudo, essas a~emativas não podem resul
tar de violação às normas constitucionaiS e, murto 
menos. devem ocorrer ao arrepio das conveniênc1as 
dos titulares dos serv1ços. ou seja, os poderes muni
cipais e a revelia dos interesses da população. 

O debate na busca de se encontrar soluções e 
alternatJvas deve. conseqúentemente. ser o mars 
amplo possível. incorporando as representações da 
Umão. dos Estados. dos Municipios. dos concessio
nários. das Casas LegislatiVas. das entidades de de
fesa do consumidor. das ONG de meio ambiente e 
dos especialistas do mundo acadêmico. 
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À propósito da urgência e 1mprescindibihdade 
desse debate. é de se lamentar o desmteresse do 
nobre Relator em patrocinar uma aud1ênc1a públ•ca 
para explicitar e aprofundar as vârias facetas da pro
blemátiCa dos serviÇOS de saneamento em nosso 
País. Em contraste com a posição do nobre Relator. 
que entendeu serem suficientes os esclarecimentos 
prestados pelos técnicos do Governo Federal e pela 
Consultoria Legislativa dessa Casa, o Deputado Ri
cardo lzar, presidente da Comissão de Delesa do 
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias da Cãmara 
dos Deputados, está promovendo, coincidentemente 
no dia de hoje, uma audiência pública para discutir o 
PLS n• 266/96. Infelizmente essa audiência pública 
vai acontecer sem as fundamentais presenças do 
Autor e do Relator desse projeto. 

No decorrer dos três últimos anos o Governo 
Federal não foi capaz de estabelecer em lei as dire
trizes básicas de uma Politica Nacional de Sanea
mento para o Pais. Diante desse quadro de indefini
ções do setor, entendo que uma única rodada de de
bates numa sessão dessa Comissão, seria absoluta
mente insuficiente para abordar toda a complexidade 
das realidades do inter-relacionamento entre a 
União, os Estados e os Municipios em tomo das po
líticas públicas para o setor de saneamento. Por esta 
razão. após a Comissão de Constituição. jllstiça e 
Cidadania dirimir a questão de inconstitucionalidade 
que ronda o PLS n• 266/96, proponho que a ComiS
são de Assuntos Econõmicos promova uma série de 
audiências públicas nas Câmaras Municipais dos 
Municípios que formam as principais regiões r.letro
politanas do pais. 

A aprovação do projeto do Senador José Serra 
nos termos de sua formulação atual, além de consti
tuir-se em uma flagrante inconstitucionalidade que 
seguramente não seria consentida pelo Supremo 
Tribunal Federal, significaria percorrer o caminho da 
contramão da tendência universal de descentraliza
ção da prestação de toda a sorte de serviços públi
cos para a população. É uma verdade insofismável 
que a esfera locaVmunicipal é o espaço de excelên
cia para o cidadão exercer as suas prerrogativas de 
controle e fiscalização sobre a qualidade e as conse
quências da ação dos serviços de saneamento públi
co sobre o meio-ambiente. 

Não bastasse essa grave consequência negati
va. a transferência do poder concedente de maneira 
imposrtiva e 1legal para os Estados resllltaria em 
uma desestruturação do setor de saneamento em 
nível nacional, provocando uma desarmonia entre os 
serviços prestados pélo Estado com os interesses 

loca1s dos Mumcip1os. Além d1sso. a centraliZação 
dos serv1ços de saneamento vtolentana as particula
ridades naturats de cada Muntcípto. elevarta taxas e 
tarifas e constituiria-se em óbtces para o regular for
necimento e a ampliação dos serv1ços de sanea
mento nas regiões urbanas penféncas. 

A sapiência do jurista Hely Lpoes Meirelles 
aconselha que um procedimento mats adequado 
·seria a unificação técnica dos projetas e o hnancta
mento federal e estadual aos municípios. para que 
as prefeituras e suas entidades autõnomas execu
tassem tais serviços (de saneamento) sob a onenta
ção e fiscalização dos órgãos responsãveis ... "_ 

Na direção apontada pelo Douto Jllnsta é que 
devemos envtdar todos os nossos esforços para 
que, no bo1o de um debate em nível nacional. sob o 
patrocímo da Com1ssão de Assuntos Econõm1cos do 
Senado Federal, se busquem as alternativas para 
solucionar os atuais problemas e garantir os metas 
para assegurar à população serviços de saneamento 
ao menor preço e com a melhor qualidade. 

Por fim, dado aos vícios tie inconstitucionalida
de que permeiam o PLS nº 266/96 e a deliberada 
exclusão da sociedade no debate, consoante com 
todo o arrazoado relacionado acima. reitero o reque
rtmento para que se proceda à audiência prévia da 
Comissão de Constituição. Justtça e Cidadania, as
stm como ratifico a proposta para a realização de um 
processo de audiênctas públicas nas regiões metro
politanas a fim de se conhecer o problema in loco e 
permittr uma ampla participação de todos os agentes 
sociais interessados. antes que possamos votar o 
PLS n• 266/96. 

Sala das Sessões. 27 de novembro de 1997. -
Senador Eduardo Suplicy. 

PARECER N• 517, DE 1998 
(Da Comissão de Constilllição. 

Justiça e Cidadania) 

Relator: Senador Francisco Benjamin 

Relatório 

1) O presente projeto. de alltoria do Senador 
José Serra, objet1va estabelecer diretrizes para o 
exercício do poder concedente em matéria de servi
ços públicos de saneamento e para o inter-relaciona
menta da atuação da União. dos Estados. do Distnto 
Federal e dos Municípios quanto à prestação. à re· 
gulação. à fiscalização e à concessão de tais serv1ços. 

2) Distribuido à Comissão de Assuntos Econó
micos, recebeu parecer favorável do Relator Sena-
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dor Ney Suassuna, e Emendas nºs 1 e 2, de autona 
do Senador Waldeck Omelas. 

3) Retornou a Iniciativa para reexame do autor, 
Senador José Serra, que apresentou. com o objetivo 
de aperteiçoá-lo, emenda substitutiva aprovada pela 
Comrssão de Assuntos Econômicos em 27-11-97, 
com a subemenda 1-CAE, proposta pelo Relator. 
Votaram vencidos os Senadores Eduardo Suplicy e 
Roberto Requião e se absteve de votar o Senador 
Jose Eduardo. O Senador Eduardo Suplicy apresen
tou voto em separado. 

4) Pelo Requerimento n• 1.000, de 1997, o Se
nador Eduardo Suplicy solicitou. nos termos do 
art. 255, 11, c, item 12 do Regimento Interno do Se
nado Federal. o exame da matéria pela Comissão de 
Assuntos Soc1a1s, o que foi rejeitado. 

5) Para decisão terminahva. encaminhou-se a 
proposição a esta Comissão de Constrtuição, Justiça 
e Cidadania. 

É o relatório 

Discussão 

6) A CAE aprovou o parecer do relator. favora
vel nos termos da Emenda n• 1-CAE (substrtutivo de 
autoria do Senador José Serra), com a subemenda 
1-CAE proposta pelo relator naquela Comissão. 

Ao reexaminar a proposta, na Comissão de As
suntos Econômtcos. o Relator, Senador Ney Suassu
na. invocou as normas que regem a matéria art 21, XX 
e 175. da Constituição Federal e Leis nºs 8.987. de 13 
de tevererro de 1995, e 9.07 4, de 7 de julho de 1995. 

Cons1dera que. entre a propos•ção origcnal e o 
texto da Emenda Substitutiva nº 1 , resulta ~signifK::a
Iiva alteração de redação, a qual contere ao texto 
melhor conteúdo e maior clareza do ponto de v1sta 
Jund1co" e af1rma a espec1alidade da lei que ressultar 
da aprovação da proposição. 

7) Na justificação de seu substitutivo, o autor 
retere-se à polêmica suscitada pelo projeto ong1nal, 
espec1almente quanto à alegada inconsbtuclonalida
ae 8m que Incorreria, por violar dire1tos constitUCIO
nalmente assegurados aos municip1os. O núcleo 
desta polemrca é assrm descnto pelo Relator, Sena
dor Ney Suassuna: 

"Resutta, do que foi observado, que 
questão central para a d1scussão da consti
tucionalidade reside na disposição constante 
do rncrso III do art. 1' (do projeto unqinal), 
presente no mciso III do art. 4º da Eemenda 
Substrtutrva n' 3. que estabelece a compe
tência do Estado para tunc1 1ar como poder 
concedente. em determinal as situações de 

fato. Tais d1sposições poderiam ter a sua 
constitUCionalidade contestada em face do 
inciso V do art. 30. CF. que trata das compe
tências constitucionalmente atribuídas aos 
Municípios. para prescrever que lhes com
pete o provimento dos serviços públicos de 
•interesse local·. 

Para o citado Relator, estribado em Hely Lopes 
Meirelles, tal argüição não procede, pois "cabem ao 
Estado os serviços e obras que ultrapassam as divi
sas de um Município ou afetam interesses regio
nais·. E define, fundado no mesmo autor, que •inte
resse local não é o interesse exclusivo do Municipio. 
porque não há 1nteresse local que não o seJa. O que 
caractenza o mteresse local é a. predominância des
se interesse para o Mumcipio em relação ao even
tual interesse estadual ou federal acerca do mesmo 
assunto•. (ln "Direito Administrativo Brastleiro· 21 ~ 
Ed. Malheiros Ed. S Paulo, P- 305) 

8) Em voto separado. o Senador Eduardo Su· 
plicy insurge-se contra o parecer na CAE. por •pren
der-se. quase que exclusivamente ao aspecto da 
constitucionalidade da matéria· ao passo que deve
ria apreciá-la quanto ao mérito. Discorda. ainda. da 
alegação de ex:istênc1a de supostas lãcunas na le
gislação relat1va à titulandade do poder concedente 
na prestação dos serv1ços de saneamento, v1sto 
considerar saneamento bás1co e limpeza pUblica 
serv1ços de predom1nãnc1a exclus1va do Mumcip10 
Afirma que "o poder concedente está caractenzado 
na melhor doutnna pelo 'peculiar mteresse' e pela 
predommãnc1a do poder local. Portanto, somente o 
Município detém a t1tulandade sobre esses serviços. 
podendo presta-los diretamente ou delega-los para 
um concessionário qualquer". 

9) Fundado naquelas prem1ssas de determma
ção do ·Interesse local·, o Protelo prevê, quanto ao 
exerc1cio do poder concedente: 

Art. 4° O poder concedente dos servi
ços públicos de saneamento bás1co. obser
vadas as normas lega1s supletivas ou com
plementares dos Estados. do Distnto Federal 
e dos Mumcipios. será exerc1do. 

I- pelos municípios. quando se tratar 
da prestaçã::;; :e serv1ços de interesse lo
cal. entend1dos como ta1s aqueles serv1ços 
de saneamento bás1co em cuja execução 
as Instalações operac1ona1s não setam com
partrlhadas com outras localrdades. bem 
como não afetem os interesses de outros 
Mun1cíp1os; 
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11 - pelo Distrito Federal, quando objeti
var a prestação de serviços exclusivamente 
no ãmMo de sua respectiva área geográfica: 

III - pelos Estados quando abranger a 
prestação de serviços que atendam interes
ses comuns a dois ou mais municipios inte
grantes de regiões me:ropolitanas, aglome
rações urbanas e microrregiões, instrtuidas 
como tal mediante lei complementar esta
dual, nos termos do § s• do art 25 da Cons
trtuição FederaL (grifos nossos) 

1 O) Assim, segundo o Projeto. a matéria é pri
vativa do Municipio "quando se tratar da prestação 
de serviços de interesse local"_ Quando abranger 
•mteresses comuns a dois ou mais Municipios inte
grantes de regiões metropolitanas, aglomerações ur
banas e microrregiõesM, o exerci cio do poder conce
dente é deferido aos Estados. 

Nos termos do § 1• do art. 4• "lei complementar 
estadual definirá os serviços públicos de saneamen
to básico de interesse comum e a forma de coopera
ção entre Estado e Município para o planejamento. a 
organização e a prestação desses serviços nas re
giões metropolitanas, aglomerações urbanas e mi
crorregiões". Consoante o § 2•. os Municipios, pode
rão se agrupar ·para planejar, organizar e prestar os 
referidos serviços. direta ou indiretamente, med1ante 
concessão, quando conveniente o compartilhamento 
de instalações operacionais". E o § 3• preceitua que 
·nenhuma concessão ou permissão de serv1ços pú
blicos de saneamento, precedida ou não de obra pú
blica. será delegada sem lei anterior que a autorize e 
lhe defina os termos". 

Desse modo o Projeto busca disc1plinar a ação 
1solada e a atividade conJugada dos Municipios e do 
Estado, no que concerne aos serv1ços de sanea
mento_ 

11) Toma-se imprescindível, para correta com
preensão da estrutura dos serviços de saneamento. 
uma análise da partilha de competências determina
da pela Carta Magna. Ressalte-se que esta patilha. 
tal como previSta numa federação, não confere po
der l1m1tado possível de preJudicar um ente federati· 
vo ou descurar do interesse público pela mera cir
cunstância formal de sua distribuição na Constitui
ção. Nesse sentido acentua Raul Machado Horta 
que_ na escolha do sistema federatiVO. pode haver 
uma 

" ... concepção federal pelo equilibno 
entre as forças conlraditónas da umdade e 
da d1vers1dade. do locahsmo e do centralis-

mo, concedendo o federalismo de coopera
ção. o federalismo de eQuilíbrio entre a 
União soberana e os Estados-Membros au
tónomos( ... ) 

E acrescenta que: 

·a tõnica no equilíbrio conduzirá a um 
razoável campo para o desenvolvimento das 
relações de cooperação, sem prejuízo do 
primado da União Federal nas questões de 
suas competências de Estado soberano." 
("Estudos de Oirerto Constrtucional." Belo 
Horizonte. Dei Rey, 1995. p.347- grifo nosso). 

12) Em verdade, a partilha de competências 
visa à melhor convivência entre os entes federativos. 
embora o critério orientador superior seja sempre o 
atendimento ao interesse público. No federalismo de 
equilíbrio e cooperação. como o que adotamos. im
põe-se a vigência de normas no sentido de harmoni
zar e prevenir possíveis conflitos, até porque a her
menêutica recomenda que não se presumem contra
dições entre preceitos de um mesmo texto. 

13) O art. 23 da Constituição prevê a compe
tência comum da União, dos Estados, do Distnto Fe
deral e dos Municípios para: 

"IX- promover ( ... ) a melhona das con
dições habrtac1onais de saneamento básico." 

Sendo esta competência comum relacionada 
com a competência matenal de execução dos servi
ços concernentes a saneamento básico. é relevante 
saber como se repartem os serviços prev1stos nesse 
artigo. Ressaltam duas esferas de prestação de ser
VIÇos: uma, mais ampla. que atende às ex1gênc1as 
técnicas de planejamento para satisfatória prestação 
do serviço de saneamento; outra. menor. adequada 
à execução material do serv1ço. 

14) Para assegurar a observância regulardes
sa competência comum. o paré.grato úmco do mes
mo art. 23 preceitua que: 

-le1 complementar fixara normas para a 
cooperação entre Umão e os Estados. o Dis
trito Federal e os MumciplOS, tendo em v1sta 
o eqUIIibrio do desenvolvimento e do bem 
estar em âmbrto nac10nal." 

15) Dentro de ta1s d1retnzes. para ev1tar conflito 
de competénc1a ou duplicação de serv1ço dentro de 
uma mesma ãrea terntor1al e a1end1men1o aos Inte
resses supramumc1pa1s. a Carta Magna prev1u a 1ns
t1tuição. med1ante le1 complementar. de "reg1ões me
tropolitanas. aglomerações urbanas e m1crorreg,ões. 
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constituídas por agrupamentos de Municípios limítro
fes, para integrar a organização, o planejamento e a 
execução de funções públicas de interesse comum' 
(art.25,§ 39 ). 

A especificação do interesse reg1onal nesses 
casos determina, logicamente, uma transferência de 
competência, deferida aos Estados. Transfere-se 
para o órgão representativo da entidade supramu
nicipal a competência para plane,ar ou explorar 
aquele serviço incluído numa esfera mais ampla 
de atuação. o que pode implicar redução da auto
nomia de cada Municipio, dentro. alias, da noção 
bãsica de Estado de Direito. que pressupõe poder 
limitado. 

16) A Constituição de 1988, além de manter as 
reg1ões metropolitanas. revitalizou essa necessidade 
de Integração. com o acréscimo dos aglomerados 
urbanos e m1crorregiões. Caracteriza-se uma espé
cae de consórcio, dentro de uma só ãrea terntorial, 
visando a evatar duplicação de serviços. Há, neces
sariamente, uma limitação da autodeterminação mu
ntcapal em função do peculiar interesse metropolita
no ou regionaL Configurado o interesse regional. nos 
moldes constitucionais. o atendimento ao interesse 
de cada Municipio é realizado em harmonia com o 
con1unto regionaL Os interesses hão de conc1har~se, 
para que se alcance o obtebvo comum prev1sto na 
cláusula constitucional. 

17) Tendem. po1s, ta1s serv1ços. por sua própna 
natureza. a ser agrupados em un1dades ma1ores, 
pela conven1ênc1a da Integração dos serviços. Para 
assegurar melhor esse SIStema de ação conJunta. 
deve o Estado edrtar lei complementar que atente 
para essa realidade, conforme analisado. 

18) Dessa forma, o saneamento basico. quan
do envolve uma região metropolitana, ou aglomera· 
çDes urbanas e microrreg1ões. não pode ser tratado 
senão como função pública de mteresse comum. in
dependentemente da natureza de sua execução. se 
por entes publicas ou privados. Relevante é a partici
pação de todas as comumdades locais envolvidas 
na gestão normativa e admmistrat1va, distmguindo
se as tarefas de fiscalização e controle, de nivel re
gional, e as de natureza meramente executiva. que 
podem ser tratadas em nivellocal. Importante e inte
grar os munJcip1os nas decisões de alcance reg1onal, 
segundo a tonna por todos convenc1onada. com a 
part1c1pação do Estado. 

t9) Diante do exposto. conclu.-se pela legitimi
dade do Estado para leg1slar quanto a saneamento 
bás1co. aJUStando as normas de concessões às pani
culandades em questão. 

A Const1tu.ção do Estado de São Paulo. atenta 
a essa realidade. dispôs: 

"Art. 216. O Estado instrtuirá. por lei, 
plano plurianual de saneamento estabele
cendo as diretrizes e os programas para as 
ações nesse campo. 

§ 1• O plano, objeto deste artigo, deve
rá respeitar as peculiaridades regionais e lo
cais e as caracteristicas das bacias hidro
gráficas e dos respectivos recursos hidricos. 

§ 2• O Estado assegurará condições 
para a correta operação. necessária amplia
ção e eficiente administração dos serviços 
de saneamento básico prestados por con
cesslonána sob seu controle acionário. 

§ 39 As ações de _saneamento deverão 
prever a Utilização raCIOnal da agua, do SOlo 
e do ar. de modo compatível com a preser· 
vação e melhoria da qualidade da sailde 
publica e do meio ambiente e com a efi
Ciência dos serviços públicos de sanea
mento. 

A Constituição da Bahia também prescreve, 
corretamente. que compete ao Estado "promover 
( ... ) a melhoria das cond1ções habitacionais e de sa
neamento básico" (art. 11, IX), assim repetindo a re
gra federal. 

Por haver mteresse comum e ação conjunta. 
ocorrerá. obviamente. restrição à competência parti
cular ou isolada dos Municípios. sem violação da au
tonomia deles. 

Num s1stema federativo de equilíbrio e coope
ração. e dentro do Estado Democrático de Direito. 
não há entidade com poderes absolutos. Os pode
res hão de ser cont1dos pelo interesse comum, 
para que a harmonia assegure o desenvolvimento 
geral. 

A contenção recíproca entre a União. os Esta
dos e os Municípios garante a conv1vênc1a sem con
flrtos graves. 

20) Por 1sso mesmo. quando se trata de pres
tação de serv1ços que atendam a interesses comuns 
a do1s ou mais municípios Integrantes de regiões 
metropolitanas, aglomerações urt>anas e microrre
giões. "não é prudente. como esta no art. 49

, inciso III 
do ProJeto, reservar o poder concedente aos Esta
dos. Coerente com o mecanismo da Federação e 
deferi-lo aos Estados cOnJuntamente com os Municí
pios. para que a mtegração da vontade dos entes fe
derados configure as soluções ma1s apropriadas ao 
Interesse geral. Dai a propnedade de subemenda, 
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que estabelecerá no rncrso III do art. 42 a competên
cra conJunta e coordenada para o exercrcro do poaer 
concedente. 

21) Também em consonâncra com esse proce
drmento de integração. afrgura-se-nos convemente 
prever a hrpótese de pnvatização da empresa estatal 
que exerça a concessão dos servrços de saneamen
to. É cautela decorrente da autonomia mumcipal. Em 
conseqüência disso. subemenda, depois do art. 11. 
esclarece que quando a concessão houver sido con
ferida a empresa estatal. esta não podeni. ser privati
zada sem prévio conhecimento dos municípros inte
ressados. aos quais será dada opção por outra for
ma de exploração dos serviços concedidos, nos hmr
tes de seu território. 

Procedendo-se nessa con1ormidade. dar-se-á 
ao princípio de interdependência a justa medida pre
comzada por Maurice Cro1sat. segundo a qual "ne
nhum governo pode subordinar o outro, nem agir de 
maneira inteiramente independente, no exercício de 
suas funções". (Le fédéralisme dans /es démocrattes 
contemporains. Montchrestien. Paris. I 995, p. 33). 

Para melhor redação, altera-se o texto do § 29 

do art. 4º 
22) Por outro lado. a subemenda 1-CAE pro

posta pelo Relator na Com1ssão de Assuntos Econó
micos, que foi aprovada. prevê: 

·supnma-se. do § 1º do art. 4º, a expressão 
'complementar'." 

A norma constrtuc1onal (art. 23. parágrafo úm
co) determina, quanto à f1xação de normas para a 
cooperação entre a União, os Estados. o Distrito Fe
deral e os Mumcipios, tendo em vista o equilíbrio do 
desenvolvimento e do bem-estar em âmbito naciO
nal. que lei complementar federal é o veiculo ade
quado a definir a competênc1a comum outorgada às 
pessoas politicas. 

Logo. é essencial que se mantenha. no texto 
do Substitutivo aprovado pela CAE. o termo "com
plementar·, em obediência ao sistema estabelec1do 
pela Lei Magna. 

Voto 

23) Nas condições expostas. o parecer é pela 
constitucionalidade, jundicidade e regimentalidade 
do projeto, e, quanto ao mérito. por sua aprovação 
nos termos da Emenda n9 I CAE (Substitutivo), pela 
rejeição da subemenda supressiva 1-CAE, e admiti
das as subemendas de n° 1, 2 e 3. agora submeti
das à apreciação - e convindo que a matéria. por 
sua indole. fosse ao Plenário da Casa. 

SUBEMENDA N' 2 - CCJ 
A EMENDA N' 1 - CAE 

Dê-se ao inc1so III do art. 49 do Substitutivo 
(Emenda nº 1 - CAE) ao PLS nº 266/96. a segu1nte 
redação: 

Art. 4º 
1-
11-
III - pelos Estados em conJunto com os 

Municipios mteressados. quando abranger a 
prestação de serv1ços que atendam a inte
resses comuns a cto1s ou ma1s Mumcípios in
tegrantes de regiões metropolitanas. aglo
merações urbanas e m1crorregiões, instituí
das como tal mediante lei complementar es
tadual. nos termos do § 39 do art. 25 da 
Constituição Federal. 

SUBEMENDA N9 3 - CCJ 
A EMENDA N9 1 - CAE 

Dê-se. para maior clareza. ao§ 22 do art. 49 do 
Substitutivo (Emenda n' 1 - CAE) ao PLS nº 266/96. 
a seguinte redação: 

Art. 49 
·-·--··-·-------------------------------------·-·--

1- -----------·----------- ---------------
11- -----------------------------·-·- ---------------------
111- ------ ----------------- ··--·---·-----·· 
§ 1' --------------·--·----·--------·--·-----·--------·--
§ 2º Os Mumcípios. no . exercicio de 

sua respectiva titulandade dos serviços pú
blicos de saneamento básico, poderão agru
par-se. na forma da lei. para planejar, orga
mzar e prestar os referidos serv1ços, direta 
ou 1ndiretamente. mediante concessão, 
quando convemente o compartilhamento de 
instalações operacionaiS. 

SUBEMENDA Nº 4 - CCJ 
A EMENDA Nº 1 - CAE 

Acrescente-se, depois do art. 11, o seguinte 
dispositivo. que constituirá o art. 12 renumerados os 
subsequentes: 

Art. 12. Quando a concessão houver 
sido conferida a empresa estatal, esta não 
poderá ser pnvat1zada sem prévio conheci
mento dos municipios interessados, aos 
quais será dada opção por outra forma de 
exploração dos serviços concedidos. nos li
mrtes de seu terrrtóno. 

Sala das Comissões. 12 de agosto de 1998. 
- Bernardo Cabral, Pres1dente - Jose Fogaça. 
Relator - Ney Suassuna - Casifdo Maldaner -
Gilberto Miranda - Bello Parga - Levy Dias -
Arlindo Porto - Leonel Paiva - Djafma Bessa -
Francisco Benjamin - José Eduardo Outra. 
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TEXTO FINAL OFERECIDO PELA 
CCJ. AO PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 266, DE 1996. "ESTABELECE DIRETRI
ZES PARA O EXERCiCIO DO PODER 
CONCEDENTE E PARA O INTERRELA
CIONAMENTO ENTRE UNIÃO, DISTRITO 
FEDERAL E MUNICiPIOS EM MA TERIA 
DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEA
·'viEfJT'J E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS". 

<:i.!Ei·<DA (Substitutiva) Nº 2- CCJ 

~ C:or-t;:--es~c. Nacional decreta: 

CAPiTULO I 
Disposições pr~liminares 

).rL 12 C.stz. Lei dispõe sobre as diretrizes para 
o exercfcio de ~oc:!2r concedente e para a prestação 
.jos .:;erviços ~úlilicos de saneamento básico, obede
Cidoc os preceks estabelecidos aos arts. 21. inciso 
XX, e 175 da Constrtuição Federal. 

Parágrafo único. Aplicam-se também aos servi
ços públicos de saneamento básico as Leis n2s 8.987, 
de 13 de fevereiro de 1995, e 9.074, de 7 de julho de 
1995, no que não conflitarem com as diretrizes esta
belecidas nesta Lei. 

Art. 2º Os serviços públicos de saneamento bá
sico a que se refere o artigo anterior compreendem: 

I - os serviços de abastecimento de água, en
globando as atividades de captação de água bruta, a 
adução, o tratamento, a reservação e a distribuição 
de água tratada para o consumo público; 

11 - os serviços de esgotamento sanrtário. en
globando as atividades de coleta de resíduos líqui
dos por meio de tubos e condutos, o transporte, o 
tratamento, o reaproveitamento e a disposição final, 
bem como outras soluções alternativas; e 

III - os serviços de gerenciamento de resíduos 
sólidos. englobando as atividades de coleta, o trans
porte, o reaproveitamento, o tratamento e a disposi
ção final. 

Art. 3º A prestação dos serviços públicos de 
saneamento básico será baseada nos seguintes 
princípios fundamentais: 

I - umversalização do acesso aos serviços pú
blicos, com prioridade para a garantia do atendimen
Io essencial à totalidade da população, sob padrões 
que assegurem a salubridade ambiental; 

II - adoção de métodos. técnicas e processos 
que pnvilegiem o atendimento das peculiaridades lo
cais e reg1onais: 

III - articulação com as políticas urbana. am
biental. de recursos hídricos e de saúde; 

IV - redução dos custos e dos desperdícios. 
sem prejuízo do estímulo à eficiência e à sustentabi
lidade econõmica; 

V - utilização de tecnologias apropriadas: 
VI - ordenamento dos direitos e deveres dos 

usuários; 
VII - participação da população no planeja

mento, no processo de decisão e no acompanha
mento da prestação dos serviços, nos termos da le
gislação pertinente; 

VIII - transparência das ações. baseada em 
sistemas de informações e processos decisórios ins
trtucionalizados. 

Paragrafo único. Cabe à União, aos Estados. 
ao Dislrito Federal e aos Municípios. no âmb1to de 
suas competências, definir est~turas e politicas de 
financiamento e de subsídios aos usuários de ba1xa 
renda. 

CAPiTULO II 
Do exercício do poder concedente 

Art. 42 O poder concedente dos serviços públi· 
co de saneamento básico. observadas as normas le
gais supletivas ou complementares dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. será exercido: 

I - pelos Municip1os. quando se tratar da pres
tação de serviços de interesse local, entendidos 
como tais aqueles serviços de saneamento básico 
em cuja execução as Instalações operacionais não 
sejam compartilhadas com outras localidades. 
bem como não afetem os interesses de outros mu
nicípios; 

II - pelo Distrito Federal. quando objetivar a 
prestação de serviços exclusivamente no âmbito de 
sua respectiva área geográfica; 

III -pelos Estados em conjunto com os 
Municipios interessados, quando abranger a 
prestação de serviços que atendam a 1nte· 
resses comuns a dois ou mais mumcíp1os in
tegrantes de reg1ões metropolitanas. aglo
merações urbanas e microrreg1ões. InStitui
das como tal mediante lei complementar es
tadual. nos termos do § 3º do art1go 25 da 
Constrtwção Federal. 

§ 19 Lei Complementar Estadual def1n1rá os 
serviços públicos de saneamento bãs1co de Interes
se comum e a forma de cooperação entre Estados e 
Municípios para o planejamento, a organização e a 
prestação desses serv1ços nas reg1ões metropolita
nas, aglomerações urbanas e microrreg1ões. 
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§ 2º Os Municípios. no exercício de 
sua respectiva titularidade dos serviços pu
bhcos de saneamento básico, poderão agru
par-se, na forma da lei, para plane1ar, orga
nizar e prestar os referidos serviços. direta 
ou indiretamente, mediante concessão. 
quando conveniente o compartilhamento de 
instalações operacionais. 

Art. 5° Nenhuma concessão ou permissão de 
serv1ços públicos de saneamento, precedida ou não 
de obra publica, será delegada sem lei antenor que 
a autorize e lhe defina os termos. 

CAPiTULO III 
Da regulação e controle 

Art. 6º Os Estados. o Distnto Federal e os Mu
mcíp•os. em suas respectivas áreas de competência. 
definirão, na forma da lei, as regras para a prestação 
dos serv•ços públicos de saneamento básiCo. 

Parágrafo único. A lei a que se refere o Cllput 
deste artigo disporá, em especial, sobre: 

I - os parâmetros para a garantia do atendi
mento essencial, nos termos do inciso I do art. 3~ 
desta Lei, inclusive quanto ao volume de atendimen
to mínimo per capitll e ao ekmco de usuários com 
d1re•to a consumo mínimo subsidiado; 

11 - as normas. os critérios e os procedimentos 
tecnicos que deverão ser observados pelos presta
dores de serviços públicos de saneamento bâstco. e 
as penalidades a que estarão SUJeitos em caso de 
seu descumpnmento; 

III - a prestação do serviÇO adequado. em es
pecaal quanto à garantia do atendimento aos usuá
nos de baaxa renda. observados os padrões mínimos 
de qualidade e o disposto no artigo 7º desta lea; 

IV - a estrutura e as atribu1ções da entidade 
responsável pela regulação. controle e fiscalização 
dos servaços prestados. observadas as despOSIÇôeS 
dos artigos 6º e 912 desta lei; 

V - as condições para a delegação de conces
sões e permessões. observados os pnncípeos conte
dos no Capitulo IV desta le1, na Lei n' 8.987/95 e na 
legislação especifica sobre licitações e contratos ad
m1n1strat1vos. 

Art. 7ç As normas. os critérios e os procedi
mentos para a prestação dos servaços de sanea
mento. refendas no arttgo antenor. deverào com
preender. pelo menos: 

I - os 1nd~eadores de qualidade dos serv1ços; 
11 - os parâmetros para a operaçào e manuten

çào dos s1sternas; 
11 I - os planos de 1nvest1mento ao longo da 

concessão ou permassão: 
IV - os d1re1tos e deveres dos usuârios. anclwn

do os padrões de atendamento ao público e os meca-

nismos de participação e informação aos usuários 
ou às suas entidades representativas: 

V - as formas de medição. faturamento e co
brança dos serviços; 

VI -os métodos de mon1toramento dos custos, 
bem como de reajustamento e revasão dos preços e 
tarifas; 

VIl - a avaliação permanente e sistemática dos 
serv~ços prestados, incluindo desempenho dos siste
mas, seus custos e a evolução do número de recla
mações e sua resolubilidade; 

Vfff - os mecamsmos de auditoria e certifica
ção sobre as informações técnicas e financeiras 
prestadas pelos concess1onârios ou permrss1onános: 

IX - as penalidades pelo descumprimento de 
normas e posturas. 

Art. Bº O exercício da função de regulação e 
controle pelo poder concedente será atribuído a uma 
agêncaa reguladora ou a órgão específico ex1stente. 
ou a ser criado para esse f1m, e terá como princíptos: 

a) a independência dec1sória. incluindo a auto
nomia admanastrativa e finance1ra; 

b) a ampla pubhc1dade das normas, procedi· 
mentos. dec1sões e informações sobre o desempe
nho dos prestadores dos serviços: 

c) a celeridade e a obtetlvidade; e 
d) a extstência de 1nstãncias dec1sónas no âm-

bito da entidade reguladora. · 
Parágrafo Unaco. Os Munecíptos. nos casos em 

que a cnação de órgão próprio de regulação e con
trole se torne Inadequada. por razões de conveniên
Cia técnica ou adminastrat1va. poderào delegar o 
exercic1o dessas at1v1dades a ent1dade estadual com 
competência especifica e com as características 
mencaonadas no caput deste art1go. explacttando. no 
ato de delegaçao, a forma de atuação e a abrang<m
Cia das a11vidades a serem desempenhadas pelas 
partes envolvidas. 

Art. gg São ob1et1vos da regulação e do controle: 
a) a normat1zação dos dire1tos e deveres dos 

usuános. anclu1ndo mecamsmos de part1c1pação nos 
processos dec1sónos: 

b) a prevenção e a repressão de at1vidades 
configuradas como abuso do poder econõmiCO, res
salvada a comr ~tê ..:1a do Conselho Adminastrat1vo 
de Defesa Ecc.1ôm1ca- CADE. 

c) a defimção de tantas que assegurem tanto o 
equalíbno econõmaco e f1nance1ro do contrato quanto 
a modicidade de seus valores. mediante regras que 
perm1tam a repart1ção dos ganhos de produtiVidade 
com os usuários. 

Parágrafo únaco. A regulação deverá prever. 
aanda. que os prestadores dos servtços pUblicas de 
saneamento bástco têm a responsabilidade de pro
mover o desenvolvimento tecnológtco para a melho
na da qualidade dos servtços, economic1dade de sua 
prestação conservação dos recursos natura1s e preser· 
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vação do meio ambiente. ficando obrigados a tomar 
publicos os métodos e resultados obtidos. sem prejuí
zo dos respectivos dirertos de propriedade intelectual. 

CAPiTULO IV 
Da delegação da prestação dos serviços 

Art. 1 O. Os edrtais de licrtação e os contratos para 
a concessão ou pennissão dos serviços de saneamen
to deverão observar as disposições legais para a defe
sa da concorrência e proteção ao consumidor. 

Art. 11. A transferência da concessão, bem como 
a subconcessão, desde que autorizadas pelo poder 
concedente, serão sempre precedidas de licitação. 

Parágrafo unico. A transferência do controle 
acionário da concessionária deverá ser previamente 
autorizada pelo poder concedente. nos termos das 
disposições previstas no artigo 27 da Lei n• B. 987195. 

Art. 12. Quando a concessão houver sido con
ferida a empresa estatal, esta não poderá ser pnvati
zada sem prévio conhecimento dos municipios inte
ressados, aos quais será dada opção por outra for
ma de exploração dos serviços concedidos, nos limi
tes de seu território. 

Art. 13. Os valores investidos pelos concessio
nários ou permissionários constituirão créditos pe
rante o poder concedente, a serem recuperados me
diante a exploração dos serviços, na forma e nos 
prazos estabelecidos no contrato. 

§ 12 Os investimentos realizados nos sistemas, 
os valores amortizados. a depreciação e os respect•
vos saldos serão anualmente auditados e certifica
dos d•reta ou indiretamente, pela entidade regulado~ 
ra, neste ultimo caso por intennédio da contratação de 
audrtoria especializada, conforme previsão contratual. 

§ 2º As revisões no Plano de Investimentos se
rão deliberados entre o poder concedente e o con
cessionários ou permissionário. com base em pare
cer técnico da entidade reguladora, devendo ser for
malizadas mediante aditamento ao contrato. 

§ 3º Os créditos decorrentes de inve~ .imentos 
devidamente certrticados e aceitos. enquanto parte 
1ntegrante das receitas futuras dos serviços, poderão 
constituir garant1a de empréstimos aos concessioná
rios ou permissionários contraídos com o fim exclusi
vo de investimento nos sistemas de saneamento ob
jeto do respectivo contrato. 

§ 4º A existência de saldos credores ao térmmo 
dos contratos. para a cobertura de investimentos su
pervenientes. deverá estar expressa em termo aditi
vo ao contrato. que estabelecerá, explicitamente, 
condições, prazos e formas de pagamento, taxas de 
juros e fontes de recursos para o provimento dos 
ressarcimentos previstos. 

§ 5° Os saldos credores ao final do contrato po
derão ser transferidos para a responsabilidade de 
novo concessionário, desde que esta condição este-

ja explícita no termo aditivo referido no parágrafo an
terior e no edital de licitação. 

§ 6• A inobservãncia do disposto no § 4• impli
ca a extinção dos saldos credores ao ténnino do 
contrato. 

Art. 14. Os saldos dos investimentos reconhe
cidos e as condições de sua recuperação futura 
constituirão base para o cálculo de indenização a 
concessionãrios ou pennissionários, quando da even
tual encampação dos serviços ou da extinção dos con
tratos antes do seu término, sem prejuizo da aplicação 
de muttas ou de outras condições estipuladas. 

Art. 15. Os concessionários ou permissionários 
deverão manter cont .... t-,ilidade específica e exclusiva. 
relativa, ao objeto '-' 1da contrato de concessão. 
de acordo com Piam _.d Contas definido pela entida
de reguladora. 

Parágrafo único. Será vedada a inclusão de 
outras atividades complementares ou correlatas, 
mesmo as autorizadas no contrato de concessão, 
nos registras e sistemas contábeis de que trata o ca
put deste artigo. 

Art. 16. Os investimento realizados pelos con
cessionários ou permissionários dos sistemas de sa
neamento em bens caracterizados contratualmente 
como reversíveis não pOdem ser onerados, a ne
nhum título ou sob qualquer pretex1o. 

CAPiTULO V 
Da politica de saneamento 

Art. 17. A União coordenará a politica de sa
neamento em âmbito nacional, em articulação com 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

Parágrafo único. É competência exclus1va da 
União e~tabelecer parâmetros mínimos de potabili
dade para a água destinada ao consumo humano. 

Art. 18. A União. no prazo máximo de cento e 
oitenta dias a contar da sanção desta lei, formulara a 
Política Nacional de Saneamento, como instrumento 
de orientação das suas ações no setor e estabelece
rá cmérios para aplicação dos recursos públicos ad
ministrados pela União em serviços publicos de sa
neamento. 

Parágrafo ünico. A União estabelecerá Sistema 
Nacional de Informações de Saneamento. ob1et1van
do a fonnulação. o acompanhamento e a divulgação 
de indicadores do setor em âmbito nacional. 

Art. 19. Os Estados. o Distnto Federal e os Mu
nicípios deverão formular suas Politicas e seus Pla
nos Estaduais; Distritais e Munic1pais de saneamen
to. atendendo às suas peculiandades regiona1s e lo
cais e assegurando a compatibilização dos mesmos 
com a Política Nac1onal de Saneamento. 

Parágrafo único. Os Estados. o Distrrto Federal. 
e os Mumcípios deverão estruturar. em seus respec
tiVOS nive1s de atuação e segundo suas capacidades 
técmca e financeiras. Sistemas de Informações de 
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saneamento. Jr.tegrando-os entre si e.em niveis su
cessrvos. com os demars SIStemas e com o Sistema 
Nacronal de Informações de Saneamento. 

CAPiTULO VI 
Das disposições finais e transitórias 

A.r.. 20. As concessões e permissões de sem
ços pubhcos de saneamento básoco v1gentes em ca
rãter precário, as que estiverem com os prazos ven
Cidos e aquelas em vigor por prazo indeterminado, 
amda que por força de lei antenor, poderão perma
necer válidas pelo prazo de até dois anos, a contar 
da publicação desta lei. 

§ 12 O prazo mencionado no c.put deste artigo 
poderá ser estendido em caráter excepcional, pelo 
periodo adicional necessário à viabilização do res
sarcimento de investimentos realizados pelo atual 
concessionârio e ainda não integralmente amortiza
dos. com base em autonzação legal aprovado no 
âmbito da instãnc1a governamental detentora do po
der concedente e mecilante competente termo con
tratual pactuado entre as partes, ressalvado o drs
posto no § 5° do art. 12 desta lei. 

§ 2' O termo contratual mencionado no pará
grato antenor deverá obedecer ao disposto nesta lei, 
especralmente quanto ao exercício do poder conce
dente, ás atividades de regulação e controle e as 
cond1çàes para a delegação dos serviços públicos 
de saneamento básK:o. 

§ 3º Os contratos de concessão e permissões 
ob1eto do caput deste artigo, aqueles em vigor e os 
que venham a vencer que tenham, em quaisquer 
dessas h1póteses. saldos de investimentos não 
amon1zados deverão ter as condições de indeniza
ção defm1das prev1amente à realização de novas lici~ 
tações, med1ante acordo entre poder concedente e 
concessionános. 

§ 4' O d1sposto neste artigo aplica-se também 
aos Estados. ao Distnto Federal e aos Municipios 
que possuam serviços públicos de saneamento bási
co conced1dos a empresas das quais participem 
ac1onariamente, ressatvado o disposto no parágrafo 
segUinte. 

§ 5º Nos casos em que as constituições esta
duais e as le1s orgânicas distritais ou municipais dis
ponham, de forma especifica, sobre a prestação de 
serv1ços públicos de saneamento básico por conces
Siona nos sob controle estatal, as regras para as con
cessões e permissões vigentes nas concltções men
Cionadas no capu1 deste artigo serão definidas em 
le1 da respectiVas instância govemamental, sem Pretui
zo da observànc1a das demais diSpoSições desta lei. 

Art. 21. Esta lei entra em vigor na data de sua 
puohcação. 

Sala da Comissão, 12 de agosto de 19911. 
Senador Bernardo C.bral, Presidente da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 22. Compete pnvat1vamente à Umão legis
lar sobre: 

IV- águas. ene~1a. into"'T'!1ática, ielecornunic&
ções e rad1odrlusão; 

An . .23. t:. competência comum da \Jni~o. dos 
Estadcs. do Distnto Federal a dos Mumcipios: 

11 - cuidar da saúde e assistência pública, da 
protet(ã.o e g~rantia das D'E!~SO?..~ pc:-ta::b:-a::; 013 defi
ciência: 

VI - proteger o rneio ambieP~e e ('Qr!l~ater ~ 

polu1ção em qualquer de suas formas; 

IX - promover programas de construção de 
moradias e a melhoria das condições habitacionais e 
de saneamento básico; 

XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as con
cessões de direitos de pesqwsa e exploração de re
cursos hídricos e minerais em seus territórios; 

Parágrafo único. Lei complementar f1xará nor
mas para a cooperação entre a União e os Estados. 
o Distrito Federal e os MunicípiOS, tendo em vista o 
equilíbno do desenvolvimento e do bem-estar em 
âmbrto nacionaL 

A maténa teve aprectação terminativa 
na Comissão de Constrtuição, Justiça e Ci
dadania, que conclwu seu parecer pela 
apresentação de um substitutwo e pelo enca
minhamento da Proposição à deliberação 
do Plenário, nos termos de recurso. que 
oferece. 

RECURSO 

RECURSO NO 5, DE 1998- CCJ 

Nos temos do art. 91, § 4º, do Reg1mento Inter
no, requeremos que o Projeto de Le1 do Senado 
n• 266. de 1996, de autona do Senador José Serra, 
que estabelece d~retnzes para o exercício do poder 
concedente e para o interrelacionamento entre 
Un1ão, Estados. Distrno Federal e Municípios em 
maténa de serviços públicos de saneamento. e dá 
outras providências. seja aprec1ado pelo Plena no. 

Sala das Sessàes. 7 de outubro de 1998. 
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,/ 

------

ABERTURA DE PRAZO 

Nos termos do art. 235, II, c, do Reg<mento In
terno, combinado com o art. 4º da Resolução nº 37, 
de 1995, o Projeto de Lei do Senado nº 266. de 
1996. ficarâ perante a Mesa, para recebimento de 
emendas. durante cinco dias úteis. 

TÉRMINO DE PRAZO 

Encerrou·se. ontem, o prazo para apresenta
ção de emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº 1 05. 
de 1996 (n' 1.673/91, na origem), que dispõe sobre 
a prevenção, o tratamento, a fiscalização, o controle 
e a repressão do trâfico ilícito e do uso indevido de 
entorpecentes e drogas afins, e dá outras providên
cias (tramitando em conjunto com o Projeto de Lei 
do Senado n' 154, de 1997). 

TBndo recebido duas emendas. de n 9s 2 e 3 
Plen, o Projeto retoma á Comissão de Constituição. 
Justiça e Cidadania, para exame. 

EMENDAS RECEBIDAS 

Emendas (de plenário) oferecidas ao 
Projeto de Lei da Câmara n• 105, de 1996 
(n• 1.873191, na origem), que dispõe so
bre a prevenção, o tratamento, a fiscaliza
ção, o controle e a repressão do tráfico 
ilícito e do uso indevido de entorpecentes 
e drogas afins, e dá outras providências 
(tramitando em conjunto com o projeto 
de lei do Senado n• 154, de 1997). 

EMENDA N' 2-PLEN 

Dê-se ao art. 14 a seg..1rnte redaçàc 

Art. 14. Promc·~er. iundar. trnar.:: 2j c> 
mandar, partiCipar cu prestar colat:.·::·:,;.ç,:._ 
direta ou md1retamente amda que c:~T'IJ 
formante, de grupo. organ1zação. cu 2SSD· 

ciação de ma1s de três pessoas Que. e.~uan

do em cOnJunto. v1se a praticar. rerterad2· 
mente ou não. algum dos cnmes ~revrst:Js 
nesta Lei. 

Pena- reclusào. de 6 a 15 anc~. 2 'J2· 
gamento de cem a quatrocentos dras-mu11a 

Parágrafo t..mrco - Se a partrcrsacão 
ou colaboração fe>r de menor tmpcnãn-:12.. 
o Juiz poCera d1mrnurr a pena de u~ a rJ.:::!S 
terços. 

Justificação 

A pena a ser f1xada ao mentor rntelect!..lal -
aquele que sabldamente nunca lrda dlretamente com a 
droga, mas por seu tu mo. e quem engendra. 2r1rcula e 
possibilita a eclosão de 1nUmeros delitos - não deve 
ser inferior à que se est1pula p~ra a frgura do an. ~ 2 

Caberá ao mag1strado JUlgar a part1c1pação ou 
colaboração de menor lmportãncla, evltanao. com 
1sto. que estas condutas tenham uma pena muno rr
gorosa. A adequação tiprca a esta Situação jeoen· 
derá das provas carreadas nos autos. possrt:;rirt2~''..:~ 

ao mag1strado a aplicação da sançào pertrne"''~. 
Sala das Sessões, 16 de oututJro de 1 ':198 -

Senadora Emilia Fernandes tPDT-RS) 

EMENDA N' 3-PLEN 

Dê-se ao § 3º do art. 26 a segu1nte redacào 

Art. 26. -
§ 3º O usuario surpreendido corr. suos

tãncia entorpecente destinada a consume 
pessoal sera conduzrdo à autorrdade oolrcr:;.i 
para prestar depo1mento e após o cadasn.::.
mento. imediatamente liberado. medr2nt2 
termo de compromrsso de comparec.-1m2:itc 
a todos os a tos do processo. 

Justificação 

O usuário deve comprometer-se a comparecer 
para prestar as informações necessánas c·: sn::::E.· 

mente do processo. 
Sala das Sessões. 16 de outubro d.:> ·?8. -

Senadora Emília Fernandes tPDT-RSi. 

(Â Comissão de Constttwção. JusrJca c:~ 
Cidadania.) 
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Ata da 981 Sessão Não Deliberativa 
em 19 de outubro de 1998 

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs.: Geraldo Melo, Jefferson Péres e Bel/o Parga. 

(Inicia-se a sessão as 14 horas e 30 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniCiamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1 '=' Secretário em e~ercicio, Senador Bello 
Parga. procederá à leitura do Exped1ente. 

E lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

MENSAGEM N" 240, DE 1998 
(N"1-220/98, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 
Tendo em vista o disposto nos arts. 84, inciso XIV, 

da Constituição, e 6° da Lei Complementar n• 80, de 
12 de Jane~ro de 1994. submeto a aprovação de Vos
sas Excelênc1as o nome do Doutor Reinaldo Silva 
Coelho. 1nd1cado à recondução ao cargo de Defen. 
sor Público-Geral da Defensaria Pública da União. 
no biên1o de 1998 a 2000. 

Os meritos do candidato. que me induziram a 
escolhê-lo para continuar a exercer aquele relevante 
cargo publico, são os constantes do anexo curriculo. 

Brasília. 15 de outubro de 1998. - Fem811do 
Henrique Cardoso 

EM Nº 661-MJ 

Brasília. 14 de outubro de 1998 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Submeto à elevada cons1deração de Vossa Ex

celência o nome do Doutor Reinaldo Silva Coelho, 
1nd1cado à recondução ao cargo de Defensor Públi
co-Geral da Defensaria Pública da União, no biênio 
de 1998 a 2000. 

Recordo. na oportumdade. que a escolha em 
comento devera ser encaminhada à aprovação do 
Senado F=ederal. nos termos do art. 6º da lei Com· 
plementar nº 80. de t2 de 1aneiro de 1994. 

Dispõe. também, sobre a recondução ora pro
posta o art. 84. 1nC1S0 XIV. da Constrtuição Federal. 

Respeitosamente. - Ren•n Calheiros. Ministro 
de Estado da Just1ça. 

CURRICULUM VITAE 

REINALDO SILVA COELHO 

I -Dados Pessoais: 
Profissão: Advogado. 
Nascimento: 28 de dezembro de 1931. Campi· 

nas/SP. 
Filiação: Tob1as da Silva Coelho e Maneta Or· 

tale Coelho (ambos in memorian) 
Cônjuge: Maria Silva Be~ramelli Silva Coelho. 

fi - Estudos e Grau Universitário: 
- Curso Ginasial: Colégio Diocesano de Cam

pinas/SP. 
- Curso Colegial: Colégio Estadual "Cu~o a 

Ciênc1a" de Campinas/SP. 
- Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais 

pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas - ( 1957). 

flf - Cursos de Extensão Universitária e Forma
ção Intelectual: 

-Direito Penal- USP- (1956). 
- Sent1do do Pensamento Psicanalítico. 
-Sexologia Forense. 
- Semmario de Legislação Trabalhista. 
- Curso de Infantaria Blindada do Núcleo de 

Preparação de Oficia1s da Reserva do Exérc1to 
(1955). 

- Estagio de Instrução e Serviços como 1° Te
nente R/2 do Exércrto. 

- Curso sobre novo Código Processual Civil -
(1974). 

- Curso sobre Código Processual Civil, um ano 
depois (1975). 

IV- Atividades Profissionais: 
-Substituto de Advogado-de-ofício- (1976). 
- Advogado-de-Oficio- aprovado em concurso 

público nacional, (1979), designado a exercer suas 
atividades junto a 2" Auditoria, da 2" CJM da Justiça 
Milrtar Federal. em São Paulo. 

- Defensor Publico da União - Lei Comple
mentar n' 80/94. 

- Advogado Militante no Foro da Capital de 
São Paulo/ SP. desde 1958. 

- Atuou como Consultor Jurídico em vánas em· 
presas entre elas: HOMERPLAST - lndústna e Co
mércio de Plásticos Lida., MECALOR - Industria e 
Comércio de Refrigeração Lida., LA TINPLASTIC -
Latino Amencana de Plásticos Lida. e ORIENTE -
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Máquinas e Equipamentos Lida., todas com sede na 
cidade de São Paulo e Companhia Mogiana de Es
trada de Ferro. 

- Professor do Curso Preparatório para concur
sos públicos ao Ministério Público Milrtar e Magistra
tura Castrense - São Paulo - SP. 

V- Atividade ProfiSsional que exerce, atualmente: 
- Defensor Público-Geral da União, nomeado 

pela Presidência da República em 26 de setembro 
de 1996, para o biénio 96198. 

VI - Outras Atividades: 
- Secretário Geral do Círculo Militar de São 

Paulo (1965 a 1973). 
- Curador na Ordem dos Advogados do Brasil 

- Secção de São Paulo. 
- Membro Fundador da Associação dos Advo-

gados Criminais de São Paulo- SP. 
- Membro da Associação dos Advogados de 

São Paulo - SP. 

VIl - Medalhas e Condecorações: 
- Símbolo Honorifico do Círculo Militar de 

São Paulo, Medalha MMDC oficializada pelo De
creto n• 40.087, de 15-5-62. 

- Medalha do 2° Centenário do Nascimento de 
José Bonifácio de Andrade e Silva, oficializada pela 
Portaria n• 7 4, do Governo do Estado de São Paulo, 
em 4-6-63. 

- Medalha da Ordem do Mérrto Judiciário Mili
tar, com a condecoração de "Distinção" outorgada, 
pelo Superior Tribunal Milrtar, em 16-12-82. 

- Medalha da Ordem do Mérrto Judiciário Mili
tar, com a condecoração de "Atta Distinção" outorga
da, pelo Superior Tribunal Militar, em 20-11-96. 

VIII - Palestras Seminários e Congressos: 
- Palestra sobre Direito Penal Militar e Direito 

Processual Penal Milrtar- 6° GACOSM- SP. 
- Palestra sobre Direrto Penal Milrtar e Direrto 

Processual Penal Militar - Comando Militar do Su
deste. 

- Palestra sobre Duque de Caxias - Rotary 
Club - Liberdade - SP. 

- Palestra sobre Defensaria Pública junto a 
Justiça Militar - Procuradoria-Geral Militar - DF. 

- Palestra sobre Defensaria Pública, para Ofi
ciais do Exércrto de Angola. 

- Congresso Nacional de Direito Penal Milrtar -
Fortaleza- CE- (1986). 

- Sugestões para elaboração do novo Código 
de Processo Penal Militar. 

(A Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.) 

PARECERES 

PARECER N° 518, DE 1998 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania sobre o Substitutivo da 
Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei 
do Senado n• 61, de 1985, (n• 8.041/86, 
naquela Casa), de autoria do Senador 
Nelson Carneiro, que "acrescenta e modi
fica dispositivos da Lei n• 5.01 O, de 30 de 
maio de 1966, que organiza a Justiça Fe
deral de Primeira Instância e dá outras 
providências". 

Relator: Senador Romeu Tuma. 

I - Relatório 

Nos termos das disposições constitucionais e 
regimentais pertinentes à matéria, encammha-se à 
deliberação da Comissão de Constituição. Justiça e 
Cidadania o Substitutivo da Câmara dos Deputados 
ao Projeto de Lei do Senado Federal n• 8.041-B, de 
1986, que "acrescenta e modifica disposrtivos da Lei 
n• 5.01 O, de 30 de maio de 1966, que organiza a 
Justiça Federal de primeira instância e dá outras 
providências·. 

O projeto. de autoria do Senador· Nelson Car
neiro, acrescentava. em sua versão originária, pará
grafo (mico ao art. 65 da supramencionada lei. criando, 
na Justiça Federal, vara encarregada da corregedoria 
dos presídios e da policia judiciária, com vistas a coibir 
o abuso de autoridade com desvio de poder, quando 
do exen:::icio irregular das atribuições a ela cometidas. 

Foi oferecido substrtutivo a proposição, de au
toria do Senador Alfredo Campos, afinal aprovado 
por esta Comissão e remetido a revisão da Câmara 
Federal, nos termos do imperativo constitucional. 

Naquela Casa Legislativa, novo substrtutivo foi 
oferecido à proposição em análise, razão pela qual 
retoma ao Senado Federal para reexame. vindo à 
deliberação da Comissão de Constrtuição, Justiça e 
Cidadania nos termos regimentais. 

11- Voto 

O Substitutivo da Câmara dos Deputados ao 
Projeto de Lei do Senado Federal n• 8.041-B, de 
1986 (na origem, PLS n• 061, de 1985) visa acres
centar e modificar dispositivos da Lei n• 5.01 O, de 30 
de maio de 1966, que organiza a Justiça Federal de 
Primeira Instância e dá outras prov1dênc1as. 

Tal aijeração tem como escopo possibilrtar que 
a Justiça Federal de Prime~ra Instância proceda a 
correção permanente da Policia Judiciána Federal. 
através de acréscimo de inciso ao art. 13 e de pará
grafo único ao art. 65 da lei ja mencionada. 

O objetivo peffieguido pelo leg1slador, qual 
seja, incumbir ao Juiz Federal que proceda a corre-
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ção permanente da Policia Federal, nenhuma mu
dança signrticativa trará ao aluai Quadro de controle e 
fiscalização Que a própria Policia Federal exerce sobre 
seus integrames e suas atividades de policia judiciária. 
No ãmbrto do Departamento de Polícia Federal existe 
a Coordenação Central Judiciária - CCJ. dela fazendo 
parte a Divisão de CorTeições. A competência desta di
visão encontra-se delineada no art. 62 da Instrução 
Normativa n' 1, de 25-1-85, o Qual dispõe o seguinle: 

• Art. 62 À Divisão de Correições com-
pete: 

I - planejar. coordenar. orientar. con
trolar e avaliar as atividades de policia judi
ciária: 

11 - realizar correições de policia JUdi
Ciária nos órgãos descentralizados: 

III- elaborar instruções de serv~ço; 
IV - emrtir parecer sobre a segurança 

das dependências destinadas a pessoas 
sob custódia; 

V - controlar o cumprimento das dili
gências e mandatos de autoridades judiciá
rias e das requisições do Ministério Público; e 

VI - estabelecer mecanismo de contro
le, obtetivarido o cumprimento dos prazos le
gats referentes aos procedimentos na área 
penal." 

O projeto de lei, Que deu origem ao presente 
substitutivo. foi apresentado pelo ilustre Senador 
Nelson Carneiro no ano de 1985. 

Contudo, com o advento da Cana de 1988, in
cumbiu-se ao Ministério Público Federal o exercício 
do controle externo da atividade policial. Este novo 
mister encontra-se regulamentado pela Lei Cornplemet t
tar n' 75193, QUe, no seu art. 9", dispõe: 

• An. 9" O Ministério Público da União 
exercerá o controle externo da atividade po-
licial por meio de medidas judiciais e extraju
diciais, podendo: 

I - ter livre ingresso em estabelecimen
tos policiais ou prisionais; 

11 -ter acesso a QUaiSQuer documentos 
relativos à atividade-fim policial: 

III - representar a autoridade compe
tente pela adoção de provtdências para sa
nar a omissão indevida. ou para prevenir ou 
corrigir ilegalidade ou abuso de poder: 

IV - raQuisrtar à autoridade competente 
a instauração de inQuérito policial sobre a 
om1ssão ou fato ilícito ocorrido no exercício 
da ativtdade policial; 

V - promover a ação penal por abuso 
de poder." 

Diante do exposto. entende-se que o presente 
substitutivo deve ser arqu1vado. uma vez que. apos 
10 anos de sua propos1tura. com a ed1ção da norma 
complementar menc1onada. perdeu completamente 
a finalidade. aliado ao fato de que a propna Políc1a 
Federal d1spõe de órgão para correições 1nternas. E 
este desempenha suas atnbu1ções com senedade e 
ISenção. Se tudo 1sso não bastasse. poder-se-1a ale
gar, ainda. Que a Justtça Federal. como acontece 
com todo o Poder Jud1c18no brasileiro. não se encon
tra suficientemente aparelhada para uma efet1va e 
pronta prestação da tutela 1unsdicional, por razões que 
são de todos conhec1das. Dessa forma. seria rnócuo e 
1neficaz a ela atnbuir essa nova responsab1hdade. 

Com essas consrderações. reconhecendo que 
a maténa se encontra preJudicada. nosso parecer e 
pelo arquivamento do subst1tuti~o J8 retendo 

Sala das Com1ssões. 25 de outubro de 1995. -
lris Rezende. Presidente - Romeu Tuma, Relator -
Luiz Alberto - Jose lgnácio Ferreira - Francelina 
Pereira- Josaphat Marinho- José Fogaça- luiz 
Alberto- Ramez Tebet - Ney Suassuna - Bernardo 
Cabral. 

LEGISL.AÇ.' O ANEXADA PELA 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

LEI N' 6.728. DE 22 DE NOVEMBRO DE 1979 

Institui a obrigatoriedade de declara
ção de bens para o exercício de cargos 
ou funções em empresas públicas ou as
semelhadas. 

O Presidente da Repúbhca. 
Faço saber que o Congresso Nactonal decreta 

e eu sanc1ono a segumte Je1: 
Art. 1' E obngatcina. no âmbito federal. a apre· 

sentação de declaração de bens para quem assum1r 
cargo ou função em nível de d1reção ou de Conse
lho, em empresas públicas. autarQuias, fundações. 
sociedades de econom1a mista ou em qualquer t1po 
de sociedade onde o Poder Público possua ma1s de 
51% (CtnQilenta e um por cento), de ações ou de co· 
tas de part1cipaçào. 

Art. 22 Ao térm1no da gestão. o Diretor ou Con
selheiro apresentará nova declaração de bens de 
que constem a ongem e as mutações patnmoma1s 
ocorridas no curso de função ou cargo exercido. 

§ 1 º Na htpcitese de renúncta ou afastamento 
do cargo ou função. a declaração de bens serâ feita 
nos 1 O (dez) dias subseqüentes em aue se venficar 
o desligamento. 

§ 2º A falta de declaração de bens Importara 
cnme de responsabilidade. nos termos da le1 

Art. 32 Esta le1 entrara em v1gor na data de sua 
publicação. 
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Art._42 Revogam-se as disposições em contrário. 
JOAO FIGUEIREDO, Presidente da República 

- Petrõnio Portella. 

LEI Nº 8.730, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1993 

Estabelece a obrigatoriedade da de
claração de bens e rendas para o exercí
cio de cargos, empregos e funções nos 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciá· 
rio, e dá outras providências. 

DECRETO N2 978 
DE 10 DE NOVEMBRO DE 1993 

Regulamenta o disposto no art. 13 
da Lei n• 8.429, de 2 de junho de 1992. 

LEI N° 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992 

Dispõe sobre as sanções aplicáveis 
aos agentes públicos nos casos de enri
quecimento ilícito no exercício de manda
to, cargo, emprego ou função na adminis
tração pública direta, indireta ou funda
cional, e dá outras providências. 

PARECER N2 519, DE 1998 

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Substitutivo da Câma
ra dos Deputados ao Projeto de Lei do Se
nado n• 172, de 1991 (n• 2.45&'91, naquela 
Casa), de autoria do Senador Jutahy Maga
lhães que "estabelece a obrigatoriedade de 
apresentação da declaração de rendimen
tos anual pelos governantes e dirigentes 
da Administração Pública Federal". 

Relator: Senador Edison Lobão 
Trata-se de apreciar o Substrtutivo da Câmara 

dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado n• 172/91, 
de autoria do ilustre ex-Senador Jutahy Magalhães. 
Originalmente, a proposição tinha como escopo es
tabelcer a obrigatoriedade da apresentação anual de 
declaração de bens e alcançava os dirigentes da ad
ministração federal direta e indireta, a começar do 
Presidente da República, assim como da administra
ção estadual e municipal, e seria cumprida perante o 
Tribunal de Contas da União. até o dia 31 de janeiro 
de cada ano, sob pena de jmputação de crime de 
responsabilidade. 

O projeto 1á merecera aperfeiçoamento na an
tenor tramitação por esta Comissão, pnnc1palmente 
quanto a impossibilidade COnstitUCIOnal de estender 
a referida obrigatoriedade às autoridades estaduais 

e municipais. Relevante, também, o acréscimo de dis
posrtivo que atribui ao Tnbunal de Contas da União os 
mesmos poderes de fiscalização junto a instrtuições 
bancárias, e notariais, deferidos a Recerta Federal. 

Por oportuno, cabe a transcrição de trechos do 
parecer do relator sobre o projeto original, ilustre Se
nador Odacir Soares. perante esta Comissão: 

"Como salientado na justificação que 
acompanha a proposição, o projeto de lei 
tem como, metas prioritárias coibir o enri
quecimento e impedir que acusações injus
tas maculem a vida ilibada de governantes 
que, com lisura e honradez, desempenham 
a missão que lhes foi confiada. 

Ao propor o estabelecimento da obri
gatoriedade de apresentação anual de bens 
para o exercício de cargos ou funções exer· 
cidos pelas autoridades públicas dos escalões 
superiores, a começar pelo Presidente da 
República, o projeto de lei busca a desejável 
transparência não só na condução da coisa 
pública como também no comportamento in
dividual de todos os ocupantes das altas 
funções da administração, pennitido que se 
conheça o patrimônio dessas pessoas e a 
sua evolução no decorrer do mandato. bem 
como a origem dos bens. A medida é alta
mente saneadora. 

A Lei n" 6. 728. de 22 de novembro de 
1 979, trata da mesma matéria, sô que o fez 
timidamente, pois que obngou exclusiva
mente as autoridades dos escalões infeno
res a apresentarem a declaração de bens. e 
mesmo assim apenas no início e no término 
da gestão. O projeto de lei é consideravel
mente mais amplo. Tem o mérito de alcan
çar as autoridades dos escalões supenores. 
inexplicavelmente mantidas fora do campo 
de atuação da citada Le1. Perm1te. ainda. 
acompanhar ano a ano a evolução do patn
mônio, bem como, saber a origem dos bens 
ens adquiridos durante o mandato. Tra!a·se. 
sem dúvida, de um mstrumento eficaz de 
controle da moralidade na gestão dos negó
cios públicos, pelo que o refendo projeto de 
lei merece aplausos. 

À v1sta do exposto e em razão do cara
ter ~negavelmente mentóno da propos1ção. 
somos ravoráve1s à sua aprovação. desde 
que seja sanado o vic•o de inconstitUCional•· 
dade apontado, o que é possível se extrair-
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mos do projeto de lei as referências às auto
ndades estaduais e municipais.· 

Na Câmara dos Deputados, o projeto tramrtou na 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público e na de Constituição e Justiça e de Redação. 
recebendo vánas emendas e aperfeiçoamentos. resul
ta'ldo no substitutivo que ora se aprecia. Em relação ao 
projeto onginal, destacam-se as seguintes alerações: 

- a concepção primitiva, de uma declaração de 
bens especifica para o caso, apresentada direta
mente ao Tribunal de Contas da União, evoluiu para 
o aproveitamento da declaração de rendimentos e 
bens. anual. já apresentada à Receita Federal. Esta 
f 1c a na obngação de, no prazo de trinta dias. encam1· 
nhar cop1a ao Tribunal. A obrigação de apresentar 
declaração â Receita Federal não é elidida por even
tual dispensa em face das leis fiscais; 

-o Tribunal de Contas da União examinará as 
declarações dos dirigentes juntamente com as toma
das e prestações de contas das unidades orçamen
tárias dos respectivos órgãos e entidades, ou junta
mente com as contas anuais que prestar ao Congres
so Nactonal. no caso do Presidente da Repú~ica; 

- a obrigação de apresentação de declaração 
de rendimentos e bens passa a ser extensiva ao pn
meiro exercícto financeiro subseqüente ao término 
da gestão. renúncia ou afastamento. 

Do parecer do relator na Comissão de Traba· 
lho. de Administração e Serviço PúbliCo da Câmara 
dos Deputados. ilustre Deputado Chico Vigilante. 
destaca-se: 

·o Projeto é meritório e sobretudo 
oportuno. razão pela qual deve ser acolhido. 
Requer. entretanto, alguns aperfe1çoamen· 
tos, Simplificando-o, adequando·o, Inclusive, 
a sistemática já adotada pela legislação do 
Imposto de Renda. tanto do ponto de vista 
operac1onal, como da linguagem mais apro
pnada. 

Neste sent1do. a declaração de rendi
mentos anual já é obrigatória, e sua apre
sentação - conteúdo. prazo. fomnulános etc. 
- obedece a nonna.s e procedimentos especí
ficos. O que o Projeto deverá conter de real· 
mente Inovador é a exigência de que a situa· 
ção econômiCO·financeira do homem púbtico 
possa ser demonstrada aos órgãos fiscali· 
zadores e. asstm. exposta à soc1edade atra· 
ves de seus representantes. para que estes 
possam avaliar a compatibilidade da atua· 
ção pública de cada d1rigente com a evolu· 
çao e a situação de seu patnmônio pnvado. 
IndiVIdual.· 

11 - Constitucionalidade 

Em toda a sua tramrtação precedente, no Se
nado Federal e na Câmara dos Deputados. o proJeto 
Já sofreu o dev1do cnvo de conformidade à Le1 Maior. 
do que resultou, inclus1ve. a eliminação de pequenas 
eivas de ilegitimidade. Neste momento, nada mais 
há a observar quanto à constitucionalidade. à jund1· 
cidade e à boa técnica legislativa. 

III- Mérito 

Também quanto ao mérito pouco resta a acres· 
centar. Sobre tal aspecto esta Com1ssão já hav1a se 
manifestado. não ocorrendo nenhum fato ou razão 
novos para mudar o entendimento. Pelo contrário. 
entre a apresentação e apreciação do proJeto. em 
1991, e o momento atual. o Pais deu mostras de de· 
sejar mteira transparêncta e hsura de seus homens 
públicos. A classe políttca traduziu esse deseJo nos 
memoráveis e dramáticos eventos que resultaram no 
afastamento do própno Presidente da República e. 
em segu1da, de vános parlamentares arrolados em 
comissão parlamentar de inquérito. 

Ti pico do reg1me autorit:âno, o amordaçamento 
da sociedade trazia no cortejo de suas conseqüên
cias deleténas ao mesmo tempo a impunidade ob1e· 
tiva para os maus políticos e a InJUSta punição tâcita 
para os políticos honestos, em razão da degenera
çào da figura do homem públiCO. lnex1st~ndo meca · 
nismos adequados de transparência e de controle. 
todos são suspettos. por pnncíp1o. 

A maledicência abrangente. Insultuosa e injus
ta para com os honestos e a conseqUência da falta 
de ind1cação clara dos dehtos e dos delinquentes. 
com a conseqUente puntção. A degradação da Ima
gem dos políticos é untversahzante, pumndo hones
tos e desonestos. No 1mag1nario popular. a exceção 
passa a ser a regra. 

O exercício pleno da democracia, com a ampla li
berdade da op1nião publica (em espec1al dos órgàos 
de Imprensa) para fiscalizar e denunciar os detentores 
do Poder. faz aguçar o espirita de cidadania e traz o 
amadurec1mEmto dos C0!1C€1tOS e dos vruores que re
gem a v1da pUblica. T odav1a. para que a VIQIIãncia da 
cidadan1a se exerça efte1ente e seletivamente. v1sando 
exatamente àqueles que se desVIam do padrão ideal 
de comportamento. sem contam1nar os probos com a 
susperta tnfamante. é necessáno criar regras adequa
das de abertura das mforrnações sobre a v1da econõ
mica e financeira dos homens públicos. Por se ade· 
quar a esse desiderato. o projeto deveria ser aprovado 

Entretanto. durante a tram1tação do proJeto de 
lei em causa (1991 a 1995). outra propoSitura tm 
aprec1ada pelo Congresso Nac1onal. convenendo-se 
na Le1 n' 8.730. de 10 de novembro de 1993. d1s· 
pondo exatamente sobre a mesma matena como se 
vê do quadro comparat1vo a segUir: 
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Ponto de I 
comparação 

Pessoas 
alcançadas 

Substitutivo 

Presidente e Vice
Presidente da República, 
Ministros e Secretários, 
dirigentes de órgãos au
tônomos e de entidades da 
adm. indireta, inclusive 
controladas pela União. 

Lei no 8.730. de 1993 

Presidente e Vice
Presidente da República. 
Ministros, membros do 
Congresso ~acional. da 
Magistratura e do 
Ministério Público: t"odos os 
exercentes de cargos 
eletivos e de cargos, empre
gos ou funções de 
confiança, ou, -ainda, os 
administradores ou 
responsáveis por bens e va
lores na adm. direta, 
indireta e fundacional dos 
três Poderes da União. 

Freqüência Anual, durante a Na posse, na exoneração e 
permanência no cargo, anualmente, durante a 
extensível ao pnmeiro permanência no cargo. 

Natureza das 
informações 

exercício após exoneração. 
Declaração 
rendimentos. 
normas e 
Secretaria 
Federal. 

de bens e 
segundo 

modelos da 
da Receita 

C )rgào pcrame Secretaria da Receita 
() qu<:ll sào I r eder<:lL que enV\;) copi3 ::10 

prestadas :1s Tnbunal de Comas da 
intorn1acõcs : União. 

Declaração de bens. que 
especifica. e de rendas. 
podendo haver troca de 
informações com a 
Fazenda: declaração de 
ônus reais: declaração de 
cargos de direção e em 
órgãos colegiados. em 
empresas pri' adas ou públi
cas. nacionais ou mternacio
nais. c"<erc1dos nos (lltimos 
dois anos 
Orgão respecn,·c'. que 
rculsaa en\ II\.TO rropno \! 

remete copia ao Tnbunal de 
Collt;Js da l.I\Iào. 
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Exammar as declarações em ' Manrer recnsrro propno: 
conJunto com as contas dos \' conrrolar -legalidade e 
respectivos órgãos e , legitimidade dos bens e 
entidades. 1 rendas: adotar pro,1dências 

1 ou representar sobre 
irregularidJdes Jpnradas: 
publicar exrrato penódico: 
fornecer cenidões a 
terceiros 
popular. 

para instruir ação 
Expedir instru-

ções: exigir comprovação 
do declarado. 

Penalidades Responsabilização do Sec. 
da Rec. Federal, pela não 

Pela não declaração: cnme 
de responsabilidade do 
Presidente. Vice-Presidente remessa; cnme de 

responsabilidade das 
autoridades, pela não 
declaração. 

De,er de nihd 
sigilo 

e Ministros: infração 
politico-adminisrr2.riva. I 
crime funcwnal uu .falta , 
grave disciplinar, passível I 

' de perch de 'li.andato, 

I 
demissão do ;:;:-28 0u 

destituição de ii.mção. mais 
inabilitação por cmco anos 
para novo ::' C'!ndatu .-,;_; 
qualquer cargo_ , , nprego c,u 
função pública 
O dos funcwnánus nsca1s. 
extens1,·el aos do Tribunal 
de Contas da l'mào. 

Acesso 
dados 
Sigilosos 

a O dos auditores fiscais. , mhd. 
extensi,el Jos funcionanos i 

do Tnbunal de Contas da 
União. 

AbrJngencJa mhd 
dJs umdades 
federadas 

I 

Serão adoradas pelos 
Estados_ D1stmo Federal e 
\1unJCI!'l•''· no ,1ue couber. 
como normas ~erais de 
d1renc• tinanceiro 
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Como se vê, a Lei n• 8.730, de 10 de novem
bro de 1993, atende perfeitamente ao pretendido 
pelo proJeto em discussão. Ainda que não contenha 
o disposrtrvo (art. 6° do projeto) que estende aos téc
nicos do Tribunal de Contas da União o acesso a da
dos sigilosos de natureza bancãria. os termos da lei 
são ma1s completos e abrangentes em todos os de
mais tópicos. Vale dizer, substituem, com vantagem. 
os da propositura. Mesmo a utilização das normas e 
procedimentos da Secretaria da Receita Federal em 
lugar de modelo especifico - que seria o principal 
aperfeiçoamento introduzido durante a tramitação do 
projeto-. na prática está atendida pela regulamenta
ção 1á expedrda (Decreto n' 978, de 1 O de novembro 
de 1993) que laculta ao servidor a entrega de cópia 
de declaração prestada ao órgão frscal. 

Com essas considerações, reconhecendo que 
a matéria se encorrtra prejudicada, o relator vota 
pelo arquivamento do substitutivo. 

Sala das Comissões, t• de novembro de 1995. 
- lris Rezende, Presidente - Edison Lobão, Relator 
- Francelino Pereira - José Eduardo Outra - Pe-
dro Simon - Roberto Requião - Esperidião Amin 
- Elcio Alvares -Bernardo Cabral - Josaphat Ma
rinho - Ademir Andrade- Ronaldo Cunha Lima. 

LEGISLAÇÃO ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

LEI Nº 6.728. DE 22 DE NOVEMBRO DE 1979 

Institui a obrigatoriedade de declara
ção de bens para o exercicio de cargos 
ou funções em empresas públicas ou as
semelhadas. 

O Presrdente da Republica, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a segUinte Lei: 
Art. 1° E obrigatória. no ãmbito federal, a apre· 

sentação de declaração de bens para quem assumir 
cargo ou função em nivel de Direção ou de Canse· 
lho, em empresas publicas, autarquias. fundações, 
sociedades de economia mista ou em qualquer tipo 
de socredade onde o Poder Publico possua mais de 
51% (cinqüenta e um por cento), de ações ou de co
tas de partrcipação. 

Art. 2° Ao termino da gestão. o diretor ou Con· 
selhe1ro apresentará nova declaração de bens de 
que constem a ongem e as mutações patri'llonia1s 
ocorndas no curso da função ou cargo exercido. 

§ 1 º Na hrpótese de renúncia ou afastamento 
do cargo ou função. a declaração de bens será feita 

nos 1 O (dez) dias subseqUentes em que se verif•car 
o desligamento. 

§ 2º A falta de declaração de bens importara 
crime de responsabilidade. nos termos da le1. 

Art. 32 Esta lei entrará em v•gor na data de sua 
publicação. 

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrano 
JOÃO FIGUEIREDO, Presrdente da Repúblrca 

- Petrônio Portella. 

LEI Nº 8.730, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1993 

Estabelece a obrigatoriedade da de
claração de bens e rendas para o exerci
cio de cargos, empregos e funções nos 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciá
rio. e dá outras providéncias. 

DECRETO Nº 978 
DE 10 DE NOVEMBRO DE 1993 

Regulamenta o disposto no art. 13 
da Lei n• 8.429, de 2 de junho de 1992. 

LEI N° 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992 

Dispõe sobre as sanções aplicáveis 
aos agentes públicos nos casos de enri
quecimento ilícito no exercício de manda
to, cargo, emprego ou função na adminis
tração pública direta, indireta ou funda
cional e dá outras providências. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - O Ex
pediente lrdo vai a publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) -- Há 
oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao Senador Bemardo Ca
bral, por vinte minutos. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM. Pro· 
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.} 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. tenho res
saltado várias vezes. desta tribuna, que estabelec' 
como uma das metas do mandato de Senador da 
Republica que me foi outorgado. com murta honra. 
pelo povo do meu Estado. a elaboração de textos e 
a veiculação de informação de relevância para o efe· 
tivo exercício da cidadama. seja em nível da Reg•ão 
Amazõnica ou do País como um todo. 

Assim, em 1995, publiquer da Séne Estudos. O 
Papel das Hidrovias no Desenvolvimento Sustenta· 
vel da Região Amazónica Brasileira, que alcançou 
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duas edtçõas. (la dots mtl exemplares cada. esgota
das. segutdas ae O Mumcip1o e a Cidadania: Sele
ção de Textos para o Administraaor Publico e o c,. 
dadão. em 1 996. edição de dois m1l exemplares. 
também esgotaaa. Em 1997, aev1do a sanção da Lei 
nº 9.433. publtquel o 1nício de uma sene de Cader
nos Legtslat1vos. com o Caderno Legislativo nº 001/97. 
Dire1to Admrmscrativo, Tema: Agua. edição de cmco 
m11 exemplares. imediatamente esgotada; Caderno 
Legislat•vo n 9 002197, Legislação Estadual de Re
cursos Hidncos. edição de cinco mil exemplares. 
em do1s volumes. esgotada; e Caderno Legislati
vo n 9 003/98. Tratados Internacionais de Recursos 
Hidncos. edtção de cmco m1l exemplares. também 
Psgotada. 

Cabe realçar o papel do Senado em dar a lume 
essas publtcações. por um motrvo altamente rele
vante: nenhuma dessas edições teve a finalidade da 
pecUn1a. do lucro. uma vez que serviram para con
sulta e. conseqUentemente, para as universidades. É 
interessante destacar que uma das publicações, ver
sando sobre Direito Admmtstratlvo Hídrico, teve tal 
repercussão que o Senado fot obngado a ed1tá-la e a 
btbltoteca. atualmente. à medida que vai recebendo 
pedtdos para compra, reverte o numerário em favor 
do Senado Federal. O nUmero e grande porque to
das as matenas estavam esparsas. de dtfíctl consult
a. não se encontrando em algumas bibliotecas. Uma 
1jas publtcações passou pelo d1ficil crivo da Comis
são pres1dida pero Emmente Senador Lúc1o Alcânta
ra. mas. apos uma sene de exames e estudos. che
IJOu-se à conclusão de que se tratava de um trabalho 
que ennquecta o quadro de publicações do Senado. 

O Sr. Lucio Alcântara (PSDB - CE) - Sena
.jor Bernardo Cabral. concede-me V Ex~ um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Ouço V Exª com prazer. 

O Sr. Lúcio Alcântara (PSDB - CE) - Gosta· 
r1a de retterar a dispostção que V. Ex~ trouxe cons1go 
desde o 1n1c1o de seu mandato como Senador e que 
tem s1do uma constante. Realmente. o Conselho 
Ed1tonal do Senado aprovou a reedtção de uma obra 
que V Exª t1nha realizado por 1ntem1€dio de seu Ga
bmete sobre leg•slação hídrica. Ao analisarmos a 
posstb1l1dade de uma segunda edição da obra. leva
mos em cons1deraç.ão não apenas seu contet.Jdo de 
alto 1nteresse. uma vez que parta dessa legtslação 
andava d1spersa- e V t::x.ll teve de reum-la -. mas a 
sua grande acettação. O Conselho procura ter cnté
nos para deftntr as obras que merecem a chancela 
do Senado. mas pesou tambem a grande ace1tação 
e procura. O propno chefe da Secretaria de Edições 

Técntcas. taí11bcm membro uo Conselho. ~erante o 
COlegiada 1nfonnou da grande procura que t-~avta SO

bre a refenda obra. V. E~ esta duplamente de para
béns. Vem cumpnndo o que prometia no 1nicio do 
seu mandato e tem rraz•do ao conhecimento do Pais 
matérias de profunda •mponàncta e de 1nteresse ge
ral e que não se referem ao seu mandato propna
mente d1to. po1s não se trata de d1scursos. prOJetas 
ou inictativas de sua autona. Mas. como humamsta. 
com espírito de junsra e com conhecimentos gera1s. 
V. Ex' tem prop1c1aao a edição e a d1vulgaçao des· 
sas tnteressantes obras. Portanto. aou o meu teste
munho de que V. Exª realmente tem honra ao esse 
comprom1sso. 

O SR. BERNARDO CABRAL <PFL - AMI -
Senadcr Lúc1o Alcântara. reparto com V. Ex:~ as con· 
gratulações que me dmge. não só porque comanda 
o Conselho Editonal. mas porque acaba de dar um 
testemunho sobre um desempenho que nada tem da 
chamada conotação po~it1ca dmg1da as nossas rai
zes ou às nossas bases ele1torats. Em verdade. 
como V. Ex9 bem acentuou. esse e um trabalho para 
ajudar a colet1vidade como um todo. Em função dis
so. so1tc1to a V. E~ que acette comtgo pan1lhar todos 
os encôm1os que as obras tém receb1d9. 

Emtnente Pres:dente Gt:raldo Melv em r,,eu 
Gabmete. nas s0ssões do Senado Federal e nos 
eventos de aue partiCipe-. L-hegam a Iode 1nstante. 
soltcttações de apo1o leg1slat1v'.J e de encam1nha· 
mentes de proJetes de tmportã.ICia para c desenvol· 
v1mento do Pa1s. 

O ma1s recente c Jnclave de que 11ve Et alegna 
de part1c1par fot na c1dade de \111óna. cap1ta1 do Espl· 
nto Santo. onde se mantfestava esse grande 1nteres· 
se sobre uma matena para jesenvolv1mento do 
Pais Observet que após ardua negoc1açào. dtfice1s 
aval e garantiaS do Govemo os programas e prole
tos não vão ad1ante n2o se desenvolvem. e o ptor. 
Sr.lls e Srs. Senadores. pagamos. mu1tas vezes. 
além dos Juros. a chamada "taxa de res1dénc1a". por 
não consegutrmos gastar os recursos \feriftauet 
que. muttas vezes. boas prooostas e de !UStas reiVIn· 
dicaçóeS não SãO levadaS .3. frente devidO a falta de 
anentação na tormulacão e formataçó.o dos orotetos. 
E. pasmem. S~s e Srs Senadores excelentes opor· 
tun1dades de 1n1c1o ae ..:omerc1o exrenor . .:ttraves da 

Coooeração T ecm.:a ~ara Patses em C•esenvc1v1· 
menta. a chamada CTPO r.ao sao oorove11a.aas 

E por que •ssc 3conlece) Per ~Jescr,necHT!€.'1· 
to e falta de onentacao 1unto 20s orqan1sm·JS 1nter· 
nactona1s e tambem pela falta de part1C1oaçao aa 1n1· 
ctatrva pnvada 



OUTUBRO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 237 

Visando auxiliar quamv a essas questões - e é 
esse. mais uma vez. Senador Lúcio Alcântara, o pro· 
pósito de desempenho do meu mandato-, orientei a 
minha assessoria téc:11ca para que preparasse um 
trabalho que. didaticamente, pudesse elucidar dúvi
das e abrir caminhos para profissionais. dirigentes 
públicos e privados. assocrações de classe, organi· 
zações não-governamentais. prefeituras, enfim todos 
os responsáveis que busquem projetas de conota
ção de apoio externo. 

Tenho a satisfação. por isso mesmo. neste ins
tante. de comunicar o envio nesta data à Secretana 
Especial de Editoração e Publicações do trabalho A 
Cooperação Técnica e Financeira Internacional. que 
e o tercerro livro da séne da SBne Estudos. com 381 
fls .. eril seu ongmal. contando cam o apoio da Pres1-
dênc1a da Casa para a sua rápida edição. Essa pu
blicação contém toda a orientação básica para o en
caminhamento de ple1tos Junto a organismos interna
cionais. de cooperação bilateral e multilateral, bem 
como proporc1ona os meios para a prestação de 
cooperação por entidades brasileiras a países em 
desenvolvimento. 

Será este o Sumário. para o qual chamo a 
atenção de V. Ex': 

1 - Introdução 

2- HistOnco da Cooperação Técmca Interna
Cional no Brasil 

3 -A Estrutura Atual 

4 - A Cooperação Técn1ca Receb1da Bilateral 
-CTRB 

5 - A Cooperação Técmca Recebida Multilate
ral- CTRM 

6 - A Cooperação T écn1ca entre Países em 
Desenvolvimento - CTPD 

7 - A Cooperação Finance1ra Bilateral e Multi
lateral 

B - Conclusões 

E mais doze anexos. para melhor consulta dos 
mteressados. 

Por tudo 1sso. Sr. Pres1dente. e pela atenção 
dispensada. registro meu multO obngado. 

Durante o d1scurso do Sr. Bernardo 
Cabral. u Sr Jerferson Pt:res de1xa a cadei
ra da presJd2ncJa. que e o~upaaa pelo Sr. 

Gt3raldo Melo. 1'' 'VJce-Presiaente 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao Senador "--abor Jún1or. por vmte mi
nutos. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pronun
cia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente. Sr"s e Srs. 
Senadores, a consciência r,acional está amadure
cendo a convicção de que é prioridade absoluta. no 
elenco de modificações estruturais do Pais. a im
plantação de uma ampla reforma polit1ca, capaz de 
dotar o Brasil de bases institucionais modernas. efi
cazes, compatíveis com nossas aspirações de pro
gresso social e desenvolv•mento econômico. 

Recém-saidos de uma eleição presidencial. 
com a escolha também dos novos Parlamentares 
estaduais e federms e de grande parte dos futuros 
Governadores. os brasileiros discutem dois temas 
1gualmente essenciais: um. atual. é a preparação 
para o segundo turno em tmportantes Estados. CUJO 

desfecho se dará no próx1mo domingo: outro. volta
do para o futuro imediato e com repercussões a mé
dio e longo prazos. é o que fazer para sanar erros e 
distorções que se tomam a cada dia ma1s notórios e 
condenáveis. Sim, porque ficaram gritantes. intolerá
veis, os erros do nosso sistema político-partidário. 

Jamais me p€rmiti ag1r de !onna irresponsável 
ou açodada. Antes de abraçar ou repudiar qualquer 
causa. procuro avaliar sempre suas reais possibilida
des construtivas e as alternativas ma1s viáve1s Por 
isso. no espectro das med1das ora cogitadas. ace1to 
até mesmo discutir a implan1ação de algum tioo de 
voto distntal. mesmo desconfiando seriamente dos 
reflexos que a novidade poderá trazer para os Esta
dos ma1s pobres e menos populosos. como é o caso 
do Acre. 

Ex1stem co1sas. todavia. que !á se comprova
ram absurdas e carentes de extu-pação imediata de 
nossos ritos democráticos. O pf1nc•pal exemplo está 
na proliferação descontrolada e deletéria de partidos 
pequenos sem qualquer expressão política, quase 
todos sem qualquer objetivo sadio - meros grupe
lhos embasados apenas na meg.::~.lomania de c1dadã
os desprovidos de respaldo popular ou vocação para 
serv~r à colet1v•dade. Encontramos. é claro. núcleos 
dotados de rea1s 1deolog1as. mas que não conse
guem transmitir à sociedade a conv1cção da essên
cia de suas propostas e que se tomam. portanto. 
inócuos e vaz10s em termos de pregação civica 
Com todo o respeito que nos merecem os idealistas 
s1nceros. hâ poucos espaços para eles num reg1me 
baseado na soberan1a do voto. na vontade da ma1ona. 

Faça questão de enfat•zar que adm~ro e reve
renciO a pureza c1v1ca. a firmeza 1deológ1ca de pes
soas como Alfredo Sirkrs e seu Part1do Verde: do 
Bngade1ro Ivan Frota; do meu particular am•go e ex
colega de Cãmara dos Deputados. Dr. Vasco Neto. 
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Mas. em termos de processo eleitoral, eles nada 
consegu1ram nem construíram. Todos ficaram bem 
aba1xo de me1o por cento dos votos - talvez. até 
mesmo. surpresos por terem chegado tão longe~ 

Sou adepto ardoroso e u1eondicional do plura
lismo part1dário. Sempre estive empenhado, em qua
se quatro décadas de v1da publica. na defesa do li
vre debate de 1dEuas. da franca pregação das ideolo
g~as, do 1rrestrito acesso à informação e às práticas 
democráticas. Ta1s pnncip1os. entretanto, exagem 
d1scipllna. porque, não ex1stindo regras saneadoras, 
1mplantam-se circunstâncias nocivas e capazes de 
preJUdicar o bem maior: o diretto. que tém todos os 
crdadãos. de conhecer as propostas e as atitudes 
aos que postulam seus votos. Reconheço a ex•stên
Cla de advogados dessa proliferação partidária. por 
eles chamada de ·liberdade de op1n1ão-; são pes
soas que renegam qualquer cautela processual ou 
estrutural; a seu ver. basta se fonnar um grupo de 
1 DO eleitores para fundar um panido, lançar candida
to a Pres1dente da Republica. disputar Governo de 
Estado e concorrer aos Legislativos. em todos os ni
veis. Ora. Senhor Presidente. quantos estarão eteti
vamente habilitados a "disputar" ou "concorrer" a al
guma co1sa. com essa absurda porte1ra escancarada? 

Temos. hoje, 29 pan1dos polit1cos reg1strados, 
em carater permanente. perante o Tribunal Superior 
Eleitoral. com siglas que vão do exótico Partido Ge
ral dos Trabalhadores. o PGT, até agremiações sé
nas e com sólida presença na atuahdade política de 
nosso pa1s. Quase metade deles lançaram candida
tos propnos à Pres1dênc1a da RepUblica. para ·mar
car presença" ou apenas alimentar va1dades vãs. 
~esse ponto. eles ganharam - mas o povo perdeu. 
Sim. porque a pluralização descontrolada tomou in
\lléivel qualquer pretensão de promover debates en
tre candtdatos. VIrtualmente 1mped1u a discussão, ao 
v1vo e sem retoques. das plataformas e das b•ogra
ilas dos postulantes aos cargos ma1s Importantes. 

Vamos ag1r com a s.nceridade que sempre foi 
nossa caracterist1ca~ 

As campanhas ele1tora•s. a cada d1a. tomam-se 
ma1s caras e mais vaz1as. à base de "slogans· e de 
tat1cas 1mpostas por marquete~ros e pesquisas nem 
sempre d1gnas de confiança. Um conhecidO candtda
to se rebelou. d1zendo ''eu não sou sabonete", JUSta
mente porque se sent1u exposto. como produto co
~1erc1al. numa reles propaganda de varejo. 

Como negar que ele. no fundo. está coberto de 
razão? A propaganda eleitoral at1ngtu um nível de 
sof1St1caçao que não tem retomo. com programas 
ed1tados a base de textos exaustivamente debatidos. 

revistos e adaptados as circunstâncias instantâneas. 
usando e abusando do ponto eletrôn1co - tudo isso 
em detrimento da espontaneidade, da sinceridade. 
da franqueza com que devem ser defend1das as 
boas causas. 

Repito: não venho condenar o progresso na 
comunicação dos panidos e dos candidatos. Mas é 
inegável que os cidadãos buscam algo menos an,fi
cial, menos empastado. algo em que possam sentir 
a essência do pensamento dos que lhes pedem vo
tos. E isso sõ poderia existor nos debates diretos. 
francos. sem intermediários ou truques de •lhas de 
edição: isso só podena existir em ambientes onde 
cada candidato fizesse suas propostas, cobrasse as 
dos adversános. acusasse. defendesse. fug1sse à 
falsa serenidade dos estúdios e dos programas tec
nicamente elaborados por profissionaiS sem qual
quer vínculo com a verdadeira ciência política. 

Será que alguém acha possível promover um 
debate entre 12 candidatos a Presidente a Republi· 
ca? É absolutamente impraticável! Cidadão algum 
conseguiria suponar. Inclusive porque pelo menos 
oito dessa dúzia sabiam que. na realidade, nada te
riam a fazer ou dizer. estavam fora de qualquer cogi
tação entre os eleitores; sua presença na lista de 
cand1datos só serviu para inflacionar os custos do 
processo eleitoral; a ex•génc1a de sua participação 
nos debates inviabilizou o tradicional confronto d~re
to, tão marcante em eleições passadas. 

Será que alguém nega a possibilidade, até 
mesmo a probabilidade. de erros causados pela pie
tora de candidatos e de partidos? Um ele1tor menos 
esclarecidO - e os temos aos m1lhões. no Brasil -
um eleitor menos esclarecido decerto terá sénos 
problemas para encontrar e marcar um nome perdi
do em me1o à dúzia de nomes 1mpressos na cédula. 
Principalmente porque. devidO ao saneio dos nume
res. não há ordem atfabética ou qualquer outra indi
cação habitual para facilrtar a localização do preten
do dos cidadãos. Se1 da dificuldade de quantificar 
isso, mas é •negável que grande parte das dezenas 
de milhões de votos desperdiçados tem nessa bar· 
re.ra sua origem. 

Sr. Presidente. Sr's. e Srs. Senadores. em ter
mos 1dea1s. desejariamos ter saúde eterna e usar. 
no máximo. remédios homeopáticos para curar as 
doenças que nos afligêm ao longo da v1da. N.nguem. 
em sà consciénc1a. pode gostar de ser submetido a 
C1rurg1as. a golpes profundos na própna came. a ex
tirpação de órgãos - mas. havendo efet1va necessi
dade de trai.amento desse tipo, até mesmo os ma1s 
remtentes acabam por acertar os cortes dos bisturis. 
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Afinal, o Importante é preservar a saUde, mesmo à 
custa de agressões à estrutura corporaL 

Isso vale também para o corpo Institucional de 
um país. Em momentos deCISivos. apela-se para re
méd•os e práticas desagradáveis e dolorosas. Como 
tem de ser fe1to. hoje, no corte desses partidos mex
press•vos. Eles são mais do que inócuos. são preJU· 
d•c•a•s à saúde da democrac1a que estamos cons
truindo com tanto sacrifício, após duas décadas de 
d•tadura. de tenebrosa escuridão política. 

A formação de part1dos e sua habilitação como 
fonte de candidaturas devem ser regidas por normas 
claras e equilibradas. preservando o princípio bás1co 
da representatividade. ou seJa. garant•r o espaço dos 
que representam de fato a soc•edade ou suas parce
las realmente Significativas. 

O ponto de part1da. em qualquer revisão politi
ca. deve ser o estabelecimento de cntérios para va
lorizar os partidos. dando-lhes condições para con
solidar ideologias e materializar projetas que os 
identifiquem perante a nacionalidade - coisa impos
sível, no aluai quadro caótico de 29 legendas. quero 
dizer. 29 até hoje, porque dezenas de outras estão 
aguardando registro definitivo, com suas delirantes 
list1nhas bairristas. Impõe-se a criação de critérios 
objetivos para conceituar e prestigiar os verdadeiros 
part1dos. como, por exemplo, a obrigatoriedade de 
abrangência nacionaL com presença em pelo menos 
uma dezena de Estados. participação percentual mi
mma nas bancadas do Congresso Nacional. das As
sembléias Legislativas e das Câmaras Municipais. 
Detendo um quadro partidário que contenha, no má
ximo, quatro ou c1nco agremiações. às quais se pro
piciariam condições para abrigar correntes internas 
competitivas -e. antes que se fale em unidade parti
dária. quero lembrar que todos os partidos têm suas 
alas antagõmcas, mesmo havendo dezenas de op
ções paralelas disponíveis. O PT tem grupos contra· 
d1tónos, o meu PMDB lambem é palco de discussõ
es e disputas, o PSDB. o PFL, todos se dividem em 
grupos distintos. Partidos monolíticos. só o nazista e 
o comunista soviético, cujo triste destino conhece
mos e a história se encarregará de analisar. 

O Sr. Bernardo Cabral (PFL - AM) - V. Ex' 
me concede um aparte? 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AG) - Con
cedo um aparte ao Senador Bernardo Cabral, com 
muito prazer. 

O Sr. Bernardo Cabral (PFL - AM) - Senador 
Nabo r Júnior, V. Ex~ está a nos lembrar o bom com
bate de São Paulo. Nesse combate, e fácil imaginar 
que aos fracos estará reservada a deserção; mas 

aos idealistas - e incluo-me entre eles. juntamente 
com V. E~ e tantos outros companheiros - estará 
destinada a reação que precisa vir no cammho que 
V. Ex' aponta, sugenndo soluções. Cumpnmento-o 
pela oportunidade do d1scurso, que da seqüênc1a a 
outro pronunciamento muito importante fe1to pelo 
eminente Senador Lúcio Alcântara em derredor da fi
delidade partidária. São temas momentosos como 
esse que premiam o Parlamentar que. como V. Ex!!, 
faz a sua abordagem da tribuna com toda essa pro
priedade. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AG) - Muilo 
obrigado ao Senador Bernardo Cabral, cujas cons1~ 
derações ajudam a fundamentar ainda mais as razõ
es do meu pronunciamento. inclusive no que se refe
re ao exemplo tirado do resultado das ele1ções para 
Presidente da República. em 4 de outubro. Vejam 
V. Ex1s que. enquanto o candidato ma1s votado, o 
atual Presidente Fernando Hennque Cardoso, obte
ve em tomo de 35,9 milhões de votos, o candidato 
do PSN recebeu apenas 109 mil votos. E lícrto que 
se pergunte. então: que representatividade respalda 
um partido como esse para lançar candidato a Presi
dente da República, já que não tem a menor possibi· 
!idade de alcançar votação expressiva. em qualquer 
dos Estados brasileiros? 

O art. 17 da Constituição Federal exige dos 
partidos abrangência nacional, ou seja, todos preci
sam ter caráter nacional - mas a maioria deles. com 
a pretensão de concorrer à Presidência da Repúbli
ca, a Governador do Estado, a Senador. Deputado 
Federal, Deputado Estadual, esta longe da c1tada 
•abrangência nacional~. São partidos que às vezes 
só funcionam em determinado Estado ou em deter
minado município, fugindo assim da exigência cons
titucional de presença em toda a Federação e. mais 
do que isso, de representatividade. coisa que a 
maioria deles efetivamente não tem - não tem repre
sentação no Senado, não tem representação na Câ
mara dos Deputados, nem nas Assembleias Legisla
tivas e, às vezes. nem em Câmaras Municipa1s. 

Fica clara, destarte. a necessidade de adotar
se uma legislação mais rigida no deferimento do re
gistro e na autorização para func1onamento dos par· 
tidos brasileiros. sem o que jamais teremos uma de
mocracia devidamente consolidada. como é o desejo 
de todos nós. 

O Sr. Lúcio Alcântara fPSDB - CE) - V. Ex' 
me perm1te um aparte? 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC) - Com 
murto prazer. Concedo um aparte ao Senador Lúcio 
Alcãntara. 
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O Sr. Lúcio Alcintara (PSDB - CE) - Sena· 
dor Nabor Jumor. V. Ex" esta ferindo urna questão 
realmente importante. Nós vivemos, com a Constitui
ção de 1988. urna espécie de farra democnitica. 
onde as liberações, a abertura de oportumdades foi 
ampla, mas com relação aos partidos. nós precisa
mos d•st•nguir: uma coisa é a sua organização - e 
portanto dosputar os pleitos. ver a legrtimidade que 
ele tem. que fatias do eleitorado ele conquista - e 
outra é conceder a esse partido dleterrninados privi· 
légios, como o honirio graturto na televisão. Essa é a 
promeora coisa. A segunda é que há diversos topos de 
part1dos pequenos. Não podemos JUntar todos num 
mesmo saco. Há partidos de aluguel, partodos que 
v1sam vender seu tempo na televisão a outros. e há 
partrdos que lançam candidatos apenas para atacar 
alguns candidatos a mando de outros. livrando estes 
da responsabolidade pelo ataque. Não podemos con· 
fundir esses partidos com o PCdoB e o PSB, por 
exemplo. porque. gostemos ou não do que repre· 
sentam, tais partidos têm uma consistência, urna tra· 
dição. que chamo dle 'sal da terra'. porque eles es· 
tão ai para incomodar a consciência do governo, que 
tende, muitas vezes, a se acomodar e a transigir 
com certas srtuações. V. Ex" poderia perguntar qual 
a minha sugestão. Antes de mais nada, quero lem
brar que a Lei Orgânica dos Partidos Políticos, que 
votamos aqui no ano passado, ou no retrasado, já 
tem um dispositivo que estabelece, até o ano 2002, 
se não me engano, uma cláusula de barreira - não 
me recordo exatamente qual o percentual. A inclu
são dessa cláusula foi mu1to momentosa, porque t• 
ria hav1d0 um compromisso do Presidente Fernando 
Henrique de vetá·la, mas quando o projeto foi san· 
cionado estava no exercício da Presidência o Vice
Presidente Marco Maciel, que não a vetou. Então, 
essa cláusula de barreira já esta lá. Se esse assunto 
vier a baila na discussão aqui no Senado, apresenta· 
rei emenda acertando a cláusula, ressalvando todoa 
os partidos que estavam registrados em 1946 ou 
seus legítimos sucessores, se existirem. Ainda vou 
examinar a maneira de fazer isso, porque são parti-
dos que resistiram à maior das cassações. passa
ram anos e anos na clandestinidade, quando não 
podiam rea•mente atuar. Então, a minha 1dé1a é 
essa. Poderão dizer que isso é um casuismo. Na 
verdade é, mas já existem tantos casuísmos por ai. 
Cornge-me aqui o meu colega e amigo Bernardo Ca· 
bral, dozendo que e uma exceção à regra. Ai vamos 
;Jegar os partidos que têm conteúdo e que já exis
tiam na redemocratização. Não vou crtar as siglas 
aqw, porque V. Ex' já talou de maneira geral e mos· 

trou o total de votos. Então. esses outros part1dos se 
prestam a negócios. a transações pouco respettâ
veis e não contribuem para melhorar o nosso pro· 
cesso democrático. nem para o debate. nem para a 
discussão. Temos de separar o JOIO do tngo. Ocor
reu-me essa 1dé1a. mas se houver outra melhor. es
tou disposto a ace1tâ-la. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PSDB - GEl - Agra· 
deço a contribuição que V. Ex' empresta a meu mo· 
desta pronunciamento. 

Deve ser levada realmente em consideração a 
sugestão que V. E~ oferece. para a preservaçâo 
dos part1dos que. embora pequenos. fazem-se trad•
cionals na pohttca brastletra. como e o caso do 
PCdoB. Mas o respe1to a essas exceções não pode 
impedtr uma análise das mdesejávets situações 
onde se enquadra a matona das legendas menores. 
VeJa V. Exª. por exemplo. o que está acontecendo a 
propósito da realização do segundo turno das eleiçõ· 
es para Governador: verdadeira parafemália de par· 
tidos integrados em coligações. Quer dizer. esses 
parttdos. depois do Governador eletto, vão querer 
parttctpar do Governo. todos vão querer uma Secre
taria ou uma função de dtreção de uma empresa es
tadual. Essa valorização que cada qual vai exigir ter
mmará por dificultar o trabalho dos novos governan· 
tes. Serâ difícil adm1mstrar com as contradições radi
cais. como as que vemos. muitas vezes. quando 
partodos de esquerda se coligam a partrdos de direr· 
ta. Vão ter, realmente, grandes dificuldades. 

Aqui no Dostnto Federal, na eleição passada, o 
PSDB se coligou com o PT, mas, passado o periodo 
eleitoral. não conseguiram preservar uma convivên· 
cia saudável, chegando ao ponto de romper a coliga· 
ção. O mesmo pode acontecer agora também. 

Ontem li no JOrnal que. em apo1amento ao ex
Preferia César Maia. candodato do PFL a Governa· 
dor do Rio de Janeoro. há pelo menos doze legendas 
que integram a coligação. invariavelmente partidos 
desconhecidos. Mesmo assim, se for eleitO, César 
Maia serâ presstonado a partilhar seu Governo com 
todas as agremiações que o apóiam. 

Agradeço a partocipação dos nobres apartean
tes, Senadores Bernardo Cabral e Lúc1o Alcântara. e 
prossogo na exposição do tema que me traz a tribuna 
nesta segunda-feira·. 

Sr. Presidente. são dois os pilares onde o futu
ro das institUIÇÕes democráticas estará assentado: o 
fortalecimento dos partidos através do tncentivo a 
consolidação das legendas e das mensagens e o 
fortalecimento dos parttdos através do respeito ao 
voto do cidadão que escolheu. dentre seus filiados. 
quem poderia vir a representá-lo nos Par1amentos e 
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nos palácios do Poder Executivo. Sempre o fortaleci
mento dos partidos. 

As distorções e perversidades provocadas pelo 
aluai sistema atingem as raias do absurdo. quando 
nos detemos na apreciação de detalhes que, embo
ra existentes. nem chegam a chamar a atenção. Por 
exemplo: já se avaliou o prejuizo causado a adminis
tração publica pelo afastamento, integralmente re
munerado, dos funcionários que se candidatam a 
cargos eletivos? Quantos servodores públicos, nes
ses 29 Partidos, nos 26 Estados e no Distrito Fede
ral. ficaram recebendo sem trabalhar ao longo dos 
meses compulsoriamente isentos de ponto? E justo 
atirar sobre os ombros do contribuinte esse ânus 
adicional? É correto conceder essas "férias", de qua· 
tro em quatro anos, aos que se lançam a inglórias 
aventuras? Não falo dos legitimas representantes do 
caluniado e oprimido funcionalismo brasileiro, os 
quais devem, mesmo, procurar ocupar os espaços 
também perseguidos pelas outras categorias profis
sionais. Mas - e esta é a pergunta que incomoda e 
preocupa - quantos se encostam em legendas ficti
cias para conquistar um ócio duplamente remunera
do, pago pelo dinheiro público e emocionalmente 
gratificado pela exposição perante a sociedade? 

Sr. Presidente, S~s. e Srs. Senadores, os limi
tes regimentais de tempo impedem uma análise 
mais profunda do tema "reforma politica", no qual 
destaco. também. a questão da fidelidade partidária. 
já por mim abordada em ocasiões anteriores e que 
será, em breve, tema de novo pronunciamento. 

Gostaria de encerrar trazendo ao P\enáno a 
importância dos debates registrados ontem, em Bra
silia e em São Paulo e que se repetirão, ho1e. no Rio 
- uma valiosa experiência para os respectivos cida· 
dãos que. pela primeira vez, podem ver os postulan
tes como realmente são, apresentando-se de forma 
transparente, sem pirotecnias ou truques publicitá
Tios Num debate, não há como esconder o que pensa 
e deseja cada candidato; já num programa editado, as 
idéias "vendidas"" são as dos marqueteiros, publicita
rios e redatores profissionais, baseados em pesquosas 
e tendências sociais hoje submetidas a profunda des
confiança. E se até ontem praticamente não haviamos 
tido debates eoa porque o número absurdo de candida
tos inviabilizava qualquer tentativa nesse sentido. 

Agradeço a atenção e o interesse de todos os 
Srs. Senadores. Acredito que voltaremos a aprofun
dar os estudos e a busca de soluções em tomo desse 
ponto, que diz resperto à consolidação da democracia 
e das instituições republicanas em nosso Pais. 

Murto obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Tem a 
palavra o Senador Jefferson Peres. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB- AM. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Srs. 
Senadores, transcorreu, no último dia 15. o centená· 
rio de nascimento de um dos mais ilustres homens 
públicos do Amazonas. que foi o saudoso Desem
bargador André Vidal de Araújo. 

Pernambucano, foi criança para a minha terra. 
levado pelo pai, Dr. Francisco Pedro de Araújo Filho, 
um dos mais brilhantes advogados do fórum de Ma
naus na sua época. 

Lá se formou em Direrto e se revelou um talen
to poliédrico. porque era ao mesmo 1empo um ho· 
mem de pensamento e de açáo. com presença mar
cante nas áreas da magistratu_ra. da política e do 
magistério. 

O Sr. Bernardo Cabral (PFL - AM) - V. Ex' 
me perrn~e um aparte? 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM) -
Ouço com prazer V. Ex'. 

O Sr. Bernardo Cabral (PFL - AM) - Senador 
Jefferson Peres. se V. Exª me desse a honra. gosta
ria que V. Exª falasse também em meu nome pessoal. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM) -
Com certeza, Senador Bernardo Cabral; e o faço 
com muita satisfação, até porque V. Ex' foi amogo do 
Desembargador André AraUio. na Manaus do nosso 
tempo. 

Ao ingressar na mag1stratura, foi o primeiro 
Juiz de menores da caprtal e logo se revelou não 
apenas um grande magistrado. que passou a defen· 
der com muita coragem os direitos dos menores. 
como deu uma dimensão administrativa à Vara de 
Menores, criando setores de assistência à criança e 
ao adolescente, inclus1ve o Instituto Melo Matos. 
destinado a menores intratores. os quais buscava. 
com o auxílio de psicólogos e ass1stentes sociais. re
cuperar e reintegrar à vida soc1al. 

Paralelamente, como cidadão. em ca:-áter part•
cular, foi semeando instrtuições. Sr. Presidente. 
Criou e manteve a Escola Premonrtóna do Bom Pas
tor, destinada a memnas órfãs que lá freavam insta
lados em regime de internato; criou o Instituto Mon· 
tessoriano Álvaro Maia. que abrigava menores com 
deficiêncoa mental. adotando o método pedagógoco -
revolucionário para a época - da goande educadora 
italiana Maria Montessori: coiou e manteve uma cre
che para filhos de operarias em Manaus: e cnou. 
aonda, a Escola de Servoço Social, de nível supenor. 
a qual formou as pnmeoras assistentes soc1aos. algu-
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n13.5 das quais passaram a trabalhar nas entidades 
por ele criadas. 

Ao se aposentar, já como Desembargador. in
gressou na política, oportunidade em que foi elerto -
com um grande numero de votos - deputado federal 
pelo então Pa~ido Democrata Cristão. na Legislatura 
1951/1954. Não renovou seu mandato e logo aban
donou a politica completamente desencantado da 
mesma e da vida parlamentar. Voltou-se a ativida
des part•culares e se dedicou à pesquisa. Foi um 
p1oneiro no campo das pesquisas sociais no Estado 
do Amazonas, publicando alguns estudos e ensaios 
que lhe valeram o ingresso no Instituto Geográfico e 
Histónco do Amazonas e na Academ•a Amazonense 
de Letras. Das entidades que cnou todas desapare
ceram apos sua morte. com exceção da Escola de 
Serv1ço Social. ho1e incorporada à Umvers1dade do 
Amazonas. 

Aquele homem extraord1náno não de1xou de 
Irabalhar até o ultimo momento de sua v1da. Em 
1975. aos 77 anos de idade, veio a falecer. Mesmo 
em seus Ultimos dias, era ainda muito atuante nos 
Conselhos Estaduais de Educação e Cultura aos 
qua1s também pertenci e onde aprendi a estimá-lo e 
a admirá-lo a•nda mais. Já nutria por soa pessoa 
uma amiZade herdada de meu pa1. que foi seu con
terrâneo. contemporâneo e grande amigo. Como An
dré AraUjo consegu1u fazer essa obra de tamanha 
envergadura? Só um homem com seu estofo pode
ria consegu1r. Com obstinação. pertmãcia. usando 
seu prestig1o. sua Simpatia pessoal; ia abnndo gabi
neres of1cia1s e empresanais, e com 1sso constituiu 
uma legião de am1gos que por me1o de verbas orça~ 
rnentánas, doações de bens, contribu1ções e de par
tiCipações voluntárias, consegu1u manter abertas 
aquelas ent1dades por muitos anos. 

Sr. Presidente. o espaço de v1nte mmutos é 
mu1to curto para falar de uma personalidade do porte 
de Andre Vida! de Araújo. Ho1e ocupo esta tribuna 
brevemente apenas para fazer esse registro em ho
menagem a sua memória. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Pres1dente. 

Durante o discurso do Sr. Jefferson 
Peres. o Sr. Geraldo Melo. 19 Vice-Presiden
te. de1xa a cadeira da presidimcta, que é 
ocupada pelo Sr. Bello Parga. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Concedo 
a palavra ao Senador Adem1r Andrade. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcántara. 
O SR. LLICIO ALCÃNTAAP (PSDS - CE. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem ·evisão do orador.) 

- Sr. Presadente. d1vidire1 o meu pronunciamento em 
duas partes. Na pnme~ra. deSeJo comunicar à Casa 
- e desde tá ped1ndo se registre um voto de pesar -
o falecimento do Dr. Ra1mundo Coêlho Bezerra de 
Farias. que vmha exercendo o cargo de PrefeitO do 
Crato, no Sul do Estado do Ceará. 

Raimundo Bezerra fo1 méd1co. formado pela 
Faculdade de Medicina da Bah1a. com especializa
ção no Brasil e na Alemanha em cardiologia: poste
rionmente, fo1 Deputado Estadual. Deputado Federal 
constrtuinte e, por uttimo, Prefeito da Cidade do Crato. 

Como médico. não só conquistou uma larga 
clientela no Crato e nas regiões v1zinhas. como fun
dou uma casa de saúde que tem o nome do seu pa1. 
a qual funciona hâ ma1s de tnnta anos. 

O seu passamento se deu em função de uma 
doença grave. que terminou m•nando completamen
te suas forças. levando ao seu falec1mento entre os 
d1as 14 e 15 de outubro. 

Faço este reg1stro. Inclusive. porque aqu1 estão 
os Senadores Nabor Jun1or. Bernardo Cabral e DJal
ma Bessa, que conheceram o trabalho que S. Ex• 
realizou na Constttuinte. dedicando-se ao tema das 
legislações e dos dispositivos constitucionais sobre a 
segundade soc1al. part•cularmente. sobre a questão 
da saúde, tendo uma tntluênc1a muito grande par; 
que a Constituição Federal e a própria Le1 Orgãn1ca 
da Previdência Social t1vessem digposltJvos que cul
minassem na institu1çãc do Sistema Unico de Saúde. 

Peço à Pres1dênc1a que submeta o presente 
voto de pesar a apreciação oportunamente. para que 
se dê conhecimento à sua família - à viúva Dª' Mana 
Sileni e aos seus filhos. 

Em seguida. Sr. Pres1dente. queria comentar 
as noticias de hoJe dando conta de que o Pres1dente 
Fernando Hennque Cardoso. na reunião da cúpula 
ibero-americana. ocomda na cidade do Porto. em 
Portugal. alud1u a cr1ação da taxa a ser cobrada so
bre operações fmance1ras 1ntemac1ona1s, para cons
titUir um fundo que se destinana a reduz~r, nesses di
ferentes paises. o 1mpacto dos deslocamentos râ.pl
dos e fulm~nantes desses recursos. que tennmam 
por cnar sénos embaraços pnnc1palmente aos pai
ses em desenvolVImento. Penso que essa providên
cia não pode tardar 

A ONU tem seus diferentes organ1smos. tats 
como a OIT. que trata das questões relat1vas ao tra
balho: OMC - Orgamzação Mundial do Comercio. 
que se dedica ao comerc1o; a OMS - Organ1zação 
Mund1al da Saúde. que trata das questões pertinen
tes a saúde: e a FAO. que é uma agênc1a da ONU 
destmada a tratar da agncultura. Asstm sendo. por 
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que não um organismo internacional que cuide das 
finanças? O FMI não preenche mais esse papel. Ele 
é fundamentalmente um banco que empresta dinhei
ro em determinadas condições, desde que seja acei
ta a sua ingerência sobre a política interna dos paí
ses. Assim, é preciso que se crie essa consciência. 
Fico murto a vontade para dizer isso, porque a ques
tão já foi trazida ao Senado, muitas vezes. pelo Se
nador Eduardo Suplicy, que tem citado economista 
americano James Tobin, autor dessa idéia. Talvez a 
proposição precisasse de um amadurecimento ou 
até da ocorrência de uma crise, do porte da que es
tamos sofrendo, para que ela venha a ser realmente 
considerada como uma h1pótese razoável e neces
sária. 

Como o Senhor Presidente da Republica, mais 
uma vez. lança essa idéia Sua Excelência o tem fei
to em outras oportunidades, certamente temos de in
sistir na proposta. E mesmo os países ricos, desen
volvidos, do chamado G-7 também têm interesse 
nisso. 

Ouvi, hoje, na televisão que o Financial Times 
diz que temos de encontrar uma solução para o pro
blema do Brasil porque. do contrário, todo o sistema 
financeiro e econõmico poderia ser afetado. Não se1 
se isso é um rasgo de patriotismo porque queremos 
ser grandes e importantes até na criSe; creio que 
não, porque os ingleses não são muito afeitos a es
sas tiradas. A ser verdade o que ouvi na televisão. o 
Financial Times. um dos mais importantes órgãos 
da imprensa da área econõmica. faz esse alerta na 
primeira página. Se esse é um processo que não se 
interrompe, que continua e que afeta a todos, é de 
se perguntar: no fim. os países do G-7 vão negociar 
com quem? Vão comprar de quem? Vão vender a 
quem? E impossível que isso não termine afetando 
esses países. É uma questão de racionalidade, de 
defesa da economia. para que fiquem atentos ao 
problema dos demais países_ 

O Sr. Roberto Requião (PMDB- PR)- Permi
te-me V. Ex< um aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) -
Tem a palavra V. Ex<. 

O Sr. Roberto Requião (PMDB - PR) - Na 
verdade, esses países não vão negociar com mais 
n.nguém, porque vão atropelar a soberama dos paí
ses pobres, como estão fazendo com a brasile~ra. 

Vão interiorizar leis. como a Lei de Patentes. a Le1 
de Propnedade Intelectual. e. amanhã ou depois. 
não terão mais com quem negoc1ar no ãmbito de 
país soberano e de ent1dade nacional. porque terão 
tomado conta dos países como o estão fazendo com 

o Brasil. Perdoe-me, Senador Lúcio Alcântara. mas 
a proposta do Presidente Fernando Hennque. na Ci
meira de Portugal... 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) -
Gostei do lusitanismo. 

O Sr. Roberto Requião (PMDB - PR) ... não 
passa de um factóide à moda do Sr. César Ma1a. do 
Rio de Jane~ro. Na verdade. a politica do Pres1dente 
Fernando Henrique é uma politica de destru1ção das 
elites brasileiras. V. E~ pode consultar o livro em 
que Sua Excelência defende tese sobre Dependên· 
cia, a qual. segundo o Pres1dente. ao invés de ser 
um fator de retrocesso. é um fator de progresso. po1s 
as elites brasileiras são absolutamente 1ncapazes 
Portanto, trata-se de uma proposta. urdida na déca
da de 60 na USP, marxista vulgar, mecanicista. mal 
analisada, implementada pelo P-residente Fernando 
Henrique. É uma proposta Internacionalista. que su
gere inserir no mercado globalizado um país sem as 
devidas defesas. O Bras1l abriu as suas guardas de
liberadamente. como política de Governo do atual 
Presidente da República. Este apelo para que os ca· 
pitais fiquem é uma tolice absoluta. porque eles que
rem lucro. O Brasil permite até que as empresas in· 
ternacionais aqui sed1adas antecipem a Suposta saí
da dos seus lucros e muitas delas, ou quase todas. 
já estão remetendo para o extenor os lucros presu
midos deste ano de 1998. Prec1samos interromper 
esse processo de dependência deliberada. que esta 
simplesmente liQUidando a indústria nac1onaL Eu Cl· 

tava outro dia. Senador Lúc1o Alcântara. o combate 
do Ministro Renan Calhe1ros. deflagrado contra a pi
rataria na indústna automobilística. Não existe pira
taria na IndUstria Brasileira Automobilística de Auto
peças: o que existe é a quebra deliberada do selar 
De 3.500 fábricas em São Paulo. temos cerca de 
300, que estão ligadas a montadoras multinacionais. 
Então, o que se diz ser hoje uma falsificação de au
topeças é simplesmente uma resistência dos empre
sários que faliram e colocam as mesmas peças que 
colocavam ontem no mercado sem pagar imposto de 
espéc1e alguma, mclusive Imposto de Renda. para 
poder competir com a liberação absoluta na importa· 
ção. O que o Pres1dente Fernando Henrique tena 
que fazer seria recuperar a capac1dade ociosa da in
dústria brasileira, que é de 25%. ou seJa. um 1nvest1· 
menta de R$250 bilhões. que 1á f01 feito e está para
lisado em função dos juros altissomos e da absoluta 
ausência de financ1amento para a retomada do de· 
senvolv1mento. Os erros do Pres1dente Fernando 
Henrique se multiplicam. Afinal de contas. Senador. 
Sua Excelência foi reeleito dizendo que "quem fez o 
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Real pode também resolver o problema do empre
go recusando-se a um debate público com seu 
opos1tor. o ex-agncultor. metalúrg1co e líder da Opo
SIÇão. Lu1z lnác1o Lula da Silva. e trabalhando em 
c1ma do marketlng político sem. ngorosamente. ne
nhuma cons1sténc1a. Excelência. peço-lhe perdão 
por té-lo aparteado nesses termos. mas Fernando 
Henr•que Cardoso e seus factó1des não merecem 
nenhuma cred1bihdade. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) - O 
Senador Roberto ReQUião trouxe um fato novo ao 
debate. O Prestdente Fernando Hennque e sempre 
acusado de ser um neoliberal, e S. Exl. com sua 
erudtção e conr'leclmento. o declara um marx•sta me
canictsta Então. aparentemente. estamos d1ante de 
uma contradrçào mUlto séna. Segundo o seu racrocí· 
mo. o Presrdente quer internacionalizar a elite brasr
lerra. julgando que a nossa nativa. tuprniqurm. não 
seja capaz de promover o desenvolvimento e o pro
gresso do Pais. 

E prec1so salientar a questão da globalização 
em murtos pontos até concordo com o Senador Ro
berto Requião. mas não podemos ignorar que o Bra
srl não podia permanecer como uma economia fe
chada. Os custos de produção. em muitos casos, 
eram altos. Tivemos várros produtos. cujos preços 
cairam. A questão da rndústria têxtil exemplifica rsso 
murto bem. O Governo tardou em tomar uma série 
de provrdéncias e a indústna brasileira tena de ser 
mars protegrda e msso. mars uma vez. concordo com 
S. Ex~. O que havia eram, em muitas vezes. subfatu
ramentos. subsídros. Zeraram rapidamente as ali
quotas e a rndústna têxtil quase se acaba. 

O Sr. Roberto Requiito (PMDB - PR) - Hoje 
os subsídros e as proteções foram liquidadas con
cordo com V. E~ que eram exageradas. mas exis
tem em qualquer pais. No entanto, foram dadas to
das as proteções e subsídros possíveis ao caprtal in
ternacronal. pnncrpalmente ao capital frnancerro, que 
está trabalhando com um teto de 49.75% de lucro ao 
ano. o que invrabiliza, absolutamente. qualquer pro
jeto de crescimento do Brasil. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) -
Primerro. o Senador Requião não héi de desconhe
cer a importância da Cimeira lbero-ameiicana que 
se deu na grande crdade do Porto. Portanto, não é 
lugar para factóide. Ali estão reumdos chefes de Es
tado da Aménca Lat1na. da Espanha e de Portugal 
para drscutrr os assuntos do mundo rbero-amerrcano. 
mas que são tambérr~ do mteresse geral de todos os 
paises. O Pres1dente Fidel Castro. de Cuba. fez um 
pronuncramento exaltando o Presrdente Fernando 

Henrrque. que defendeu a 'IOeda sem a ajuda de 
ninguem. Quer drzer. for capaz de artrcular aqur a de
fesa contra os chamadcs araques espesulatrv'Js sem 
que recebesse ajuda de nenh•Jrn lugar. 

O Sr. Roberto Requiâo (Pii!IDB- PRI - Permi
te V. Exª um a pane -;o 

O SR. LÚCIO ALCÂIHf,RII (PSDB- CEi -
Pors nâo. Senador. 

O Sr. Roberto Requião (PMDB- PAI- V. Exª 
não percebe a rronra do velho trmonerro de Cuba 
quando faz o elogro a Fernando Henrrque? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CEI -
Não 

O Sr. Roberto Requião 1PMDB - PAi - Uma 
rronra. alréis. nada fina. •Jrn2 rr0nra murtc grosserra O 
Presrdente da RepUblrca es!ava. sendo gozado pelo 
Presrdente de Cuba. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) -
V. Exª Já disse que um pronrJnciêlmento é factóide: o 
outro é gozação Vou propor que se acabe com isso. 
Essa é uma reunrão em que não se leva nada a sé
rio, em que não se tratam as coisas realmente com a 
importância que elas têm? A cnse econõmrca é real
mente uma crise importar,te ~"~:> mundo .. todos estão 
preocupados com ela. 

O Sr. Roberto Requião (PMDB - '"li - Va
mos regrstrar a sua sugestão e PnviB-la aos presi
dentes que estão reunrdos. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE)- A 
sugestão não e mrnha.. O Senado. !:e qurser- ou V.~. 
em carater pessoal -. pode fazer essa sugestão. Eu 
não a endosso porque nâo tenho cerno admrtrr q:..Je o 
Presrdente Frdel Castro es~2 alr p2ra fazer uma pra· 
da. uma brincadeira. 

Então. Sr. Presrdente. defendo - e tenho certe
za de que o Senador Roberto Re<julão também - a 
cobrança desse impcsto destrnado à superação da 
pobreza. como era rnrcialmente a idéia. Enfrm. crera 
que não é possrvel manter esse fluxo de caprtal. de 
dinherro. absolutamente sem controle. É precrso es
tabelecer alguma regra. alguma norma. e o rdeat 
para rsso serra um crge.nr~mo internacional - somo 
muitos têm proposto -. Já que o FMI não e o caso 
pors esta provando que e nbsoleto. que est.? :?tJsolu
tamente tora da realidade nos ri ias de hOJe. 

E o Presrdente Fernaqdc Hennque Já escreveu 
sobre rsso a murtos chefes de Estado. Ji3 fél.lou sobre 
o assunto em drversas ocas1ões. rnclusrve na pales· 
tra que tez no colegro ao rAexicC auando la esteve. 
Cre1o que faríamos bem se aporéissemos a sua 
idéra. a sua proposta. se sustentassemos essa pos•-
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ção. independentemente até da divergência que o 
Senadar Roberto Requràa possa ter em relação a 
outros aspectos de sua administração. Mas essa 
nova ordem mternacional no mundo das finanças, da 
economia. tem realmente de ser instaurada para a 
proteção. para a seguranca. princrpalmente dos pai
ses em desenvolvtmento. 

MUlto obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Senador 
Lúcio Alcântara. V. E~ fez o registro do falecrmento 
de um político que era seu conterrâneo. Solicito que 
encaminhe um requenmento à Mesa para que pos
samos submetê-lo ao Plenáno. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto 
Requtão. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR. 
Pronuncra o seguinte drscurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, tomo a pala· 
vra nesta sessão plenária de segunda-feira para re
gistrar uma denúncia recebida por mim, documenta
da. que dá suporte às razões que levaram o Banco 
do Estado do Paraná literalmente a falência. 

Receb1 denúncia de uma série de transferên
cias de precatónos feitas em cartório, que seNiram 
para pagar dívidas de empresas fictas com o Banco 
do Estado do Paranâ. A denúncia vem acompanha
da da explicação de que essas dívidas se referiam a 
empréstimos feitos na última campanha mumc1pal, 
em que foi elerto o Sr. Cacio Tanigushe, Prefeito de 
Cuntiba. É realmente muito estranha essa denúnc1a. 
mas está consistentemente documentada. 

Por exemplo. Sr. Pres1dente, a empresa AT 
Computação Gráfica Lida. tem capital social de 
R$10 mil, é de propried2de do vice-Prefeito de Curi· 
tiba. Algaci Tulio. e de Marcelo Giovani Tulio, e o 
seu limite técn1co de crédito no Banestado era de 
R$1 mil, mas t::ontraiu uma dívida de 
R$1.797.429,91. Esta divida foi quitada. A forma de 
quitação foi a daç2o de pagamento de precatório, 
confonTle escritura do 7? Tabelionato (Tabehonato 
VOLPI. de Curitib2\. em 26/11/1997, livro 1359-N. 
folh2s t85 " ~ 86. ratificada em 19.12.97. do Livro 
nº 1.370-N. folhas 132 e t33. Condiçào especial: 
desconto de aproxrmadamente R$500 mil do valor 
da dívida para a quitacão baseada no valor facial do 
precatório. Forma de aquisição do precatório: em
préstimo do Banestado à empresa Documentha Pro
duções Cinematográficas Lida .. pertencente ao só· 
CIO do Sr. Alqacir T ulio. Sr. lsmãno Bezerra. e admi
nistrada por sua irmã. na qualidade de preposta -
"laranja·. -:::orno se d1z geralmente na gína do estelio
nato. O orecatóno fc1 adq"Jtrido pelo irmão do Sr. Is-

mário por meto de escntura publtca onunda do 1 Oº 
Tabehonato, Lrvro nº 482-N. loiha 181 

A empresa Documentha tem como sóctos Be
remce Isabel M. Bezerra e Mana de Lurdes Rufalco. 
O limite de crédito. Sr. Prestdente. e zero. As divtdas 
com o Banestado são em te-rno je R$1.300 mtlhão -
todas avalizadas pelo Sr. Algact Osmanc Tulto. V1ce· 
Prefeito de Cuntiba. agora eleito Deputado EstaduaL 
Forma de pagamento: pane QUitada com dação de 
precatórios e com vultosos desc:Jntos. conforme es
critura pública do 7º Tabelronato. em 26.t1.97. Livro 
1.359, folhas 185 e 186. ratrficada em 19.12.97. Li 
vro 1.370-N. folhas 132 e t33. Deve arnda ao banco 
mais de RS 1 m•lhão. 

Outra divida. Sr. Prestdente. refere-se à em
presa EstúdiOS Unidos Comumcação e Markettng 
Ltda., CUJOS sóc1os são Marco Antonto Bezerra e Isa
bel Cecília Mendes Paredes. Prepostos: "Larantas'" 
do Sr. Algac1 Os mario Tuho e lsmârio Bezerra. Ltmite 
de crédrto: zero - restrições. Crédito obtido: R$300 
mil. Forma de qu1tação: dação de pagamento com 
precatório pelo valor de face com substancial des
conto. escntura pública já citada. 

A denúncia vem com algur112s notas explicativas: 
Valor de face do precatO no repassado ao Ban

co: R$1.948.253. 87. 
Total de dívida quitada cem o mesmo Banco: 

R$2.391.581 ,44. 
Valor pago pelo precatóno Sr. Presidente. com 

empréstimo do próprio Banco do Estado do Paraná 
R$350 mil. 

Por 1sso o Banco do Estado do Paraná está. 
quebrado: porque o pessoal ligado ao Governo do 
Estado. no caso em tela o Vice-Prefe1to de Cunt•ba e 
atual Deputado Estadual eleito Algacrr T ulio, é capaz 
de pagar uma conta de do1s mtlhões e poucos rea1s. 
com abatrmento reduzida para R$1.948 mil, medran· 
te um precatório adquirido com um financiamento do 
próprio Banco, de R$350 mtl. 

Além dtsso, a denúncia nos demonstra que o 
Sr. V ice-Prefeito de Cuntiba e as suas empresas es
tavam imped1dos de operar com o Banco do Estado 
do Paraná, segundo a let vtgente. a ''Lei do Colari
nho Branco", por ser tio do dtretor na época que VIa
bilizou essas operações. o Sr. Arlet Pmto de Lara. 

Este é o quadro moral do Estado do Paraná 
hoje. Esse t1po de operação se repetiu com um de
putado - já é notória a operação - o Deputado Dur· 
vai AmaraL Confonne tnformações que tenho recebi· 
do. vános outros políticos que levantaram recursos 
junto ao Banco para a campanha ele1toral quitaram 
suas dividas da mesma manetra. Compraram um 
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precatório não vencido do Estado do Paraná por va~ 
lores •rnsórios. valores que se aproximavam a 10%, 
do valor de lace, e pagaram ao Banco pelo valor ele 
lace. liqu1dando, dessa forma, suas dividas. 

Não é à toa que o Banco do Estado do Paraná 
está insolvente. 

Quero destacar o talo de que estou enviando 
toda esta documentação para o Ministério Público 
Federal e para o Ministério Público do Estado do Pa
raná. 

Murto obngado. Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Não há 

mais oradores inscritos. 
Sobre a Mesa. requenmento que passo a ler. 

E hdo e aprovado o segu1nte: 

REQUERIMENTO N• 510, DE' 1998 

Senhor Presidente. 
Requeremos, nos termos do art. 218 do Regi

mento Interno. de acordo com as tradições da Casa, 
as seguintes homenagens pelo falecimento do Sr. 
Raimundo Bezerra: 

a) mserção em ata de um voto de profundo 
pesar; 

b) apresentação de condolênc1as à familia, ao 
Estado do Ceará e à Prefertura de Crato. 

Sala das Sessões. 19 de outubro de 1998. -
Senador Lúcio Alcântara. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Os Srs. 
Senadores Zanete Cardinal, Paulo Guerra, LúCIO Ai
cântara e Odac1r Soares enviaram discursos à Mesa 
para serem publicados na fomna do disposto no art. 
203 do Reg1mento Interno. 

S. Ex!l!s serão atendidos. 
O SR. ZENETE CARDINAL (PFL - Mn - Sr. 

Pres•dente. Sr!s. e Srs. Senadores, a1nda no ano 
passado. quando da realização. na cidade do Rio de 
Jane1ro. do Sem1nário sobre a Violência Criminal Ur~ 
bana, concluiram os seus participantes que esse 
grave problema é em sua maior parte dev1do à po
breza. em estâgio crõnico. que acomete cerca de 
dots terços dos latino-americanos. principalmente os 
com tdade infenor a 20 anos. 

As condições de vtda miserã.vel, somando-se à 
falta de escolaridade e de ocupação regular. num 
quadro de arratgadas deficiências dos organismos 
poltctats e do Judiciário, determinam o crescimento 
da vrolêncta que diariamente, cada vez mats, tam
bem tnfeltctta a socteda.de brasileira. 

O jornalista Augusto Marzagão, relatando os 
acontectmentos desse evento, disse-nos da tmpossi-

bilidade de se "calcular os danos matenais e pstcoló
gtcos sotndos pelas vítimas de alguma forma de vto
lência ou que perderam entes queridos nessa guerra 
absurda. travada nas grandes ctdades brastleiras". 
inclusive os relacionados à dor. ao sofrimento e ao 
prejuízo moral dos parentes e amrgos das vtttmas. 

Tampouco. são conhecidos os números con
cernentes às despesas médico-hosprtalares e às do 
sistema penitenciário. ·as perdas de recursos huma
nos qualificados· e os prejuízos matenais detxados 
pelas ocorrências de furto e roubo. 

No entanto. assevera que há. s1m. como ava
liar, de fonna indireta. •o impacto considerável da 
violêncta crimtnal no presente e no futuro de todos 
os Cidadãos~. Basta ver que o própno desenvolvi
mento nacional é preJudicado pelas ações cnmino
sas. em conseqüência de aqui não apartarem 7 bi
lhões de dólares da poupança internacional d1sponi· 
vel, segundo os cálculos do Banco Mund1al. proce
dentemente receosa do •cima de 111segurança públi
ca• que o nosso País aparenta para o investtdor fo
rãneo. 

Esse o quadro descnto todo os dias pelos 
meios de comun1cação. das "chacmas. balas perdi
das. guerra entre traficantes. seqUestros; assaltos de 
todos os tipos e graus. rebeliões em presid1os. ten
sões e conflitos no campoy. gerando na população 
sent1mentos de inqutetação. insegurança. revolta e 
medo. 

·os assaltados. os sequestrados. os parentes 
e amtgos dos assass1nados e executados temem 
sa1r e voltar para casa. •r ao c1nema ou ao trabalho. 
viajar de õntbus. de1xar os filhos nas ruas ou mesmo 
na escola. passear nos parques púbhcos. abnr a por
ta a desconhecidos dmgtr ou parar o automóveL 
desfrutar o lazer noturno. cumpm, enftm. a s1mples 
rotina do cotidiano num espaço que se presume c1V1· 
lizado". 

ConclUI o conhec1do homem de lrn~rensa que 
·asstm v1vemos (neurot1camente) mu1tos de nos, res
tritos em nossa liberdade de tr e v1r. acuados e 
ameaçados por delinquentes que tnfestam as v1as 
públicas. emparedados. supostamente proteg1dos 
por altos muros, grades. guaritas, sofisticados dispo
sitiVOS eletrôn1cos de v1gília e seguranças armados". 

Nesse terreno. é de se consrgnar que um dos 
pnnc1pa1s resultados do Sem1náno fot a dectsão de o 
Banco Mundial comprometer-se a destrnar ate 2 bt· 
lhões de dólares para o nosso Pa1s. ob1ettvando a 
redução da pobreza. o tncenttvo à educação. a sau
de e ao desenvolvimento comumtano. entre outras 
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prioridades da pauta soc1oeconõmica do Governo 
Federal. 

A atuação governamental compreenderia a 
participação do Programa Comunidade Solidãria. 
exemplarmente conduzido por D. Ruth Cardoso. 
além dos Ministérios da Justiça. da Educação, da 
Saúde e do Trabalho, visando a elaboração e condu
ção de projetos de combate à pobreza. de melhoria 
do ensino profissionalizante e de reversão das con
dições determinantes do desemprego, para dessa 
forma contribuir, de forma eficaz e duradoura, para a 
e!!minaç:é.o da v!o!ência. 

Para cerca de 4 mil mulheres que estão cum
prindo sentença. a Primeir?-Dama. mediante a narti
cipaçãc do Ministério da Justiça, estuda a prc..x1rna 
implantação do Programa de Apoio à Detenta, a ser 
estendida. log•J em segida, às mulheres dos presos. 
consistente. entre outras formas de amparo a esse 
grupo populacional marginalizado, na manutenção 
de creches e de cursos de formação profissional. 
além do fornecimento de cestas básicas. 

De outro lado, ê notório que o sistema prisional 
ainda desatende a seu objetivo fundamental de res
socialização dos reclusos. Há superpopulação de in
ternos nas prisões, em geral tecnicamente desapa
relhadas para oferecer o mínimo de condições para 
os trabalhos de profissionais. como professores de 
ensino profissional. médicos, dentistas. psiquiatras, 
psicólogos. monitores e asststentes sociats, dedica
dos às tarefas de recuperação dos presos para a 
vida em sociedade. 

Nesse sentido. a política pemtenciária que vem 
sendo desenvolvida pelo Governo do Prestdente 
Fernando Henrique Cardoso percorre o acertado ca
mtnho da refonna. e modernização da rede existente e 
de construção de novos estabelecimentos prisionais. 

Por sinal, constitui recomendação da Anistia In
ternacional o investimento público nas cadetas. ca
sas de detenção e penitenciárias. tendo em vista 
que esses estabelecimentos. não oferecendo condt
ções mínimas de extstêncta digna e em nada contri
buindo para a recuperação do prisionetro, deixam de 
representar estímulo à possibilidade de vida social, 
resguardando o ex-detento da pratica de novas açõ
es cnminosas. 

Ademais. na Campanha da Fratem1dade de 
1997. a Igreja enfattzou que "o fato de se tratar de 
pessoas que praticaramm ações cnminosas não lhes 
tira a dignidade de seres humanos'', não podendo o 
Poder Púbhco, conseqüentemente. determinar o 
aprisionamento dos condenados sem lhes garanttr 

condições de recuperação social. imunes a qualquer 
espécie de tratamento cruel e degradante. 

É inaceitável, portanto. que convivamos com 
problemas como o da citada superpopulação carce
raria, quando se sabe que a Lei de Execução Penal 
determina o espaço mínimo de 6 metros quadrados 
para a reclusão do crimmoso, e que. nos espaços 
restritos de presídios, cadeias e delegacias policiais 
vivam amontoados centenas de presos. misturando
se, em chocante promiscutdade crimininosos reinci
dentes e comprovadamente perigosos com pessoas 
sob invesligação ou de inocência apenas contestada. 

Até recentemente. contávamos com uma popu
lação carcerária de 126 mil internos, e tão-somente 
51 rr.il vagas. Do excedente de 75 mil sentenciados. 
45 mil foram cons1derados perigosos, ai incluídos 27 
mil condenados a penas elevadas, em geral conse
qüentes do cometimento de crimes da mais alta gra
vidade. 

Esse quadro, enfim, começa a mudar. com os 
primeiros resultados da referenciada política peniten
ciária. No ano passado, o Governo inaugurou o pre
sídio de segurança máxima Bangu III. na cidade do 
Rio de Janeiro, considerado pelos especialistas 
como a mais moderna penitenciária da- América do 
Sul, com capacidade de manter 900 presos conside
rados perigosos. 

A um custo de 13 milhões de reais, a nova pe
nitenctária dispõe de um sistema moderno de segu
rança, destinado ao monttoramento da totalidade de 
suas instalações. Os internos. recolhidos em celas 
para no máximo 4 presos. podem dispor de bibliote
ca, lavanderia. ginásio poliesportivo. gabinetes médi
cos e dentários. salas de aula e oficinas. 

O novo presídio vem compor a rede de 53 es
tabelectmentos construídos pelo Governo Federal. 
Ainda no corrente ano. espera-se concluir o Bangu 
IV, lambem com capacidade para 900 presos. e ou
tros três. com capacidade total de 1.800 sentencia
dos. aumentando em mats 3 mtl novas vagas a dis
ponibilidade da rede penitenciária do Rio de Janetro. 

Acrescente-se, finalmente. que o Pais. sattsfa
zendo a necessidade de revisão de sua política peni
tenciária e tendo adotado. como vimos. um progra
ma continuo de reforma do sistema prisional, no qual 
se 1nscreve a pnontária criação de novas vagas. a 
ftm de dar cumprimento a aproximadamente meto 
milhão de mandados de pnsâo. promove a recupera
ção tisica de cerca de duas dezenas de pemtenctá
rias. ao lado da edificação de mats 50 novas unida
des em outros diferentes Estados da Federação. 
mediante a aplicação de recursos a serem dtspontbl-
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lizados pelo Banco Nac1onal de Desenvolvimento 
Econômico e Social - BNDES. 

Deve-se enfatizar, portanto, que não se trata 
de 1niciat1va contrária ao interesse imediato da popu
lação brasileira e de indevido favorecimento ao de
hnqüente. mas de esforço do Governo apropriado à 
exaltação da Cidadania e do respeito aos direitos hu
manos. de sorte a concretizar a almejada e drástica 
redução dos indices de criminalidade hoje existentes 
em nosso País. 

Era o que tinharnos a dizer. 
O SR. PAULO GUERRA (PMDB·AP) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Senadores, realizou-se hoje. 
d1a do Professor, no Palacio do Planaho, solemdade 
para entrega pelo Excelentissimo Senhor Pres1dente 
da República e Excelentissimo Senhor Ministro de 
Estado da Educação e do Desporto do Prêm10 In
centiVO à Educação Fundamental. T ai premiação é 
promov1da por aquele Ministério e pela Fundação 
Santista. Na mesma ocasião foram lançados oficial· 
mente dos Parâmetros Curriculares Nacionais de 51 

a a~ Série. Os Parâmetros Curriculares Nacionais 
compreendem 47 programas produzidos pela TV Es
cola. cada um com dez minutos de duração, deven
do " ao ar todos os dias. A transmissão será assegura
da pelas rádios MEC AM/Rio e 1\AEC AI\A/Brasilia. 

Quanto ao Prêmio de Incentivo a Educação 
Fundamental. ele foi criado, a justo titulo, para valori· 
zar a função do magistério, já que o professor é o 
agente fundamental no processo de melhona da 
Educação. Tal premiação foi conceb1da à 1ntenção 
dos professores de 1~ a 41 série do Ensino Funda
mental. que, dando provas de criatividade e dedica
ção à causa do ensmo. desenvolvem métodos e ati
l/Idades com o fito de ev1tar repetênc1a e/ou evasão 
escolares. 

Como militante na área educacional, parabeni
zo a atuação do Senhor Ministro Paulo Renato que. 
com competência e ded•cação, tem administrado a 
pasta da Educação. 

Sabemos que a formulação e a implementação 
de politicas públicas no setor ela Educação no Brasil 
e uma tarefa bastante complexa. E isso decorre da 
d1mensão continental de nosso Pais. das dispanda
des reg•ona1s. das desigualdades sociais. do enfra
quecimento da federação que faz com que estados 
e mun1cipios nem sempre desempenhem a contento 
sua m1ssão nessa área. 

Há que se ter. por 1sso mesmo, cnatiVIdade 
para ot1m1zar-se os escassos recursos destinados à 
Educação em nosso Pais. E nessa tarefa. cabe um 
Importante papel ao professor que. no dia a dia da 

sala de aula. defronta-se com problemas que dificul· 
tam o processo de aprendiZagem e da plena realiza· 
ção humana do corpo d1scente de nossas escolas 
públicas. 

O Prêm10 lncent1vo à Educação Fundamental 
representa um estímulo a ma1s para os professores 
de todos os quadrantes do País a darem resposta 
criativ.::. o. ass1m, bem cumpnrem sua m1ssão. 

Detxo i-'0'1:<into reg1strado meu apoio a tal ini
ciati"~ 

Murto obngado. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) -

Sr. Presidente, Sras. e Srs Senadores, o processo 
de modemtzação adm11;istrat1va e o esforço de de
senvolvimento SOC1oeconõm1CO, empreendidos pe~8J 
últimos governos do Ceara. :evaram o t:stado a 
apresentar resultados econõmicos e ::;oc1a1s que per
mrtem apontá-lo como o mais legitimo axemplo de 
transformação das h:stóricas condições que sempre 
estiveram associadas ao Norde~ta brasileiro. A evo
lução do PIB per capita, entre 1990 e 1995. ilustra. 
como clareza, essa atlrf'i"'ativa: enquanto o Brasil 
teve um crescimento de 5.4°/o e o Nordeste. de 
5,3%, o Ceo..d apresentou um percentual de 22% 
naquele período. 

Esse crescimento não ficou adstrito aos núme
ros. mas refletiu-se na melhona de vários mdicado
res de saúde, ta1s como o de mortalidade infantil e o 
de controle de doenças como difteria. pólio. tétano 
etc. Em 1993, o Estado foi premiado pelo Fundo das 
Nações Unidas para a lnfãncia (UNICEF) pela redu· 
ção do índ1ce de mortalidade infantil. Também o es
forço na área da educação foi reconhecido. Em 
1996, o Ceara recebeu do Un1cet o prêm1o ·cnança 
e paz• pelo caráter inovador do projeto educacional 
em andamento no Estado. 

Com minha passagem pelo Governo do Ceara. 
no periodo de 91 a 94 t1ve oportumdade de partiCI· 
par. d~retamente. da concepção do projeto de mu· 
danças desencadeadas pelo Estado, com o qual 
contmuo pennanentemente envolvido. razão pela 
qual acompanho, com zelo e atenção. o desenvolvi
mento dos programas sociais. particularmente da 
área educac1onal, po1s estou convicto de que a con
solidação da transformação social só se dá por Inter
médio do processo educativo.· 

É com essa mot1vação. portanto, que part1lho 
com as Senhoras e Senhores Senadores a satisfa· 
ção de constatar os resultados Já obt1dos pelo Proje
to "Todos pela Educação de Qualidade para Todos", 
da Secretana da Educação Básica do Ceará e tam· 
bém parte Integrante do Plano de Desenvolvimento 
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Sustentável do Ceara - 1995/1996. Orientado para o 
atendimento das necessidades de alfabetização e 
escolarização da população de 7 a 14 anos e para o 
apoio a outros graus e modalidades de ensino. o 
Projeto busca. prioritariamente. reverter os indicado
res de analfabetismo de crianças e adolescentes. 
viabilizando o acesso aos que estão fora da escola e 
buscando altemat1vas para uma permanência bem
sucedida. 

O primeiro ponto que quero destacar em rela
ção ao Projeto é a observãncia rigorosa das propos
tas educacionais consensuais. o respeito aos com
promissos já firmados e aos processos em anda
mento. Ou seja, a proposta não incorre no erro que 
costuma comprometer as iniciativas congêneres: o 
impacto da descontinuidade. Dessa forma, orienta
se por perspectivas educacionais consagradas e 
acordos estabelecidos. inaugurando uma nova pos
tura na condução das políticas públicas marcada 
pela maturidade e pelo pragmatismo. O esboço his
tórico que traçamos. a segu1r, atesta a importância 
da iniciativa cearense. 

O Brasil participou, em março de 1990, da 
Conferéncia de Educação para todos, em Jomtien, 
na Tailãndia convocada pela Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cu~ura 
(UNESCO), o Fundo das Nações Unidas para a ln
fãncia (UNtCEF), o Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD) e o Banco Mundial. 
Dessa Conferência resultaram posições consensuais 
de luta pela satisfação das necessidades básicas de 
aprendizagem de todas as crianças. jovens e adultos 
e o compromisso de elaboração do Plano Decenal 
de Educação para Todos. 

Para elaborar o Plano, o Ministério da Educa
ção instituiu um grupo composto por representantes 
do Ministério, do CONSED (Conselho dos Secreta
rios Estaduais de Educação), UNDIME (União dos 
Dingentes Munfcipais de Educação), e de várias en· 
tidades governamentais e não-governamentais. No 
período de 1 O a 15 de maio de 1993, foi realizada a 
Semana Nacional de Educação para Todos. evento 
que contou com a participação dos segmentos mais 
representativos da sociedade civil brasileira. Na 
oportunidade foram discutidas questões estratégicas 
da politica de educação básica, e assinado. pelo Go
verno e entidades presentes, o ·compromisso Na· 
cional de Educação para Todos." 

Firmado publicamente o Compromisso inclu1u 
tópicos considerados indispensáveis para compor 
uma agenda mínima de recuperação da educação 
basica nacional, destacando-se, entre eles. a profis-

sionalização do magisténo. a qualidade do ensino 
fundamental a autonomia da escola. a eqüidade na 
aplicação dos recursos e o engajamento dos seg
mentos sociais mais representativos na promoção, 
avaliação e divulgação dos esforços de universaliza
ção e melhoria da qualidade da educação funda
mentaL 

São essas as diretrizes que. devidamente con
textualizadas, orientaram a formulação da proposta 
do Estado do Ceará. Partindo de um Censo Comuni
tário, executado pelas secretarias da Saude e da 
Educação Básica, foram identrticadas e localizadas 
as pessoas com idade de 6 a 17 anos. que estavam 
fora da escola, em cada um dos 184 municípios cea
renses. A partir de então. foi ferto o trabalho de con
vencimento para motivar crianças e jovens a retornar 
à escola. Como resultado imediato, em 1996, as ma
trículas no ensino fundamental. no Ceará, cresceram 
16, 7°/o, cerca de 12 vezes o crescimento da popula
ção cearense no mesmo período. 

Entre as alternativas buscadas para equacio
nar as necessidades de atendimento à população 
identificada pelo Censo, buscou-se a mobilização da 
sociedade, especialmente dos municípios e do Siste
ma de Justiça. Os juizes e promotores -de todas as 
comarcas do Estado assumiram o compromisso de 
desenvolver ações de fiscalização para monitorar o 
acesso e a permanência na escola de todas as 
crianças e adolescentes de suas regiões de atuação 
A ação fiscalizadora da aplicação dos recursos desti
nados à educação é outra dimensão do envolvimen
to do Poder Judiciário. 

Com os objetivos de reconhecer as escolas pú
blicas que desenvolvem ações educacionais inova
doras e de promover os profissionais que exercem 
um papel decisivo no processo de aHabetização fo
ram instituídos os prêmios "Desempenho Escolar" e 
a • AHabetizadora Cearense". 

Foi instituído também, o fundo de Apoio ao De
senvolvimento da Escola (FADE), com a finalidade 
de eliminar as barreiras entre as instâncias centrais. 
regionais e as escolas. viabilizando transferências 
diretas de recursos para a unidade escolar. Aluai
mente, 362 escolas são unidades orçamentarias, o 
que corresponde a 52°/o da rede estadual de ensino. 

O marco referencial da politica de gestão im
plantada é o principio de autonomia escolar que de
termina que a melhoria cia qualidade do ensino esta 
diretamente relacionada com a gestão de recursos 
humanos. financeiros e pedagógicos pela própria es
cola. Assim, a gestão escolar deve ser assumida de 
forma democrática pela comumdade escolar. por 
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meio dos conselhos escolares. assocaações de paas 
e comunrtários e grémios estudantis. Os conselhos 
escolares estão implantados em 730 escolas e os 
grémios em 315. 

No campo pedagógico, as iniciatavas de mobili
zação pelo acesso de todas as crianças e adoles
centes a educação correspondem a algumas ações 
que vêm sendo empreendidas para garantir a per
manência bem-sucedida na e&COia. O projeto Tempo 
de Aprender - que se desdobra em Tempo de LE,:, 
Tempo de Collllivwe T.,..:10 de AIIBnçM- foi con
cebido, com a fina!jr1e<!e de viabilizar a ampliação d·J 
acesso ao ensino ~ e a promoção do su
cesso escolar, de modo especifico, daqueles que 
não tiveram as ~ oportunidades educativas 
que a população bem-sucedida na esco!a. 

O Tempo de Ler traduz-se em ações de anabe
t,zação de crianças e ado I a :alies, na faixa etárill de 
11 a 15 anos, anaHabetos e fora da escola. O T8f1JJO 
de ConVIver está voltado para o redimensionamento 
curricular. A escola se posiciona como centro de articu
lações de ações oomunitárias, que envolvem alunos. 
professores e pais na busca do sucesso escolar. O 
Terrpo de Avançar orienta-se para estratégias de cor
ração do fluxo escolar, visando o atendimento e acele
ração de estudos para crianças e adolescentes com 
grande defasagem na correlação série-idade. 

Além desses projetas, estão implantados Ci
clos de Aprendizagem em 40"k das escolas do siste
ma publico de ensino do Ceará. Os ciclos têm como 
objetivo superar a estrutura linear da seriação esco
lar, por me1o de "ciclos" que considerem a idade do 
aluno e seu nível de desenvolvimento e aprendiza
gem, de modo a tomar a organização do ens~no 
mais favorãvel ao sucesso escolar. 

Ainda em relação a gestão escolar, destacam
se iniciativas, tais como, a eleição dos diretores das 
escolas públicas estaduais; o fortalecimento da des
centralização administrativa, como a criação de 21 
Centros Regionais de Desenvolvimento da Educa
ção (CREDE). que passaram a ser a principal instãn
cia de articulação entre a escola e o Poder Publico; 
a realização de concurso unico para a rede publica. 
a fim de suprir a carência de professor em todos os 
municípios do Estado e ações de valorização e qua
lificação do magistério, como a oferta de cursos de 
especialização. aumento de salário e subsídios para 
aquisição de computadores. 

Em relação à rede tisica, foram construídas, 
em todo o Ceará. no período de 1995/1998, com re
cursos de Projeto Nordeste, 38 escolas com 262 sa
las de aula. recuperadas 614 e ampliadas 45 esco-

las. com 77 salas de aula. Em Fortaleza. to1 construi
do o L1ceu do Con1un1o Ceará. que atende 1.800 alu· 
nos e estão em fase de construção ma1s d01s liceus 
que atenderão 3.600 alunos. Com recursos do Esta
do, no mesmo periodo foram construídas 20 esco
las. recuperadas 149 e ampliadas 2. 

No ensmo fundamental. em 1998. o Ceara esta 
com 97~~ da pcpulaçâSI Ge 7 a l d anos na escola A 
mat:ÍCU~â dO &nSiilO lt,;nUamertal no CstaCO é de 
1.834.09C. No periodo ~ 38~.'1998, a matricula r.esse 
nível de ens1no cresceu 30,4°/o e foram incorporados 
427.388 novos alunos. A rede pübhca rP!JistrCJI.I um 
cresctmento de 41,1 %; e a rede particular, 'Jma per
da de 18,1%. 

No ensino méd1o. o cresctmento de matricula 
,o Ceará. em 1998, to1 de 1 0,2% com a ir.carpo:-a
ção de 20.469 novos alunos. No perioao 1995/1998, a 
matrícula nu ensino médio aumentou 45,6% e foram 
incorporados 70.576 novos alunos. A rede publica re
gistrou um aumento de 66,3% e a parttcular, de 9,8°/0. 

Em relação à educação 1nfant1i, foi desenca
deado um amplo processo pelo seu reconhecimento 
e valonzação. atingmdo 83 municípios do Estado. O 
processo tem poss1b11itado avanços como a forma
ção de professores não-titulados e a qualificação es
pecifica em educação mfantil. Projetas de coopera
ção técnica estão sendo desenvolvidos JUnto às dife
rentes regiões do Estado. buscando tomar as cre
ches e pré-escolas espaços educativos. com funções 
de educar e cuidar. 

A alfabetização conta. hoJe, com o ~Programa 
de Alfabetização Sohdána··. que atende a 120 muni
cípios ating1dos pela seca e em estado de emergên
Cia e com acordo firmado entre o Governo do Estado 
e o Mov1mento dos Sem-Terra (MST). para garantir 
o atendimento de 3.493 JOVens e adultos que Inte
gram a áreas de assentamento em 34 municípios 
cearenses. 

A educação de JOvens e adultos atende, hoje. 
no Ceará, 12.746 professores não t1tulados. 3.878 
alunos no ensmo fundamental, 3.628 no ensino mé
dio. 693 em suplência profissionalizante e 45.658 em 
aceleração de aprendtzagem, cumprindo. assim, a 
função de oferecer aos jovens e aduijos escolanda
de de ensino fundamental e médio. além de apertei· 
çoamento e atualização de conhec1mentos. 

Senhoras e Senhores Senadores. o crescimen
to observado no Ceara mostra que o esforço em
preendidO no sentido de universalização do ens1no 
fundamental está surtmdo efeitos pos1t1vos. S1Qn1f1ca 
que as crianças e adolescentes das camadas ma1s 
pobres estão tendo oportunidade em relação a este 
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Indispensável componente da cidadania que é a 
educação escolar. Por outro lado, os números indi
cam, também, que novas alternativas devem ser 
buscadas. Permanecem como grandes desafios da 
educação, no Ceará, a qualidade da educação bási
ca. o acesso à educação infantil, ao ensino méd10 e 
a educação superior. A rede escolar ainda necessita 
ser ampliada. Mas professores devem ser capacita
dos. É preciso aprimorar material de ensino e apren
dizagem. Enfim, é preciso construir uma qualidade 
capaz de considerar os ingredientes gerados pela 
quantidade de crianças e jovens que foram Incorpo
rados ao SIStema escolar. 

Isso significa. Senhoras e Senhores Senado
res. aparte de recursos humanos e financeiros. von
tade politica e capacidade técnica para enfrentar o 
desaf1o da educação, que é. af1nal, o grande desafio 
da sociedade brasileira. O percurso é longo e aci
dentado. Alegra-me. contudo. constantar que o Cea· 
rá jéi está a cammho. 

Muito obrigado pela atenção' 
O SR. ODACIR SOARES (PTB - RO) - Sr. 

Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, não poderia dei
xar de referir a passagem do 202 aniversário de ativi· 
dades do Tratado de Cooperação Amazónica - TCA 
- no u~imo dia 3 de de julho. O texto do Tratado de 
Cooperação Amazônica. assinado pelos Governos 
d;~ Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru. 
Sunname e Venezuela, foi aprovado pelo Congresso 
Nacional, nos termos do Decreto Legislativo N• 69, 
de 18 de outubro de 1978 e promulgado pelo Pres•
dente do Senado Federal. Senador Petrônio Portella. 

Nunca é demais relembrar o texto do art.1•. do 
Tratado de Cooperação Amazónico - TCA, no qual 
fica fixada a proposta básica de entendimento entre 
os Governos dos Países Amazônicos. assim: ·As 
partes contratantes convêm em realizar esforços e 
ações conjuntas a fim de promover o desenvolvi· 
menta harmônico de seus respectivos territórios 
amazônicos, de modo a que essas ações conjuntas 
produzam resultados eqürtativos e mutuamente pro· 
veitosos. assim como para a preservação do me1o 
ambiente e a conservação e utilização racional dos 
recursos naturais desses territórios". 

É até certo ponto curioso e ao mesmo tempo 
estimulante, que vinte anos atrás, Cientistas, estudio· 
sos. políticos e governantes dos orto Países signatá
nos do Tratado de Cooperação Amazónico- TCA, já 
se manifestassem compromissados em tomo de li
nhas de pensamento e ação para a promoção do 
desenvolvimento harmônico de seus territórios. sob 
o compromisso da preservação do me1o ambiente. a 
conservação e utilização racional dos recursos natu
rais de seus territórios. 

Muitos, Sr. Presidente. poderão mcorrer no la
mentável equívoco de que o Brasil e seus co-partici-

pes Signatários, somente na década de 90 viessem 
a considerar a questão ambiental. da preservação, 
conservação e utilização dos recursos naturais e. ela 
não obstante já estava bastante impregnada no senti
mento brasileiro e dos governantes da Bolívia, Colôm
bia, Equador, Guiana, Peru. Suriname e Venezuela. 

O Tratado de Cooperação Amazónica. Sr. Pre
sidente, foi firmado em uma época bem antenor à 
Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvol
vimento, criada pelas Nações Unidas e presidida 
pela então Primeira- Ministra da Noruega, Gro 
Brundlland, que firmou, em definitivo, o conceito do 
desenvolvimento sustentável. no relatório publicado 
com o titulo de ·Nosso Futuro Comum", em 1987. 
Ou seja, o Tratado de Cooperação Amazónica tem 
antecedência de nove anos aos ensinamentos do 
"Nosso Futuro Comum": ·A humamdade é capaz de 
tornar o desenvolvimento sustentável - de garantir 
que ele atenda às necessidades presentes. sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras 
atenderam também às suas·. 

O objetivo principal do Tratado de Cooperação 
Amazónico, firmado em 3 de julho de 1978, era o de 
configurar uma aliança entre os Países signatários. 
Era necessário que se mostrassem fortes o suficien
te para enfrentar as ameaças constantes. veladas 
ou não. A internacionalização da Amazônia, volta e 
meia é uma ameaça. Desde os antecedentes da Hi
léia Internacional, passando pelo projeto dos lagos. 
defendido pelo Hudson lnstrtute. até chegarmos à 
proposta das Nação lanomam, autõnoma, inde
pendente. na fronteira BrasiVVenezuela. 

Mais recentemente, informação prestada pelo 
Dr. José Seixas Lourenço, Secretário de Coordena
ção da Amazônia, do M.nisténo do Meio Ambiente, 
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, diz que 
em conseqüência da repercussão mundial das quei
madas de Roraima, discutiu-se. a sério, no Parla
mento Europeu, a possibilidade ou a necessidade. 
dessa internacionalização. 

Um deputado rtaliano, Sr. Pres•dente, defendeu 
que a Região Amazónica exerce um papel funda
mental para a preservação da v1da da Terra e fez 
ressurgir a velha e já cansativa históna da Amazôma 
como área de interesse da humanidade, a ser gover
nada em instâncias intemac1onais. 

Felizmente. em maio de 1989. o Excelentissi
mo Senhor Presidente da Republica. José Samey, 
por ocasião da 1! Reunião dos Presidentes dos Paí
ses Amazõnicos, realizada em Manaus disse em en
trevista que à época alcançou grande repercussão: 
·remos o dever de preservar a floresta amazõnica e 
conservá-la para que possamos também cobrar das 
nações desenvolvidas que elas tomem as mesmas 
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dec1sões em defesa da ecologia. O País não va1 
abnr mão de sua soberania na Região Amazõmca". 

·Iremos exigir dos outros países prOVIdências 
efet1vas contra uma destruição mais próxima. e mais 
violenta da vida que são os arsena1s nucleares. as 
chuvas ác1das. o volume de dióxido de enxofre cada 
vez ma1or que e lançado na atmosfera pelos paises 
mdustrializados. a destru1ção da camada de ozômo. 
Iremos tratar do combate a ma1or de todas as polui
ções que é a poluição da pobreza". 

No curso de sua existência. o TCA realizou 
uma série de reuniões. A Prime1ra Reunião dos Mi
nistros de Relações Extenores. dos países-membros 
- Bolívia, Bras11, Colômb•a. Equador. Guiana. Peru. 
Sunname e Venezuela - 23 e 24 de outubro de 
1980. resultou no documento de conclusão denomi
nado Declaração de Belém. Em seu prim~tro 1tem. 
declara, que o objetivo do tratado é cnar modalida
des de cooperação e intercâmbio de informação. vi
sando o desenvolvimento socioeconõmico dos res
pectivos terrrtônos. No segundo item, fala que a coo
peração entre os países amazônicos está onentada 
para a elevação do nível de vida de seus cidadãos. 
com pnoridade para os interesses e necessidades 
de suas populações amazõnicas. 

A Declaração de Manaus, de maio de 1989 
consolida os objetivos do Tratado, quando os presi
dentes dos países-membros - o signatário brasiieiro 
é o Pres1dente José Samey - no seu segundo item. 
dizem-se conscientes da importância de proteger o 
patnmôn1o culturar, econõm.co e ecológico da re
gião. bem como da necess1dade de mobilizar esse 
potencial em proveito do desenvolvimento econômi
co e social das populações de seus países. Reite
ram que o patnrnônio amazônico deve ser conserva
do por meio da utilização racional dos recursos da 
região. para que as gerações atuais e futuras possam 
aprovertar os beneficies desse legado da natureza. 

Sr. Presidente, os países-membros reuniram
se novamente em Manaus. em 1 o e 11 de fevereiro 
de 1992, ocas ão em que foi produz1do um docu
mento que se chamou "Declaração da Segunda 
Reunião dos Presidentes dos Países Amazõmcos· 
com o propósrto de exam1nar temas da Conferênci~ 
das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o De
senvolvimento- a RIO 92. 

O Signatário da Carta de Manaus é o Presiden
te Fernando Collor. Em resumo, os Presidentes afir
mam que a solução dos problemas ambientais estpa 
1ntimamente ligada a uma nova atitude de coopera
ção intemac1onal, que se traduz na expansão dos re
cursos finance1ros, no maior acesso a tecnologias. 
na ampliação dos fluxos comerciais e em medidas 
que resolvam o problema da div1da externa. 

Reconhecem os dirertos das populações tradi
Clonais da Amazôma - indígenas. extrat1V1stas e n
beirinhos - e sua contribuição a conservação do 

me1o amb1ente. Afiançam que. sem cooperação. de 
nada valerá o empenho preservac1on1sta dos pai ses 
em desenvolvimento. Acred1tam que o subdesenvol
vimento e tanto causa Tundamentat quanto efeito 
grave da detenoração do me1o amb1ente. 

Desde o IOICIO de seus trabalhos. o Tratado de 
Cooperação Amazõmca. base1a suas at1v1dades no 
apo1o de uma Secretar1a Pro-Tempore. que é exer
Cida rotativamente por cada pais 

A estrutura do Tratado de Cooperação Amazõ
nica tem uma estrutura 1ntegrada por sete Comtssõ
es EspeciaiS da Amazõn1a. a saber: 

* CECTA - Comtssão Espec1al de C1ênc1a e 
Tecnolog1a da Amazônia 

' CESAM Com1ssão Espec1al de Sal/de da 
Amazõma 

' CEMAA - Com1ssão Espec1al do Me1o Am
biente da Amazõma. 

* CEAIA - Com1ssão Espec1al de Assuntos ln· 
dígenas da Amazôn1a. 

• CETURA- Com1ssão Espec1al de Tunsmo da 
Amazõma. 

'CETICAM - Com1ssão Especial de Transpor
tes. Infraestrutura e Comun1cações da Amazônia. 

• CEEA - Comissão Especial de Educação da 
Amazônia. 

Na OUinta Reumão dos Mm1stros de Relações 
Extenores do Tratado, em L1ma. em 4 e 5 de dezem
bro de 1995. cnou-se uma Secretana Permanente 
do Tratado. que deverá funcionar em Brasília. Em pnn
cípio, esta Secretana Permaner1te. deverá 1n1C1ar s 
suas atMdades, durante o ano de 1999. estando des
de já o ltamaraty diligenctando para a sua tmplantação. 

Sr. Pres1dente. concluo o meu d1scurso lem· 
brando o que determtna a Constituição Brasile1ra. 
em seu Título Prime1ro - Dos Pnncip1os Fundamen
taiS. em seu Artigo Quarto. Parágrafo Úmco. com a 
segumte redação: • ... a República Federat1va do Bra
sil buscará a Integração econõmica. política social e 
cultural dos povos da Aménca Latina. visando a fonna
ção de urna comunidade latino-americana de nações". 

Tenho a esperança e a conv1cção. Sr. Presi
dente, de que o Tratado de Cooperação Amazõmco 
- TCA é um dos Instrumentos para que se cumpra a 
Const1tu1ção Brasileira e se alargue o entendimento. 
o trabalho con1unto e troca de informações técmco
Científicas e polítiCO-administrativas em favor dos 
países amazônicos. 

Murto obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Bello Pargal - Nada 

ma1s havendo a tratar. a Pres1dêncta va1 encerrar os 
trabalhos. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão as 15 horas e 41 mmuws. J 
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Ata da 99!! Sessão Não Deliberativa, 
em 20 de outubro de 1998 

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura 
Presidência do Sr. Geraldo Melo. 

(Inicia-se a sessão as 14 horas e 30 minutos.) 

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

Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos tra
balhos. 

Sobre a mesa. Expediente que sera lido pelo Sr. 
1 º Secretário em exercicio, Senador Jefferson Péres. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

PROJETO RECEBIDO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N294, DE 1998 

(N" 711198, na Câmara dos Deputados) 

Aprova a solicitação de reconheci· 
mento da competência obrigatória da 
Corte lnteramericana de Direitos Huma
nos em todos os casos relativos à interpre
tação ou aplicação da Convenção America
na de Direitos Humanos para fatos ocorri
dos a partir do reconhecimento, de acordo 
com o previsto no parágrafo primeiro do 
art. 62 daquele instrumento internacional. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' Fica aprovada a solicrtação de reconhe

cimento da competênc1a obrigatória da Corte lntera
mericana de Direitos Humanos em todos os casos 
relativos à interpretação ou aplicação da Convenção 
Americana de Dirertos Humanos para fatos ocorridos 
a partir do reconhecimento, de acordo com o previs
to no parágrafo primeiro do art. 62 daquele instru
mento internacional. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação 
do Congresso Nacional quaisquer atas que possam 
resultar em revisão da referida solicitação. 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM Nº 1.070. DE 1998 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
De conformidade com o disposto no art. 49, in

ciso I, da Constnuição Federal, submeto à alta consi-

deração de Vossas Excelências, conforme Exposi
ção de Motivos do Senhor Ministro de Estado, Interi
no, das Relações Exteriores, solicrtação de aprova
ção para fazer a declaração de reconhecimento da 
competência obrigatória da Corte lnteramericana de 
Direitos Humanos em todos os casos relativos à in
terpretação ou aplicação da Convenção Americana 
de Direitos Humanos para fatos ocorridos a partir do 
reconhecimento, de acordo com o previsto no pará
grafo primeiro do art. 62 daquele instrumento inter
nacional. A Convenção Americana de Dirertos Hu
manos foi aprovada pelo Decreto Legislativo n• 27, 
de 26 de maio de 1992, promulgada pelo Decreto 
n• 678, de 6 de novembro de 1992, e publicada no 
Diário Oficial de 9 de novembro de 1992. A adesão 
do Brasil ocorreu no dia 25 e setembro de 1992, me
diante depósrto do respectivo instrumento de adesão 
junto ao Secretário-Geral da Organização dos Esta
dos Americanos. 

Brasília, 8 de setembro de 1998. _- Feml!ndo 
Henrique Cardoso. 

EM no 361/0HS-MRE- SHUM OEA 

Brasília, 4 de setembro de 1998 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
O reconhecimento da competência contenciosa 

(ou jurisdição obrigatória) da Corte lnteramericana 
de Direitos Humanos é uma cláusula facuijativa da 
Convenção Americana de Dirertos Humanos (Pacto 
de São José da Costa Rica). O Brasil aderiu ao Pac
to de São José em setembro de 1992 e a Mensa
gem Presidencial que submeteu o texto do Pacto à 
aprovação do Congresso Nacional (Mensagem n• 621, 
de 28-11-85) referiu-se nos seguintes termos às 
cláusulas facuijativas: 'No tocante às cláusulas fa
cultativas contempladas no parágrafo 1° do art. 45 -
referente à competência da CIDH para examinar 
queixas apresentadas por outros Estados sobre o 
não-cumprimento das obrigações - e no parágrafo 
1° do art 62 - relativo à jurisdição obrigatória da 
Corte - não é recomendável, na presente etapa, a 
adesão do Brasil". 

2) O Governo brasileiro optou por aprofundar 
seu diãlogo com a Comissão lnteramericana de Di-
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re1tos Humanos (CIDH), órgão que momtora a Imple
mentação da Convenção. antes de dar o passo de 
reconhecer a competência contenciosa da Corte ln~ 
teramencana de Direitos Humanos. Avaliou-se que 
sena necessârio. primeiramente, amadurecer o rela~ 
cionamento com a Comissão e dotar-se dos meca
nismos 1nternos necessários à implementação do 
Pacto de São José, antes de reconhecer a compe
temcla de um Tribunal que, à época da adesão do 
Brasil à Convenção, ainda possuía atuação limitada. 
Não obstante, o Governo brasileiro nunca de1xou de 
assmalar que a questão precisava ser vista de urna 
perspect1va dinãmtca e que o reconhecimento da 
competênc1a contenciosa da Corte poderia ser feno 
a qualquer momento, conforme prevê a própria Con
venção Amencana de Direitos Humanos. 

3) Desde sua criação em 1978, a Corte vem 
ampliando sua atuação por meio da acertação de 
sua jurisdição obrigatória por numero crescerrte de 
países. Atualmente, dos 24 Estados-Partes da Con
venção apenas sete não reconhecem a competência 
contenciosa da Corte (Brasil, Barbados, Grenada, 
Haiti, Jamaica, México e Republica Dominicana). 
Reconhecida sua competência contenciosa, a Corte 
passa a julgar os casos que lhe são submetidos pela 
Comissão lnteramericana de Dirertos Humanos ou 
pelo Estado interessado e pode emrtir sentença em 
que detennma se o Estado é ou não responsável por 
v1olações da Convenção, além de est1pular a obriga
ção de fazer cessaras violações e indenizar as víti
mas ou seus herdeiros legais. As sentenças conde
natôrias da Corte. apesar de não substituírem as 
ações pena1s que tramrtam internamente, pois não 
se trata de um tnbunal penal com capacidade de ln
validar sentenças dos tribunais domésticos, tradu
zem-se em obngação do Estado de pagar indeniza
ções pecumánas às vítimas. 

4) No que diz resperto ao Brasil, o Programa 
Nacional de Direitos Humanos. lançado por Vossa 
Excelência no dia 13 de maio de 1996, estabelece 
como met2 de médio prazo o fortalec1mento da coo
peração com a Com1ssão lnteramericana de Direitos 
Humanos. com a Corte lnteramericana de Dirertos 
Humanos e com o Instituto lnteramericano de Direi
tos Humanos. Além disso, pode-se dizer que o Brasil 
tem fortalecido o seu relacionamento com a Comis
são lnteramericana de Direitos Humanos, inclusive 
com a aceitação da solução amis1osa para determi
nados casos que lá tramitam e que envolvem o pa
gamento de mdemzações às vitimas de VIOlações e 
a seus fam1hares. A maior visibilid~de do sistema in
teramencano de proteção dos din tos humanos tem 

gerado manifestações favorave1s da soc1edade c1v1l 
ao reconhecimento da Corte pelo Brasil. como de
mostra campanha nesse sentido lançada recente
mente por ent1dades de defesa dos direitos humanos 
e personalidades dos mundos acadêmico. Jurídico. 
politico e religioso. 

5) O então Consullor Jurídico do ltamaraty, 
Professor João Grandmo Rodas. em parecer datado 
de 8-11-95, concluiu que as normas constitucionaiS 
bras1leiras são compatíve1s com o reconhecimento 
da Junsdição da Corte lnteramencana, e que a ade
são à sua competência coaduna-se com a soberania 
nac1onal. O atual Consultor Jurídico do ltamaraty, 
Professor Antônio Paulo Cachapuz de Medeiros, em 
parecer datado de 4 de agosto unimo, pronunciou-se 
favoravelmente ao reconhecimento e deu-me conhe
cimento de que em encontros mantidos, a meu pedi
do. com o Secretârio Nacional dos Direitos Huma
nos, Dr. José Gregon. e com membros dos Tribunais 
Superiores, houve coincidência na mesma opinião. 
De acordo com o Professor Cachapuz de Medeiros 
não há qualquer incompatibilidade entre o reconheci
mente da competência contenciosa da Corte e o or
denamento jurídico nacional. Ao contrârio, o artigo 7º 
do Ato das Disposições Constituciona1s_Transitórias 
estabelece que "o Brasil propugnará pela fonnação 
de um tribunal intemac1onal dos direitos humanosN. 
que Já ex1ste, na verdade. consubstanciado na prô
pria Corte lnteramencana. 

6) A esse respeito. cabe recordar as razões 
enumeradas pelo ex-Consultor Jurídico do ltamaraty 
e hOJe V1ce-Pres1dente da Corte lnteramericana de 
D1re1tos Humanos. Professor Antônio Augusto Can
çado Trindade. que recomendariam a aceitação pelo 
Brasil da competência contenciosa da Corte. quais 
seJam: 

a) o reconhecimento constrtuina uma 
garantia adicional, a todas as pessoas sujei
tas à junsd1ção brasileira, da proteção de 
seus d1re1tos ta1s como consagrados no Pac
to de São Jose: 

b) o reconhec1mento pro1etana no pla
no 1nternac1onal o compromisso do Brasil 
com a causa da salvaguarda dos direitos hu
manos. e em mUlto fortalecena a posição da 
própria Corte. ao passar a contar esta com o 
apo1o de um pais de dimensão contmental e 
com uma vasta população. necessitada de 
ma1or proteção de seus direitos; 

c) a Constituição bras1le1ra propugna 
pela formação de um tribunal 1nternac1onal 
de d1reitos humanos, que já ex1ste (a Corte 
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lnteramericana de Direitos Humanos) e cuja 
criação foi proposta exatamente pela Dele
gação do Brasil, na IX Conferência lntera
mericana, realizada em Bogotá no ano de 
t948; 

d) o Brasil participou dos trabalhos pre
paratórios do Pacto de São José. e apoiou a 
inclusão do art. 62; 

e) a melhor doutrina jusinternacionalis
ta brasileira sustenta o reconhecimento da 
competência obrigatória da Corte lnterameri
car.a; 

f) o reconhecimento geraria interesse 
maior, em particular por parte das novas ge
rações, pelo estudo e difusão da juris~ru
dência da Corte lnteramericana e de outros 
órgãos de proteção internacional dos direitos 
humanos; 

g) o Brasil já possui experiência pró
pria no diálogo com órgãos de superv1são in
ternacional dos direitos humanos, que pode 
ser valiosa no contencioso perante a Corte 
lnteramericana; 

h) a Corte lnteramericana age segundo 
o Pacto de São José e baseia suas decisões 
em regras juríd1cas, constituindo essa via ju
dicial a forma mais evoluída de proteção in
ternacional dos direitos humanos: 

i) não faria sentido aceitar o conteúdo 
do Pacto e não aceitar os mecamsmos para 
garantir os direitos consagrados no mesmo: 

j) há interação entre o direito interna
cional e o direito mtemo no presente contex
to de proteção, e as jurisdições internacional 
e nacional, motivadas pelo propósito conver
gente e comum de proteção do ser humano. 
são aqui cc-participes na luta contra mani
festações do artJitrio e da impunidade. 

7) Do ponto de vista da politica externa, a acei
tação da jurisdição de uma Corte Internacional de di
reitos humanos seria condizente com a hnha de 
atuação do Brasil nos foros multilaterais e com nos
so interesse em assumir responsabilidades crescen
tes no cenário internacional. O gesto. se realizado 
no ano em curso, teria a1nda o sentido Simbólico de 
ocorrer no ano em que se comemora o Cinqüentená
no da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
reforçando a personalidade do Brasil como pa1s 
1dentrflcado com os valores de direitos humanos e 
pronto a aceitar plenamente as responsabilidades e 
obrigações que tal identificação 1mplica. 

8) A luz do que precede. pemuto-me propor 
que o Brasil faça o reconhecimento da competência 
contenciosa da Corte lnteramencana de Direitos Hu
manos por meio da declaração prevista no parágra
fo 1 9 do art. 62 da Convenção Americana de Direitos 
Humanos, para o que submeto a Vossa Excelência o 
anexo Projeto de Mensagem ao Congresso Nacional. 

Respeitosamente. - Sebastião do Rego Bar
ros. Ministro de Estado. interino. das Relações Exte
riores. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO N' 678. 
DE 6 DE NOVEMBRO DE 1992 

Promulga a Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos (Pacto de São 
José da Costa Rica), de 22 de novembro 
de 1969. 

O Vice-Presidente da República, no exercicio 
do cargo de Presidente da República, no uso da atri
buição que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Cons
trtuição, e 

Considerando que a Convenção Americana so
bre Direitos humanos (Pacto de São Jose da Costa 
Rica), adotada no âmbito da Organização dos Esta
dos Amencanos, em São José da Costa Rica. em 22 
de novembro de 1969. entrou em v1gor Internacional 
em 18 de tu lho de 1978, na forma do segundo pará
grafo de seu artigo 74; 

Considerando que o Governo brasileiro deposi
tou a Carta de Adesão a essa Convenção em 25 de 
setembro de 1992; 

Considerando que a Convenção Amencana so
bre Dire1tos Humanos (Pacto de São José da Costa 
Rica) entrou em v1gor. para o Brasil, em 25 de se
tembro de 1992. de conformidade com o disposto no 
segundo parágrafo de seu art1go 74; 

Decreta: 
Art. 1 9 A Convenção Amencana sobre Dirertos 

Humanos (Pacto de São José da Costa R1ca). cele
brada em São José da Costa Rica. em 22 de no
vembro de 1969. apensa por cópia ao presente De
creto, deverá ser cumpnda tão mte1ramente como 
nela se contém. 

Art. 2' Ao depositar a Carta de Adesão a esse 
ato intemac1onal, em 25 de setembro de 1992. o Go
verno brasileiro tez a segumte declaração interpreta
tiva: "O Governo do Bras1l entende que os artigos 43 
e 48. alinea d. não incluem o direito automático de 
VISitas e 1nspeções in loco da Com1ssão lnteramen-
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cana de Direitos Humanos. as qua1s dependerão da 
anuência expressa do Estado•. 

Art. 3° O presente Decreto entra em v1gor na 
data de sua publicação. 

Brasília. 6 de novembro e 1992: 171 2 da Inde
pendência e 104° da República. - ITAMAR FRAN
CO, Fernando Henrique C.rdoso 

ANEXO AO DECRETO QUE PROMULGA A 
CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS 
HUMANOS (PACTO DE SÃO JOSE DA COSTA 
RICA)- MRE 

CONVENÇÃO AMERICANA 
SOBRE DIREITOS HUMANOS 

PREÃMBULO 

Os Estados amelicanos signatários da presen
te Convenção. 

Reafirmando seu propósrto de consolidar neste 
Continente. dentro do quadro das instrtuições demo
cráticas. um regime de liberdade pessoal e de justiça 
soc1al, fundado no resperto dos dirertos essenciais 
do homem; 

Reconhecendo Que os dire1tos essenciais do 
homem não derivam do fato de ser ele nacional de 
determ1nado Estado, mas slim do fato de ter como 
fundamento os atributos da pessoa humana, razão 
por que JUStificam uma proteção internacional, de na
tureza convencional, coadjuvante ou complementar 
da que oferece o d~rerto ~nterno dos Estados ameri
canos: 

Considerando que esses principias toram con
sagrados na Carta da Organização dos Estados 
Americanos. na Declaração Americana dos Direitos 
e Deveres do Homem e na Declaração Universal 
dos D~reitos do Homem e que foram reafirmados e 
desenvolvidos em outros instrumentos ~ntemacio
nals, tanto de âmbito mundial como regional; 

Reiterando que. de acordo com a Declaração 
Un1versal dos Direitos do Homem. só pode ser reali
zado o 1deal do ser humano livre. isento do temor e 
cja m1séria. se forem criadas condiÇões que permi
tam a cada pessoa gozar dos seus direitos econõmi
cos. socia1s e culturais, bem como dos seus d1rert01 
c1v1s e politicas: e 

Considerando que a T erce~ra Conferência lnte
ramencana Extraordinária (Buenos Aires, 1967) 
aprovou a Incorporação à própria Carta da Organiza
(~ão de normas mais amplas sobre d~teitos econômi· 
cos. soc1a1s e educacionais e resolveu que uma con· 
''enção mteramericana sobre direitos humanos de-

terminasse a estrutura. competência e processo dos 
órgãos encarregados dessa matéria, 

Convieram no seguinte: 

PARTE I 
Deveres dos Estados e Direitos Protegidos 

CAPiTULO VIII 
Corte lnto;;.omericana de Direitos Humanos 

Seção 1 - Organização 

Artigo 62 

1) Todo Est·.jo-Parte pooe, no momento do 
depósito do seu lnStrunn:ac•"" de r?tifi\...:.~;; ..J dssta 
Convenção ou de adesão a ela. pu t=~m q'..!alquer mo
mento posterior. declarar que reconhe..• como obri
gatória, de pleno direrto e sem convenÇão espec1al. 
a competência da Corte em todos os casos relativos 
à interpretação ou aplicação -:i'?sta Convenção. 

2) À declaração ;;:'iP ser feita incondicional
mente, ou sob condição de reciprocidade, por prazo 
determ~na=o ,... J.)ara casos eS!Jt.::!ficcs. Deverá ser 
apresentada ao Secretário-Geral da Organização. 
que encamir.bará cópias da mesma aos outros Esta
dos-Membros da Orgamzação e ao Secretario da 
Corte. 

3) A. Corte tem competência para conhecer de 
qualquer caso relat1vo à Interpretação e aplicação 
das disposições desta Convenção que lhe seja sub
metido, desde que os Estados-Partes no caso te
nham reconhecido ou reconheçam a referida compe
tência, seja por declaração especial. como prevêem 
os inc1sos anteriores. se1a por convenção especial. 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou. nos termos do art. 49. inciso V da Constitu1ção. 
e eu. Mauro Benev1des. PreSidente do Senado Fe
deral, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N° 27. DE 1992 

Aprova o texto da Convenção Ame
ricana sobre Direitos Humanos {Pacto 
Sio José) celebrado em São Jose da 
Costa Rica, em 22 de novembro de 1969, 
por ocasião da Conferencia Especializada 
lnteramericana sobre Direitos Humanos. 

O Congresso Nac1onal decreta: 
An. 1' E aprovado o texto da Convenção Ame

ncana sobre D1re1tos Humanos (Pacto São José) ce-
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lebrada em São José da Costa Rica, em 22 de no
vembro de 1969, por ocasião da Conferência Especia
lizada lnteramericana sobre Dire~os Humanos. 

Art. 2° São suje~os à aprovação do Congresso 
Nacional quaisquer aios que possam resultar em re
visão da presente Convenção bem como aqueles 
que se destinem a estabelecer-lhe ajustes comple
mentares. 

Art. 3° Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

Senado Federal, 26 de maio de 1992. - Sena
dor Mauro Benevides, Presidente. 

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.) 

PARECERES 

PARECER H" 520, DE 1998 

Da Comissão de Assuntos Sociais, 
ao Projeto de Lei da Câmara n• 62, de 
1994 (n• 3.561193, na Casa de origem), que 
concede ao trabalhador direito a repouso 
remunerado no ã~a definido por lei como 
homenagem à sua categoria profissional. 

Relator ad hoc: Senador Bello Parga 
Relator. Senador Sebastião Rocha (ausente .) 

I - Relatório 

O Presente Projeto de Lei, de autoria do ilustre 
Deputado Mendonça Neto, visa conceder ao traba
lhador direito a repouso remunerado no dia definido 
por lei como de homenagem à sua categoria profis
sional. 

Ao justificar sua iniciativa, o autor da proposi
ção alega: 

"A Constituição Federal de 1988 erigiu, 
dentre outros. como fundamentos da socie
dade brasileira. a dignidade da pessoa hu
mana e os valores sociais do trabalho. Nada 
mais justo. portanto, que conceder a cada 
categoria profissional um dia por ano para 
confraternização e tomada de consciência 
de seus integrantes do importante papel que 
desempenham na construção da nacionali
dade". 

O Projeto prevê ainda que se o empregado. 
por necessidade de serviço. não puder gozar o re
pouso remunerado no dia definido por lei como de 
homenagem à sua categoria profissional. terá asse
gurado o referido repouso, a ser gozado em data 
oportuna. 

O Projeto veio a esta Comissão, com parece
res favoráveis de várias comissões da Câmara Fe
deral, pelas quais tramrtou. 

Nos termos do art. 7º, inciso XV, da Constitui
ção Federal de 1988, diz: 

"São direitos dos trabalhadores ... XIII -
repouso semanal remunerado, preferencial
mente aos domingosy. 

O instituto corresponde ao periodo de folga a 
que tem direito o trabalhador, após um determinado 
número de dias ou de ~oras de trabalho, por sema
na, com o fim de proporcionar-lhe um descanso hi
giénico e social e recreativo (Cesariano Jr., Direito 
Social Brasileiro) 

A Lei e a Constrtuição determinam que o des
canso se dê "preferencialmente" aos domingos. É 
imperativo humano que trabalhador repouse no do
mingo, no mesmo dia em que sua família, seus pa
rentes e seus concidadãos. O trabalho em dias em 
que os filhos, a esposa e os amigos descansam, 
contribui para a dissolução dos laços gregários, tão 
importantes para a: própria sociedade, e a estabilida
de do individuo. O descanso deverá coincidir com o 
domingo, salvo se a empresa estiver autorizada a 
fazê-lo, ou em caso de força maior; o contrário cons
titui ilegalidade. 

Na verdade, todos os trabalhadores são home
nageados, por força da lei. no dia 1 º de maio, como 
feriado nacional. Os fenados. ademais, dão outras 
possibilidades que aumentam os prejuízos como o 
ócio, numa época em que já existe tão grande nú
mero de desempregados. 

É o relatório. 

11 - Voto do Relator 

O Projeto de Le1 da Câmara n• 62, de t 994, 
objetiva "conceder ao trabalhador direito a repouso 
remunerado no dia definido por lei como de homena
gem à sua categoria profissional". 

Entendemos que todos os trabalhadores já são 
homenageados indistintamente no dia 1 º de maio, 
gozando de feriado por tal. portanto, manifestando
nos pela rejeição do presente Projeto de Lei. 

Sala da Comissão. 14 de outubro de 1998. -
Ademir Andrade, Presidente - Sebastião Rocha 
Relator (ausente) - Carlos Bezerra- Arlindo Porto 
- Casildo Maldaner - Bello Parga - Relator ad hoc 
- Edison Lobão - Nabor Júnior - Zanete Cardinal 
- Lúdio Coelho - João França - Osmar Dias -
Emilia Fernandes - Ojalma Bessa - Romeu Tuma 
- Leonel Paiva - Lúcio Alcãntara. 
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 7° São d1reitos dos trabalhadores urbanos 
e rura1s, além de outros que visem a melhoria de sua 
cond1ção soc1al: 

XV - repouso semanal remunerado, preferen
cialmente aos domtngos; 

PARECER N• 521, DE 1998 

Da Comissão de Assuntos Sociais, 
ao Projeto de Lei da Câmara n• 101, de 
1994 (n• 408191, na Casa de origem), que 
acrescenta parágrafo único ao art. 846 ct. 
CLT, para permitir, na ausência de acor· 
do, o julgamento imediato das reclama
ções de natureza unicamente saa.ri81 
(reexame, nos termos do Requerimento 
n• 555, de 1995). 

Relator ad hoc: Senador Nabor Júnior 
Relatara: Senadora Martuce Pinto (ausente) 

I - Relatório 

Compete a ComiSSão de Assuntos SOCI81S, nos 
termos do art. t 00. 1nciso I. do Regimento Interno do 
Senado Federal. em1t1r parecer sobre o ProJeto de 
Le1 da Cámara n• t 01. de 1994. de autoria do emi
nente Deputado Jurandyr Pa1xão. que ·Acrescenta 
paragrafo ún1co ao art. 846 da CL T, para perm1tir. na 
ausênc•a de acordo, o Julgamento •mediato das re
ctamaçôes de natureza umcamente salanal" 

Intenta o nobre autor acrescentar paragrafo 
Umco ao art. 846 da CL T. que passaria a vigorar 
c:om a seguinte redação: 

"Art. 846. L1da a reclamação. ou diS
pensada a le•tura por ambas as partes. o re
clamado tera v1nte minutos para aduz•r sua 
defesa. 

Paragrafo Umco. Quando o ob1eto da 
reclamação for apenas a cobrança de salá
rios. o pres•dente. ouv1do os vogais decidira. 
se não houver acordo. de •med•ato." 

A propos1çáo pretende uma solução ráp1da 
para a comenda trabalhista que verse un1camente 
sobre salanos. excluídas. por v•a de consequênc•a. 
as demais h1poteses. 

Na Câmara dos Deputa.dos o projeto recebeu 
parecer favorável. à unanimidade, na Com1ssão de 
Trabalho, Administração e de Serviço Público. e na 
Comissáo de Constituição.e Justiça e de Redação. 
com substrtutivo. 

No prazo reg1mentaiL à proposição não foram 
apresentadas emendas. 

E o relatório. 

11 - Voto do Relator 

O projeto de Le1 da Câmara n• 101, de 1994. 
objetiva dar maior celeridade aos feitos trabalhistas. 

A razão de ser da proposição encontra guarida 
na morosidade e no acúmufo de processos que Im
pedem uma pronta e eficaz prestação jurisdicional 
por parte da Justiça do Trabalho. 

Com acerto. a Comissão de Trabalho, Adminis
tração e de serv1ço Público da Câmara dos Deputa
dos restringiu o alcance da proposição, determinan
do que a sentença somente será proferida de ime
diato. quando se tratar de cobrança de salários. As 
dem?J.iS demandas judiciais terão curso normal, nos 
terrrios da legislação consolidada. 

A tese em que se apóia o projeto de lei, na ver
dade. vem apenas ratrticar o principio insculpido no 
art. 849 da CL T. que determina que a audiência seja 
contínua. ou seja. na mesma data é realizada a con
c•hação. que frustrada. 1mplica a instrução e julga
mento do processo. 

Entretanto. a Le1 n• 9.022, de 5 de abril de 
1995. acrescentou do1s parágrafos ao art. 846, da 
CLT, que passou a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 846. Aberta a audiêncta, o juiz ou 
presidente proporá a conciliação: 

§ 1 º Se houver acordo lavrar-se-á ter
mo, assinado pelo presidente e pelos litigan
tes, cons1gnando-se o prazo e dema1s condi
ções para seu cumprimento. 

§ 2• Entre as condições o que se refe
re o parágrafo antenor, poderá ser estabele
cida a de ficar a parte que não cumprir o 
acordo. obngada a satisfazer integralmente 
o pedido ou pagar uma indenização conven
cional, sem prejuízo do cumpnmento do 
acordo.'' 

Assim, perdeu ob1eto a presente propos1ção. 
considerando a supervemênc•a da Lei nº 9.022. de 5 
de abril de 1995. que alterou a disciplina do art. 846 
da CLT. 

Jnobstante este fato, rememore-se a dicção do 
art. 850 da CL T verbis: 
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"Art. 850: Terminada a instrução, pode
rão as partes aduzir razões finais, em prazo 
não e~cedente a 1 O (dez) minutos para cada 
uma. Em seguida, o juiz ou presidente reno
vará a proposta de conciliação, e não se 
realizando esta, será preferida a decisão." 

O dispositivo em tela contém hipótese de inci· 
dência mais amplo a que a redação proposta pelo 
eminente autor, que restringe a possibilidade de 
prestação jurisdicional imediata, apenas às deman
das cujo pedido for circunscrito à cobrança de salá
rio, e~cluidas as demais hipóteses. 

Em face do exposto opino pelo arquivamento 
do Projeto de Lei da Câmara n• 101, de 1994, nos 
termos do disposto na alínea c do art. 133 do Regi
mento lntemo do Senado Federal, considerada sua 
mannesta prejudicialidade em razão do disposto na 
Lei n• 9.022, de 5 de abril de 1995, que alterou are
dação do art. 846, da CL T, objeto da presente pro
posição. 

Sala da Comissão, 14 de outubro de 1998. -
Ademir Andrade, Presidente - Marluce Pinto, Re
latara. ausente - Oarmor Dias - João França - Lú· 
dio Coelho - Emllia Fernandes - Zanete Cardinal 
- Nabor Junior, Relator ad hoc- Lúcio Alcintara 
- Bello Parga - Edlaon Lobão - Arlindo Porto -
Djalma Besaa - Csr1os Bezerra - Csaildo Malda· 
ner- Romeu Turmo - Leonel Paiva. 

LEGISLAÇÃO ANEXADA PELA 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS 00 TRABALHO 

Art. 846. Aberta a audiência, o juiz ou presiden
te proporá a conciliação. 

• Caput com redação dada pela Lei n" 9.022. de 5-4-95. 
§ 1° Se houver acordo lavrar-se-à termo, assi· 

nado pelo presidente e pelos litigantes, consignan· 
do-se o prazo e demais condições para seu cumpri-
menta. 

• § 111 acrescentado pela Lei n" 9.022. de 5--4-95. 

§ 2° Entre as condições a que se refere o pará· 
grafo anterior, poderá ser estabelecida a de ficar a 
parte que não cumprir o acordo obrigada a satisfazer 
integralmente o pedido ou pagar uma indenização 
convencionada, sem prejuízo do cumprimento do 
acordo 

• § 2'1 acrescentado pela L&l n11 9.022, de 5-4-95. 
• Vide arts. 300 a 303 do CPC (contestação). 

Art. 849. A audiência de julgamento será conti· 
nua; mas, se não for possível, por motivo de torça 

maior, conclui-la no mesmo dia. o juiz ou presidente 
marcará a sua continuação para a pnme1ra desimpe
dida, independentemente de nova notificação. 

LEI N9 9.022, DE 5 DE ABRIL DE 1995 

Ahera os artigos 846, 847 e 848, ca· 
put, da Consolidação das Leis do Traba
lho - CLT, que dispõem sobre procedi· 
mentos a serem adotados na audiência 
inaugural das Juntas de Consolidação e 
Julgamento. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu assino a seguinte lei: 

PARECER N• 522, DE 1998 

Da Comissão de Assuntos Sociais, 
ao Projeto de Lei da Cãmara n• 135, de 
1994 (n• 92191, na Casa de origem), que 
dé nova redação ao § 1•, do art. 651 da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

Relatara ad hoc: Senadora Emitia Fernandes 
Relator: Senador Joel de Hollanda· (ausente) 

f - Relatório 

Compete à Comissão de Assuntos Sociais, nos 
termos do art. 1 00, inciso I. do Regimento lntemo do 
Senado Federal. emiti parecer sobre o Projeto de Lei 
da Câmara n• 135, de 1994. de autoria do eminente 
Deputado Cartos Cardinal, que "Dá nova redação 
ao § 1°, do art. 651 da Consolidação das Leis do 
Trabalho'. 

O autor, na sua justificação, sustenta: 

"Em virtude da aluai redação do § 1 º 
do art. 651, da Consolidação das Leis do 
Trabalho, os empregados mais humildes 
vêm sofrendo prejuízos de monta. pois o 
empregador. ao requerer a competência da 
Junta de Conciliação e Julgamento onde te· 
nha domic1lio, retira do trabalhador o dire1to 
de ser assistido pelo seu sindicato, além de 
onerá-lo com despesas de locomoção, ali
mentação e hospedagem. 

O prob\ema. aliás, toma-se ainda mais 
grave, para o trabalhador, pois normalmen
te. quando a reclamatória está em curso. en
contra-se ele em situação de desemprego". 

Ante estes argumentos. a redação proposta 
para o § 1° do art. 651, da CL T, ficou assim redigida: 
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"Art. 651. A competência das Juntas 
de Conciliação e Julgamento é detenn1nada 
pela localidade onde o empregado. recla
mante ou reclamado, prestar servtço ao em
pregador. ainda que tenha sido contratado 
noutro local ou no estrangeiro. 

§ 12 Quando for parte no dissidio agen
te ou viajante comercial, a competência será, 
da Junta em que a empresa tenha agênc1a 
ou filial e a esta o empregado esteja subordi
nado e, na sua fa~a. será competente a Jun
ta da localização em que o empregado te
nha domtcílio ou a localidade ma~s próxima. • 

No prazo regimental. a proposição não foram 
apresentadas emendas. 

Ê o relatório. 

11 - Voto do Relator 

O projeto de Lei da Cãmara n• 135, de 1994. 
ob1etiva disciplinar melhor a competência das Juntas 
de Conciliação e Julgamento em razão do lugar -
competênc1a ratione loci. 

Na verdade o projeto mantém o principiO geral, 
segundo o qual é competente para julgar os dissi
d,os individuais a Junta de Conciliação e Julgamento 
onde o empregador tiver o seu dom1cílio, ou seja o 
local onde houve uma agência ou filial da empresa a 
que estiver VInculado o empregado. 

A redação vigente estabelece que "Quando for 
parte no dissidio agente ou viajante. é competente a 
Junta da localidade onde o empregador tiver o seu 
dom1cího, salvo se o empregador estiver imediata
mente subordmado a agência, ou filial. caso em que 
será competente a Junta em cuja junsdição estiver 
Situada a mesma agênc1a ou filial". 

Observa-se que a lei em v1gor pendeu ma1s 
para o lado do empregador. Agora. com a redação 
proposta. procura-se conig1r o desequilibrio existente. 

lnobstante este fato. a exceção é ferta apenas 
para os agentes ou viajantes comerc1a1s e não para 
todos os empregados. A exceção visa ajustar um 
fato concreto da realidade aos ditames da lei proces
sual trabalhista. uma vez que em muitos casos. esta 
categoria de trabalhadores não mora na cidade-sede 
da empresa ou de suas filiais ou agênc1as. 

Em face do exposto. opinamos pela aprovação 
do Proteto de Lei da Cãmara nº 135. de 1994. com a 
segu1nte emenda de redação. apenas para adapta
ção ao disposto no alinea d, do inciso III. do art. 12. 
da Lei Complementar n2 95, de 26 de fevereiro de 
1998. que ex1ge a identificação do d1spos1t1vo legal 

alterado com as letras (NR) maiúsculas. entre parên
teses, verbis: 

Emenda n• 1-CAS 

Art. 651 .................................... . 
§ 1 º Quando for parte no dissidio agen

te ou viajante comercial. a competênc1a será 
da Junta em que a empresa tenha agência 
ou filial e a esta o empregado esteja subordi
nado e. na sua falta. será competente a 
Junta da localização em que o empregado 
tenha domicilio ou a localidade mais próxi
ma. (NR) 

Sala da Comissão. 14 de outubro de 1998. -
Ademir Andrade, Pres,dente - Joel de Hollanda, 
Relator, ausente- Lúdio Coelho- Zanete cardinal 
- Arlindo Porto - Djalma Bessa - Edison Lobio -
Nabor Júnior - Joio França - Osmar Dias - Emi
lia Fernandes. Relatara ad hoc - Bello Parga -
Casildo Maldaner - Carlos Bezerra - Lúcio Alcân
tara- Romeu Tu ma - Leonel Paiva. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

Art. 651. A competência das Juntas de Conci
liação e Julgamento é detenn1nada pela localidade 
onde o empregado, reclamante ou reclamado. pres
tar serv1ços ao empregador, amda que tenha Sido 
contratado noutro local ou no estrange1ro. 

• Vide Enunc•ado ng 1 50 do TST e SUmula ng 18 do TFR 
• Vide art. 106 do CPC. 

§ 19 Quando for parte do dissidio agente ou 
viajante. é competente a Junta da localidade onde o 
empregador tiver o seu domicílio. salvo se o empre
gado est1ver imediatamente subordinado a agência, 
ou filial. caso em que será competente a Junta em 
cuja jurisdição estiver situada a mesma agência ou 
filial. 

LEI COMPLEMENTAR Nº 95. 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998 

Dispõe sobre a elaboração, a reda
ção, a alteração e a consolidação das 
leis, conforme determina o parágrafo úni
co do art. 59 da Constituição Federal, e 
estabelece normas para a consolidação 
dos atos nonnativos que menciona. 

O Pres1dente da Republica. 
Faço saber que o Congresso Nac1onal decreta 

e eu sanc1ono a segumte Le1 Complementar: 
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Art. 1 2. A alteração da lei sera feita: 
I - med1ante reprodução mtegral em novo tex

to, quando se tratar de alteração consideravel; 
II - na hipótese de revogação; 
III - nos demais casos, por meio de substitui

ção, no próprio texto, do dispositivo alterado. ou 
acréscimo de dispositivo novo. observadas as se
guintes regras: 

a) não poderá ser modificada a numeração dos 
dispositivos alterados; 

b) no acréscimo de dispositivos novos entre 
preceitos legais em vigor. é vedada, mesmo quando 
recomendável, qualquer renumeração, devendo ser 
utilizado o mesmo número do dispositivo imediata
mente anterior, seguido de letras maiúsculas, em or
dem alfabética. tantas quantas forem suficientes 
para identificar os acréscimos; 

c) é vedado o aproveitamento do número de 
disposrtivo revogado, devendo a lei alterada manter 
essa indicação, seguida da expressão "revogado"; 

d) o dispositivo que sofrer modrticação de reda
ção deverá ser identificado. ao seu final, com as le
tras (NR) maiúsculas. entre parênteses. 

CAPÍTULO III 
Da Consolidação das Leis e 

outros Aios Normativos 

SEÇÃOI 
Da Consolidação das Leis 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Expe
diente lido va1 à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Presi· 
dênc1a comunica ao Plenário que o Projeto de Le1 da 
Câmara nº 62. de 1994 (nº 3.561/93, na Casa de o ri· 
gem). que concede ao trabalhador direito a repouso 
remunerado no dia definido por lei como de homena
gem à sua categoria profissional, cujo parecer foi 
hdo antenormente. ticarâ com o prazo de dois dias 
úteis para interposição de recurso, por um décimo 
dos membros do Senado, para que a matéria conti
nue sua tram1tação. de acordo com o disposto no 
paragrafo únoco do art. 254 do Reg1mento lntemo. 
combinado com o art. 4º da Resolução n' 37, de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presi
dência comumca ao Plenano que o Projeto de Lei da 
Câmara n' 135. de 1994 (n' 92191. na Casa de o ri· 
gem). que da nova redaçâo ao § 1° do art. 651 da 
Consolidação das Leis do Trabalho. cujo parecer foi 
lido anteriormente. ficará perante a Mesa durante 
cinco dias úteis, a fim de receber emendas. nos ter-

mos do art. 235. 11, d, do Regimento lntemo, combi· 
nado com o art. 49 da Resolução nº 37. de 1995, do 
Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presi· 
dência comunica ao Plenário que o Projeto de De
creto Legislativo n• 94, de 1998 (n• 711/98, na Cã· 
mara dos Deputados), terá, perante a Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional, o prazo de 
cinco dias úteis para recebimento de emendas. findo 
o qual a referida Comissão lera quinze dias úteis. 
prorrogáveis por igual período, para opinar sobre a 
proposição, nos termos do art. 376, c. do Regimento 
lntemo, combinado com o art. 4° da Resolução n• 37, 
de 1995, do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.717·1, adotada 
em 13 de outubro de 1 998 e publicada no dia 1 4 do 
mesmo mês e ano, que ·Autoriza o Poder Executivo 
a abrir ao Orçamento Rscal da União, em favor de 
Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Fede· 
ral - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fa
zenda, crédito extraordinário no valor de 
R$68.383.840.000,00, para reforço de dotações con
signadas no vigente orçamento•. 

De acordo com as indicações das lideranças. 
e nos termos dos §§ 4° e 52 do art. 2• da Resolu· 
ção nº 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão 
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Hugo Napoleão 
Edison Lobão 

Jader Barllalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Francelina Pereira 
Gilberto Miranda 

Fernando Bezerra 
Car1os Bezerra 

Sérgio Machado Osmar Dias 
Bloco Oposição (PTIPDTIPSB/PPS) 

Eduardo Suplicy Sebastião Rocha 

Epitacio Cafeteira 

Titulares 

Manoel Castro 
Corauc1 Sobrinho 

Amon Bezerra 
Marcus Vicente 

PPB 
Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

Suplentes 

Murilo Pinheiro 
Elton Rohnelt 

Amaldo Madeira 
Luiz Carlos Hauly 
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Bloco (PMDBIPRONA) 
Edinho Bez Paulo Ritzel 

Bloco (PT/PDT/PCdoB) 
Marcelo Deda Fernando Ferro 

PPB 
Odelmo Leão Gerson Peres 

De acordo com a Resolução n' 1. de 1989-CN, 
fica estabelecido o segu1nte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 20-1 0-98 - designação da ComiSsão Mista 
Dia 21-10-98- instalação da Comissão Mista 
Ate 19-1 0-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Com1ssão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibrlidade 

Ate 28-1 0-98 - prazo final da Comrssão Mista 
Ate 12-11-98- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se

nhor Presidente da Republica enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provtsória n• 1.719, adotada em 
13 de outubro de 1998 e publicada no dia 14 do 
mesmo mês e ano, que "A~era disposrtivos do De
creto-Lei n' 73, de 21 de novembro de 1966, da Lei 
n• 6.435. de 15 de julho de 19n, da Lei n• 5.627, de 
1 ºde dezembro de 1970, e dá outras providências•. 

De acordo com as indicações das lideranças, 
e nos termos dos §§ 4' e 5° do at1. 2' da Resolu
ção n9 1189-CN, fica ass1m constituida a Comissão 
Mista mcumbida de emrtir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares 

Hugo Napoleão 
Edison Lobão 

Jader Barba lho 
Nabor Júnior 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Francelina Pereira 
Gilberto Miranda 

Fernando Bezerra 
Carlos Bezerra 

Sergto Machado Osmar Dias 
Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS) 

Eduardo Suplrcy Sebastião Rocha 
PPB 

Epttacto Cateterra Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Titulares 

Benrto Gama 
Rernhold Stephanes 

Aloys1o Nunes Ferre1ra 
Arthur Virgílio 

PFL 

PSDB 

Suplentes 

José Melo 
Ayres da Cuha 

Itamar Serpa 
Fabro Feldmann 

Bloco (PMDBIPRONA) 
Gonzaga Mota Orcino Gonçalves 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 
Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 
Odelmo Leão Gerson Peres 

De acordo com a Resolução n' 1. de 1989-CN, 
ftca estabelectdo o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 20-1 0-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 21-10-98- instalação da Comissão Mista 
Até 19-1 0-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comtssão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 28-10-98 - prazo linal da Comissão Mista 
Ate 12-11-98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Será feita 

a devida comunicação à Cãrnara dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a 

mesa. oficio que será lido pelo Sr. 19 Secretario em 
exercício, Senador. Jefferson Péres. 

É lido o seguinte: 

OF/GSJC/325198 

Brasília. 8 de outubro de 1998 

Senhor Presidente. 
Nos termos do que dispõe o Regrmento lntemo 

do Senado Federal. comuntco a Vossa Excelência 
que a partir do d1a 18 de outubro do corrente ano reas
sumirei o exercício do meu mandato parlamentar. 

Com os melhores agradecimentos, reafirmo mi
nha alta constderação e apreço por Vossa Excelên
cia. - Senador Júlio Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O expe
diente ltdo vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a 
Mesa projeto que passo a ler. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO H" 86, DE 1998 

Altera o art. 12 da Resolução n• 78, 
de 1998, que "Dispõe sobre as operações 
de credito interno e externo dos Estados, 
do Distrito Federal, dos Municipios e de 
suas respectivas autarquias e fundações, 
inclusive concessão de garantias, seus li
mites e condições de autorização, e dá 
outras providências". 

O Senado Federal resolve: 
Art.1' O art. 12 da Resolução n' 78. de 1998, 

passa a viger com a segumte redação: 
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"Art. 12. A divida mobiliána dos Esta
dos, do Distrito Federal e dos Mumcipios, 
poderá ser paga em até trinta anos, em par
celas mensais e sucessivas, nos termos de 
contrato que vier a ser firmado entre a União 
e a respectiva unidade federada. 

§ 1º A obtenção do refinanciamento de 
que trata o caput deste artigo, para os titulas 
públicos emitidos para o pagamento de pre
catórios judiciais, é condicionada à compro
vação, pelo emissor, da regularidade da 
emissão, mediante apresentação de docu
mentação demonstrando a existênc1a dos 
precatórios em 5 de outubro de 1988 e seu 
enquadramento no art. 33 do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transrtórias, bem 
como a efetiva utilização dos recursos cap
tados em emissões similares, anteriormente 
autorizadas pelo Senado Federal, no paga
mento dos precatórios definidos pelo crtado 
dispositivo constitucional. 

§ 22 Os titulas públicos emrtidos para 
pagamento de precatórios judiciais, nos ter
mos do art. 33 do Ato das Disposições 
Constitucionais transitórias, e que não cum
prirem o disposto no parágrafo anterior, so
mente poderão ser refinanciados para paga
mento em dez anos, em parcelas mensais e 
sucessivas." 

Art. 22 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É preciso também esclarecer o seguinte: se
gundo dados extraídos do Relatório do Banco Cen
tral, traduzindo a situação vigente em novembro de 
1997, o total de títulos registrados para pagamento 
de precatórios alcançava o valor de 12.464.000.000. 
Desse montante, aproximadamente 10.700 milhões 
poderiam ser refinanciados e 1 . 750 milhões estariam 
impedidos de obter refinanciamento, tendo em vista 
o disposto no § 3º do art. 12 da Res/78/98. Como 
entendemos que não se pode dar tratamento desi
gual a casos isonõmicos. é que propomos um tipo 
único de refinanciamento para os títulos em apreço. 

O presente Projeto de Resolução tem o objeti
vo de, à luz dos argumentos expendidos, abrir pers
pectivas para que Estados e Municip1os possam 
honrar seus compromissos, inclus1ve aqueles assu
midos por administrações anteriores. 

Entendo ser oportuna a apreciação desta ma
téria no momento em que o País está firmemente 
decidido a promover o definrtivo ajuste fiscal em to
dos os níveis; principalmente ampliando o prazo 

para resgate desses títulos, com vistas à retomada 
de seu desenvolvimento e assegurar a sua governa
bilidade. 

Pelo exposto, espero contar com o apoio dos 
nobres pares para aprovação deste Projeto de Re
solução. 

Sala das Sessões, 20 de outubro de 1998. 

Justificação 

A Resolução n• 78/98, ao tratar da questão do 
refinanciamento pela Umão, da dívida mobiliária dos 
Estados e Municípios impõs cond1ções para alguns 
casos que, na prática, inviabilizam uma solução defi
nrtiva para o problema. 

Aprovada pelo Senado Federal, a referida re
solução surg1u do exaust1vo e profícuo trabalho da 
CPI dos precatarias que teve um papel preponderan· 
te na identificação das fraudes cometidas por algu
mas administrações inescrupulosas e concluiu por 
proibir definitivamente, a emissão de titulas públicos 
para pagamento de precatórios. 

A despeito da intenção moral1sadora dos dispo
sitivos nela constantes, verifica-se. na prática, a neces
sidade de se a~erar o artigo 12 da Resolução nº 78/98 
a fim de que Estados e MunicípiOS possam cumprir 
seus compromissos. sem sacnficar programas. às 
vezes até, prioritários para a população. 

E sabido que alguns Estados e Mumcipios vão 
questiOnar, na Justiça, a procedência e a obngatone-

! 
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dade do pagamento desses títulos. No caso de a 
Justiça dec1dir pela validade dos titulas, constatar
se-a a situação de absoluta incapacidade de mudos 
Estados e Municípios resgatarem, a vista, os referi
dos títulos. 

O § 3º do art. t 2 da citada Resolução, ao esta
belecer que os títulos públicos emrtidos após 13 de 
dezembro de 1995 deverão ser resgatados no seu 
vencimento. impossibilitado o seu refinanciamento, 
não previu que determinados Estados e Municípios, 
dev1do à sua precária condição econõmico-financei
ra. resultarão insolventes, e, conseqüentemente, in
govemávels. Resultado, titulos emitidos para pagar 
precatórios vão gerar novos precatórios. 

Além do mais, Estados e Municípios são geri
dos por administrações que se sucedem e não é jus
to que erros cometidos por um mau administrador, 
no passado, inviabilizem administrações posteria<es. 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

Ato dais Disposições 
ConstltucioNiis Transitórias 

Art. 33. Ressalvados os crédrtos de natureza 
alimentar. o valor dos precatórios judiciais pendentes 
de pagamenlo na data da promulgação da Constitui
ção. 1ncluído o remanescente de juros e correção 
monetária, poderá ser pago em moeda corrente, 
com atualização, em prestações anuais, igua1s e su
cessivas. no prazo máximo de oito anos. a partir de 
1 • de julho de 1989, por decisão editada pelo Poder 
Executivo até cento e oitenta dias da promulgação 
da Constrtuição. 

Parágrafo único. Poderão as entidades deve
doras. para o cumprimento do disposto neste artigo, 
em1tir, em cada ano. no exalo montante do dispên
dio, títulos de dívida pública não computáveis para 
eleito do limite global de endividamento. 

RESOLUÇÃO N" 78, DE 1998 

Dispõe sobre as Of>III"A9ÕH de crédi
to interno e externo dos Estados, do D-. 
trilo Federai, doa Municípios e de -
respectivas autarquias e fundações, in
clusive concessio de garantiu, seus li
mites e condições de autorização, e cM 
outras providéncias. 

Art. 12. A divida mobiliária dos Estados e do 
Distrito Federal, objeto de refinanciamento ao ampa
ro da Lei n• 9.496, de 11 de setembro de 1997, e a 

dos Mun1cípios podera ser paga em até trezentas e 
sessenta prestações mensa1s e sucess1vas. nos ter
mos de contrato que v1er a ser firmado entre a União 
e a respectiva unidade federada. 

§ 1• A obtenção do refinanciamento de que tra
ta o caput para os títulos públicos em1!1dos para o 
pagamento de precatóriOS judiciais é COndiCIOnada à 
comprovação. pelo Estado ou pelo Municip10 em1s· 
sor, da regularidade da em1ssão. mediante apresen
tação de certidão a ser expedida pelo Tribunal de 
Contas a que esteja jurisdicionado, acompanhada de 
toda a documentação necessária, comprovando a 
existência dos precatórios em 5 de outubro de 1988 
e seu enquadramento no art. 33 do Ato das Disposi
ções Constrtucionais Transitórias. bem como a eleti· 
va utilização dos recurso captados em emissões SI

milares, anteriormente autorizadas pelo Senado Fe
deral, no pagamento dos precatórios definidos pelo 
citado dispositivo Constrtucional. 

§ 2º Os titulas públicos emitidos para paga
mento de precatórios judiciais. nos tenmos do art. 33 
do Ato das Disposições ConstitucionaiS Transitórias, 
e que não cumprirem o disposto no parágrafo ante
rior, somente poderão ser refinanciados para paga
mento em cento e vime parcelas iguais e sucessiVas. 

§ 3• Os titulas públicos emrtidos após 13 de de
zembro de 1995. para pagamento de precatórios ju
diciais. nos tenmos do art. 33 do Ato das Disposições 
ConstitucionaiS Transitórias. não são passíveis de 
qualquer refinanciamento, devendo ser resgatados 
em seu vencimento. 

§ 4° As umdades federadas que tiveram sua di· 
vida mobiliária refinanciada pela União, não ma1s se
rão autorizadas a em1tir novos títulos. 

(A Comissão de Assuntos Económicos.) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O proJe
to lido será publicado e remetido a Comissão de As
suntos Econõmicos. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Há ora· 
dores mscrrtos. 

Concedo a palavra ao emmente Senador Ser· 
nardo Cabral. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM)- Sr. 
Presidente. Como vê V. Ex'. encontro-me aqui pre
sente. pois precisaria abordar um tema: mas. dada a 
sua importãncia. peço a V. Ex' que me garanta a 
inscnção para amanhã e, no devido tempo. eu a for· 
mahzare1. De modo que estare1 aqUI. Já com a pre· 
sença consignada. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Certo 
de que V. Ex" tomará as providências necessánas a 
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formalização da sua inscnção. a Mesa. com muito 
prazer. garantirá a V. Ex' a participação como ora
dor na sessão de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao Sr. Senador Jefferson Péres. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM) -
Sr. Presidente, hoje eu abordaria o tema referente à 
reforma política. Sendo uma terça-feira com diminuta 
presença neste plenário. também prefiro inscrever
me para a sessão de amanhã, porque creio que o 
tema merece um plenário com maior número de Se
nadores. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - À se
melhança do que declarei ao Senador Bernardo Ca
bral, considero V. Ex" inscrito para a sessão de ama
nhã. Apenas lhe peço que tome as providências for
mais necessárias para que isso possa realmente 
ocorrer. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O nobre 
Senador Odacir Soares enviou discurso à Mesa para 
ser publicado, na forma do disposto no art. 203 do 
Regimento Interno. 

S. Ex' será atendido. 

O SR. ODACIR SOARES (PTB - AO) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, no dia 31 de ju
lho, a imprensa noticiou com destaque que o econo
mista Guilherme Dias, ex-Secretário de Politica Agrí
cola do Ministério da Agricultura e do Abastecimento 
e um dos formuladores do Programa "Mãos à Obra" 
para um eventual segundo Governo Fernando Henri
que Cardoso, criticou o anúncio de metas de cresci
mento da produção nacional de grãos. 

E importante lembrar que o crescimento da 
produção de grãos foi anunciado no dia 17 de junho 
de 1998, quando, em solenidade realizada no Palá
cio do Planalto, o Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República, Fernando Henrique Cardoso, e o Mi
nistro da Agricu~ura e do Abastecimento, Francisco 
Turra, lançaram o novo plano para a safra agrícola 
1998/99. 

O aumento do volume de recursos para o cré
dito rural ficou definido em R$11,0 bilhões para o se
ter. dos quais R$10,0 bilhões para custeio e R$1,0 
bilhão para investimento. O volume previsto para 
custeio representa um expressivo aumento. de 37%, 
em relação ao total efetivarnente aplicado de R$7 ,3 
bilhões na safra 1997/98. O plano de safra 98199 foi 
aprovado em reunião extraordinária do Conselho 
Monetário Nacionai-CMN. 

O novo plano de safra agrícola 1998/99 preten· 
de alcançar dois grandes ObJetivos: o primeiro é o de 
aumentar a produção e a produtividade da agricultu
ra brasileira e com isso aumentar a competitividade 
do setor de forma a que o País, na virada do ano 
2.000, alcance a produção-meta de 100 milhões de 
toneladas de grãos. 

O segundo objetivo é o de fortalecer o Progra
ma Nacional de Agricultura Familiar-PRONAF. Esse 
programa terá um aumento de recursos correspon
dente a 80%, passando de R$1.3 bilhões da safra 
1997/98 para R$2,35 bilhões na safra 1998199. 

Mesmo sem citar nominalmente o Ministro 
Francisco Turra, Senhor Presidente, o economista 
Guilherme Dias afirmou no "Seminário Safra 98/99". 
promovido pela Confederação Nacional da Agricultu
ra, em Brasília-DF, que fica "com pena dos agricu~o
res" quando começam a falar em produzir 90 ou 1 00 
milhões de toneladas de grãos. "Isso é o mesmo que 
dar um tiro no pé, pois temos de produzir o que dá 
para vender; senão o preço desaba" disse Guilher
me Dias ao jornal O Estado de São Paulo em maté
ria intitulada "Economista condena meta agricola". 
publicada no dia 31 de julho de 1998. 

Para o economista Guilherme Dias, o limite da 
ampliação da produção de grãos no Brasil deve ser 
suficiente para a recomposição elos estoques ofi
ciais, praticamente zerados com a quebra da safra 
1997/98, principalmente de milho e arroz. "Assim 
mesmo. a produção de arroz deve aumentar só por 
um ano, senão teremos problemas posteriores·, 
alerta o economista. 

Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Senadores. com 
todo o resperto que tenho à qualificação profissional. 
competência técnica e seriedade sempre posta em 
prática pelo ex-Secretário de Politica Agrícola do Mi
nistério da Agricu~ura e do Abastecimento. desde o 
início do Governo do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso até o ano passado, quando retomou à Uni
versidade de São Paulo, atrevo-me a divergir das 
colocações do economista. relacionando a produção 
de alimento (grãos) com a população. 

Com freqUência ouço falar e leio nos informati
vos notícias sobre "super-safras". Entretanto. com
pulsando estatísticas da "Evolução da Produção 
Brasileira de Grãos, Safras 76177 a 97/98", produzi· 
das pela Companhia Nac1onal de Abastecimento· 
CONAB anexadas a este meu pronunciamento. ven· 
fico que, no decênio 76177 a 86/87, a produção bra
sileira de grãos oscilou entre o mínimo de 38.212 m1l 
toneladas, na safra n/78, para a rna1or safra dos 
dez anos: 64.948 rml toneladas. Na verdade, em se1s 
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anos. a safra de grãos ficou abaixo dos cinqüenta 
m1lhões de toneladas_ 

No período 87/88 a 97198, a menor safra regis
trada foi de 57.804 mil toneladas e a safra-recorde 
lo• alcançada em 94/95 com 81.064 mil toneladas. 
No período 87/88 a 97198. quando freqüentemente 
ouv1 falar de "super-safras", à exceção da safra 
94/95, com 81 milhões de toneladas de grãos, no 
período 87/88 a 92/93, a safra ficou abaiKo dos se
tenta milhões de toneladas. As safras 93194 a 97/98, 
excluída a "safra-recorde" de 94/5 com 81 milhões 
de toneladas, se srtuaram em tomo dos 75 milhões 
de toneladas de grãos. 

Enquanto isso. no período de vinte anos. a po
pulação brasileira evoluiu de 93.1239.037 habitan
tes, em 1970, para 119.002.706, em 1980, e 
146.917.459 em 1991 .. Ao' contrário do que está 
ocorrendo em outras partes do mundo. o aumento 
da população não apresenta problemas para o Bra
sil, um País com vasto território e muitos recursos 
inexplorados. 

O ritmo de crescimento populacional brasileiro 
vem diminu1ndo a cada ano, tendo caído de 2,89°/o 
na década de sessenta para 1,55% na década de 
noventa. Essa notícia de queda no ritmo do cresci· 
menta populac1onal está a sinalizar uma estabilidade 
no denominador da equação produção de alimen
tos/população, o que é uma boa notícia. 

O Brasil entrou no século XX com 17,3 milhões 
de hab1tantes e estamos prestes a passar para o sé
culo XXI com 160 milhões de habitantes. A popula
ção bras1le1ra decuplicou em cem anos. No período 
1970-1991, ou se1a. em v1nte e um anos, a popula
ção cresceu 93.139.037, em 1970, para 146.917.459 
habitantes em 1991. Com a redução do numero de 
filhoS por família, a preVISãO e que, para O ano 2075, 
a população brasileira pare de crescer, estabilizan
ao-se em torno de 265 milhões de habitantes. 

Quando se considera o quadro alimentar brasi
leiro. o cenáno é desastroso. O Brasa! tem a oitava 
população mais desnutrida do planeta. Em Situação 
p1or encontram-se india, Paquistão, Bangladesh. In
donésia. Filipinas. Somália e Etióp1a. 

Quando se pensa. Sr. Presidente, na produção 
e consumo de alimentos. o Brasa! é visto como um 
caso úmco no mundo: enquanto dois em cada três 
bras1le1ros são subnutridos ou fam1ntos. o País é um 
dos princ1pa1s exportadores mundiais de ahmentos. 
Esse fato coloca a questão da segurança alimentar 
como pnontária e de solução an alcance da mão, 
dado o nosso grande potencial m ;;sa área. 

A equação da produção de alimentos/popula
ção no Brasil, tomando-se como numerador a safra
recorde de 81 milhões de toneladas de grãos e 
como denominador 160 milhões de habitantes fica 
definida em 0,5 tonelada de alimentos(grãos)/habi
tante. Para o Brasil ating~r padrões alimentares do 
Primeiro Mundo, terá de dispor de mais do dobro da 
quantidade de grãos produzidos na safra-recorde -
81 milhões de toneladas - e quase três vezes mais 
proteína de origem animal. 

Sr. Pres1dente. Sr's e Srs. Senadores, a dis
cordância que apontei na fala do economista Gui
lherme Dias resulta dessas constatações que, em úl
tima análise. me levam a comentar, novamente. a si
tuação de pobreza alimentar das famílias brasileiras. 
Um terço das famihas. com renda até um salário mí
nimo. v1ve na maséria absoluta. ou seja, passa fome. 
Outro terço. com renda média de ate três salários 
mínimos, é subnutnda ou desnutrida. Somando-se, 
têm-se duas em cada três famílias brasileiras famin
tas ou carentes. 

Essa srtuação deccrre, Sr. Pres1dente. da falta 
de uma política de segurança alimentar. Segurança 
alimentar não é sinônimo de socorro alimentar. ·se
gurança alimentar quer dizer precisamente o acesso 
assegurado a cada família à quantidade necessária 
de al1mentos para garantir uma dieta adequada a to
dos os seus membros para uma vida saudável•. As
sim se lê no livro •Segurança Alimentar. uma Abor
dagem de Agribusiness". publicado pela Associação 
Brasale1ra de Agribusiness. 

A previsão para este ano é de uma importação 
recorde dos pnncipais produtos agrícolas - trigo, mi
lho. feijão. arroz e algodão - em decorrência dos 
problemas climáticos. aliados à falta de incentivos a 
produção de milho e trigo. A estimativa é de que o 
Brasil importe cerca de 10,9 milhões de toneladas. 
em 1998. contra as 9.4 milhões de toneladas impor
tadas em 1997_ 

A previsão da Confederação Nac1onal da Agn
cultura-CNA é de que somente as importações de 
arroz e feijão deverão custar ao Brasil. em 1998, cer
ca de US$660 milhões. Está prev1sta a importação 
de 1,5 milhão de toneladas de arroz e 200 mil tone
ladas de feijão para fazer frente à escassez na oferta 
e à alta de preços no mercado interno. 

No que toca à produção de fe1jão. a situação 
vem-se contagurando desfavoritvel a partar da safra 
96197, quando alcançou 2.914 mil toneladas. Na sa
fra 97/98 ficou em 2.252 m11 toneladas. ou seja, uma 
redução de 662 m1l toneladas. A drllculdade de abas
tecimento de feajão resade no fato de que. mesmo 
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com os juros privilegiados das importações. os culti
vares encontrados em outros paises são diferentes 
dos produzidos e consumidos no Brasil. 

A exceção fica para o teijão preto. produzido 
na Argentina e destinado à exportação para o Bra
sil e outros países. No ano passado, a Argentina 
exportou para o Brasil 140 mil toneladas. As im
portações brasileiras de feijão, no ano passado, 
foram de 157 mil toneladas, gastando-se US$ 90,6 
milhões. A expectativa para este ano é de impor
tarmos 200 mil toneladas, com um custo de 
US$140 milhões. 

As importações de milho crescerão de 532 mil 
toneladas, em 1997, para cerca de 1,5 milhão de to
neladas, em 1998, com um aumento de 182%. A difi
culdade na comercialização de milho, decorrente da 
queda dos preços pagos aos produtores, no ano 
passado, causou sérios prejuízos ao setor produtivo. 
Como não houve sinalização na politica oficial para 
compensar a frustração da comercialização, a única 
saída foi diminuir a produção. Na safra 96/97, fo
ram produzidas 35,7 milhões de toneladas de mi
lho, reduzindo-se a 31,5 milhões de toneladas, na 
safra 97/98, uma diminuição de 4,2 milhões de to
neladas. 

No caso do trigo, a situação não é diferente. 
Na década de 80, a produção de trigo alcançou nu
meros acima das 5.5 milhões de toneladas, com um 
recorde de 6,1 milhões de toneladas. no ano 86/87 
que é duas vezes e meia maior do que as safras de 
trigo nos anos 96/97 e 97/98 quando se produziram 
2,4 e 2.5 milhões de toneladas. 

Números do Departamento Técnico e Econõmico 
da Confederação Nacional da Agricultura-eNA infor
mam que o trigo importado atualmente supre 75% das 
necessidades do mercado interno. Ressane-se que o 
trigo é um produto de grande potencial produtivo, nota
damente na Reg1ão Sul, mas que tem sido prejudicado 
por política agrícola equivocada, o que impede a ex
pansão da produção nac1onal e desloca a comerciali
zação interna em favor do produto importado. 

As estatisticas apresentadas indicam clara
mente que o Brasil, apesar das mudanças sinaliza. 
das pelo Governo Fernando Henrique Cardoso para 
o setor agropecuário como o saneamento financeiro. 
a expansão do crédito e o rebaixamento das taxas 
das taxas de juros, o zoneamento agrícola etc., o 
Pais está longe de suprir com segurança as ne
cessidades alimentares da sua população e conti
nuar a figurar como um grande exportador de ali
mentos. 

Um ponto em que não poderet discordar do 
economista Guilherme Dias diz respetto à tributação. 
Refere Guilherme Dias que. em um mercado aberto. 
praticar alíquotas de ICMS de 17 e 18% é um absur
do. A estrutura tributária do mercado interno brasilei· 
ro contribui substancialmente para perda de compe
titividade de culturas como o arroz. o feijão e o trigo 
frente aos países do Mercosul. 

No Unuguai. Sr. Presidente. os lributos pagos 
por um produto agrícola. da produção à comerciali
zação, correspondem a 14% do preço 1inal. Na Ar
gentina, a carga tributária é de 16°/0, enquanto que, 
no Brasil, o ICMS, o PIS e o Coflns representam 
37% do preço final. 

É murto importante que os produtores se mani
festem de forma organizada por via de suas lideran
ças, como a CNA . a Contag. Comissão de Agricul
tura e Politica Rural, a Frente Parlamentar do Coo
perativismo, a Organização das Cooperativas Brasi
leiras. para a adoção de uma estratégia agressiva de 
pressão sobre os governantes que serão elertos, 
com o objetivo de conseguir a reforma tributária para 
o País. 

Finalizo, Sr. Presidente. reafirmando o que dis
se em outras oportunidades: a agropecuária é o se
ter da economia que mais rapidamente responde a 
qualquer estímulo governamental. Uma política de 
desenvotvtmento realista, com condições de v1da 
aceitáveis. deve priorizar o fortalecimento do interior 
brasileiro. de modo a fixar o trabalhador. o produtor 
rural no seu local de origem. 

Uma política agrícola que contemple tal estra· 
tégia, além de contribuir para desconcentrar o cres
cimento econõm1co e melhorar a distribuição de ren· 
da. geraria diminuição e racionalização na aplicação 
dos recursos absorvidos pela administração das 
grandes metrópoles e da médias c1dades que ca· 
minham para a metropohzação mtenorizada no 
Pais. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Nada 
ma1s havendo a tratar. a Presidência vai encerrar os 
trabalhos. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão as 14 horas e 38 mmutos.) 
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Ata da 1001 Sessão Não Deliberativa 
em 21 de outubro de 1998 

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura 

OlTTUBRO DE 1998 

Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo e Rona/do Cunha Lima. 

(Inicia-se a sessão às 14 h:Jras e 30 ,. 
nutos) 

O Sr. 1' Secretáno. Senador Ronaldo Cunha 
Lima. procederá a le1tura do Expediente. 

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

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

É lido o segu1nte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 
DO PRESIDENTE DA REPUBLICA 

MEI\SAGEM N" 684, DE 1998- C!\ 
(No 1.223/98, na origem) 

Senhores Membros do Congresso Nacional. 

Nos termos do anigo ól da Consurutçào Federal. submeto a elevada deliberação de 

Vossas Excelências. acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do 

Planejamento e Orçamento. o texto do projeto de lei que ".-\uroriza o Poder Executivo a abrir ao 

Orçamento Fiscal da União. em ràvor de Encargos Financeuos da União - Recursos sob Supernsào 

do Ministerio da Fazenda, credito suplementar ate o limne de RS 1.074.483.424.00. para reforço de 

dotação consignada no vigente orçamento". 

Brastlia. ZO je outubro de 1998. 

/ ,. I 

(~'\____..{ <..}"' 
Fernando Henrique Cardoso 
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EM n• 243 !MPO 
Brasllia. 16 de ::utub..-o de 1998 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Republica. 

·' O Ministerio da Fazenda solicita a aberrura de crédito suplementar ao Orçamento Fis-
cal da União (Lei n' 9 598, de 30 de dezembro de 1997), ate o limite de RS 1074 483.424,00 (um 
bilhio, setenta e quatro milhões, quatrocentos e oitema e tres mil. quatrocentos e vinte e quatro re
ais), em favor de Ertcargos Fmanceiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministerio da Fazen
da, assim discriminado 

RS tOO 

DiacrimiDaçlo Naturua da Foatc Valor 
dape .. 

Suplementacã.o·. 

• Resgate da Divida Pública Mobiliária Federal 3.2.90.00 188 1074 483.424,00 

2. Tal solicitação de crédito adicional justifica-se pela instabilidade no mercado financei
ro brasileiro, causada pela crise nas bolsas de valores dos paises asiaticos, ocorrida em outu
bro/novembro de 1997, provocando. consequentememe, em razão das exigências mercadológicas 
imernas, redução do prazo médio de emissão de títulos de responsabilidade do Tesouro Nacional e 
aumento da taxa média de juros até ·emão vigente, o que fez com que a dotação orçamentaria para a 
finalidade solicitada. na fome 188 - Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional. fosse 
toda utilizada no primeiro semestre do corrente exercício. 

3. Os recursos oferecidos como lastro do crédito pleiteado decorrem da incorporação 
do excesso de UTecadação na citada fome !88, proveniente de nova estimativa de receita para o ano 
de 1998, a qual apresentou, someme nos meses de janeiro a maio, um valor acumulado superior a 
IIIUal dotação orçamentaria. 

4. Considerando que a inclusão solicnada não estA amparada pelas autorizações contidas 
na citada Lei n" 9 598/97. e indispensável o seu encaminhamento a deliberação do Congresso Nacio
nal, obedecidas as prescrições do an. 167, inciso V, da Consmuição. e em confurrrudade com o 
art.43,§ l",íncisoll,daLein"4.320,de 17demarçode 1964 

5. Nessas condições. este !\1.inisteno marufesta-se favoravelmente ao atendimento do 
pleito. motivo pelo qual submeto a constderação de Vossa E><celencta o ane><o Projeto de Lei. que 
visa a autorizar a abertura do referido credito suplémentar. 

Respeitosamente. 

r - , 
\J. \~_;L_ 

PAULO PAIVA 
Ministro de Estado do 

Plane)amento e Orçamemo 

26Y 
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ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTERIO DO 
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO N2243DE ~é I ~J I 98 

I Sintese do roblema ou da situaÇão aue reclama ro'1dênetas. 
Necesstdade de suplemem•ção o~a para o atendimento oe despesas com Juros e 

Encargos da Divida Pública. na subatividade Resgate da Divida Pública Mobtliaria Federal 

:. Solucões e orovidinc:ias contidas no ato normativo ou na medida orooosta. 
Abertura de cnidito suplementar VJa projeto de lei. uma vez que extrapoia as autorizações 

contidas na Lei Orçamentária. 

3 . Alternativas existentes is medidas ou uos aropostos 

I T ecuicameme e a alternativa viávd. 

4 Custos: 
RS 1.074 483.424,00 (um bilhio. set.u e quatro milhões. quatrocentos e oitema e três mil 

quatrocentos e vime e quatro reais), prov~es da incorporação de e><cesso de atr""•rt•çlo na 
Fonte 188 - Remuneração das Disponibiljdadee do Tesouro Nacional. 

5. Razões que justifiquem a urllênc:ia 

6. Impacto sobre o meio ambiente: 

7 Alteral'ões PropostaS. (a ser oreenchido e no caso de alteração de Medidas ProV1sorias 1 
Texto Aluai Texto Propo!to 

8 Simese do parecer do órg;ão iundico· 
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PROJETO DE LEI N" 45, DE 1998-C:"-1 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da União. em favor de 
Encargos Financeiros da União - Recursos 
sob Supervisão do Ministerio da Fazenda. 
crédito suplementar até o limite de RS 
1.074.483.424,00, para reforço de dotação 
consignada no vigente orçamento. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. I' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei 
n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997), crédito suplementar ate o limite de RS 1.074.483.424.00 
(um bilhão, setenta e quatro milhões, quattoeentos e oitenta e três mil, quatrocentos e vinte e quatro 
reais), em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da 
Fazenda. para atender à programação constante do Anexo I desta Lei. 

Art. 22 Os recursos necessários à execução do disposto no arngo anterior decorrerão 
da incorporação do excesso de arrecadação de Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 
Nacional. no montante especificado. 

Art. 3' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

7 1000 · UICA.IOIIS FI•&IICII.DS •a 1111110 
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LEGISLACÃO CITADA 

<Anexada pela Subsecretaria de Coordenação Legislauva do Congresso N ac!onal l 

LEI N" 9.598. DE 30 DE DEZEMBRO DE 1997 

Estima a Receita e fixa a Despesa da 
União para o exerctcio financeiro de 1998 

................................................................................................................................... 

A.rt óo - Desde que pUblicado e mantido em vigor o cronograma de que trata o an ) 8 da 
Let n• 9 473. de 22 de julho de 1997. e o Poder Execuuvo abrir creditas suplementares 
I - com a finalidade de atender a insuticiincia.s nas dotações orçamentanas. para cada 
subprojeto ou subatividade. até o limite cie quinze por cento de seu valor. mediante a 
unlizaçào de recursos provenientes: 
a) da anulação parctal de dotações orçamctárias autorizadas por Lei. desde que esta não 
ultrapasse o equivalente a dez por CCIIIO do seu valor total de cada subproJeto e 
subalividade objeto da anulação. nos termos do an 43. § 1". inctso lll. da Lei n' 4 320. de 
17 de março de 1964. 
b) da Reserva ~e Contingência. 
II - ate quarenta por cento do valor total das dotações consignadas aos grupos de despesas 
··outras despesas correntes··. "investimentos", "inversões financeiras" e ··outras despesas de 
capttar·. constantes do subprojeto e sut.bvidade objeto da suplememação. mediante a 
uulização de recursos oriundos da ~o parc1al de dotações consagnadas aos 
mencionados grupos de despesas. no âmbito do mesmo subprojeto ou subat1v1dade. 
III -com o objetivo de atender ao pagam~o de despesas decorrentes de precatonos. ate o 
valor total da respectiva subatividade. mediante utilização de recursos provememes ja 
anulação de dotações consignadas a grupos de despesas no àmbno da mesma subativ1dade. 
I V - mediam e a utilização de recursos decOrTentes de 
a) vanação monetaria ou cambial das operações de credito previstas nesta Le1. desde que 
para alocação nos mesmos subproJetos ou subatividades em que os recursos dessa fonte 
foram originalmente programados. 
b) superavit financetTo dos fundo e os recursos ressalvados na Let n' C> 530. de 10 de 
dezembro de 1997 . resultante do projeto de lei de conversão da Medida Prov1sorta n" 
I 600. de II de novembro de 1997. apurados em balanço patnmomal do exerctcto amenor. 
nos lermos da Lei n"' 4 320. de 17 de março de 1964. e alterações postenores. respettadas 
as categonas de programação em seu menor nivel. conforme definido no an 6°. § l 0 • da Le1 
no 9 473 de 2.: de julho de 1997, e rt~~~pCCtivos ser abenos dentro de tnma dtas dJ. 
formulação do pedido quando o orgão solicitante penencer ao Poder Legislativo ou ao 
Poder J udtc1ano . 
..:: l operações de credito decorrentes de contratos aprovados pelo Senado Federal. :10s 

lermos do an -Ll. \: 1°. tnCISO IV. da Le1 n° 4 320. de 17 de março de 1964 e alterações 
postenores 
J J doações. 

\ · · ..:om o obJetlvo de retOrçar dotações desnnadas ao cumpnmento do dtsposto no :tem 
'Sê: do .-\nexo da Let Complementar n• 87. de 13 de setembro de i996. medtame a 
utilização de recursos decorrentes da emissão de titulos de respo.1sabilidade do Tesouro 
:'\ac1onal. 
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VI - para atender a despesas com ··Pessoai e Encargos Sociais··. med.iame a utilização de 
recursos oriundos da anulação de dotações consignadas ao mesmo grupo de despesa. desde 
que mantido o valor total aprovado para esse grupo de despesa na àmbno de cada Poder. 
VII- para atender ao disposto no art 37 da Lei n' 9 473. de 22 de julho de 1997. 
VIII - para atender despesas com a amon1zaçào da divida publica federal. mediante :1 

utilização 
a) da receita do Tesouro Nacional decorrente do pagamento de participações e di\-idendos 
pelas entidades mtegrantes da Administração publica federal indireta. mclusive os relau\·os a 
lucros acumulados em exercicios anteriores. 
b) superavit financeiro da União. apurado no balanço patnmonial do exerciCIO de 1997. nos 
termos do art 43. § 2•. da Lei n' 4 320. de 17 de março de 1964. 
c) do superavit financeiro dos fundos. exceto os mencionados na a1inea "b" do inciso IV. 
das autarquias e das fundações integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade soc1al. 
apurado no baJanço palrimoniaJ do exercic10 de J 997. nos termos do an 43. 9 2°. da Le1 n" 
4.320. de 17 de março de 1964. 
d) do produto da arrecadação de que tratam o an 85 da Lei n' 8 981. de 20 de janeiro de 
1995. o art. 40 da Lei n' 9 069. de 29 de junho de 1995 
§ I o - Não poderão ser utilizados para os fins do inciso VliL os valores mtegrantes do 
superavit financeiro de que trata a alinea "b.. do mesmo inciso. correspondentes a 
vinculações constituciona.Js. bem como também. no caso do orçamento da segundade 
social. a vinculações legais. no periodo de 1995 a 1997 
§ 2° - A autorização de que trata o inciso VIII. · 'b", fica condicionada à previa 
demonstração da exclusão dos valores de que trata o parágrafo anterior. na apuração do 
saldo a ser utilizado para a amonizaçào da divida 

LEI N• 4.320- DE 17 DE MARÇO DE 1964 

Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 
para Elaboração e Controle dos Orçamentos e 
Balanços da União~ dos Estados. dos Municípios e 
do Distrilo Federal. 

·································································································································· 

.-\rt. 43 - -\ abenura dos creditas suplementares e espec1ais depende da ex1stc!nc1a 
de recursos dispomveis para ocorrer a despesa e sera precedida de expos1çào Jusuficauva 

§ I" 
comprometidos 

Consideram-se recursos para lJ fim jeste .:1n1go jesde c.1ue nJo 

I - o superJ.\'II financeirO apurado em balanço patnmonial do e'\ercJClO amenor. 
11 - os proveniemes de excesso de arrecadação. 
III - vs resultantes de anulação parc1al ou total de dotações orçamemanas ou de 

creditas adicionais. autonzados em le1. 
IV - o produto ie operações de credito autorizadas. em forma que jundicameme 

possibilite ao Poder Executivo reatiza-las 
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§ r · Entende-se por superavn :i.nance1ro a diferenç~ posniva entre o auvo 
fmance1ro e o pass1vo financeiro. cOnJuganao-se. ainda. os saldos dos ..::red1tos 3dJcionals 
t ransfendos e as operações de credito a ele5 ·.-mculadas 

§ Jn - Entende-se por excesso de arrecadação. para os fins deste ·artigo. o saldo 
positivo das diferenças acumuladas mCs a mes. entre a arrecadação prev1sta e a realizada. 
considerando-se. ainda. a tendência do exerciClO 

§ 4u - Para o fim de apurar os recursos utihzavets. provememes de excesso de 
arrecadação. deduz1r-se-ã. a 1mponància dos creditas exrraordmanos abenos no exerC!CJO 

(A Comissão Mista de Planos, Orçamentos Publicas e Flscab:açào) 

MENSAGEM N" 685, DE 1998- C~ 
(N° 1 .227/98, na origem) 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 

Nos termos do arugo 61 da Collllituição Federal, submeto à elevada deliberação de 

Vossas Excelências. acompanhado de Exposiçio de Motivos do Senhor Ministro de Estado do 

PlaneJamento e Orçamento. o texto do projeto de lei que "Autonza o Poder Executivo a abrir ao 

Orçamento Fiscal da União. em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob 

Supen·1são do Ministério da Fazenda. crédito suplementar até o limite de R$ 1.089.148.00, para 

reforço de dotação consignada no vigente orçamento"_ 

Brasllia. 20 Je outubro de 1998. 

Fernando Henrique Cardoso 



OlJJlJBRO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

EM n• :'44/MPO de I aos 

Excelenussimo Senhor Presideme da Republica. 

O Ministério da Fazenda solicita a abertura de credito suplementar ao Orçamemo Fis· 
cal da União <Lei n• 9 598, de 30 de dezembro de 1997), ate o limite de RS I 089 148.00 
(um milhão. oitenta e nove mil. cento e quarema e oito rea,js), em favor de Encargos Financeiros da 
União- Recursos sob Supervisão do Ministerio da Fazenda. assim discriminado: 

RS I 00 

Discriminação Natureza da I Fonte 
desoesa ; 

Valor 

S!!elemenugo 
DíVIdas Externas da Extmta NUCLEBRÁS e suas Submilarias. 
Junto a Fornecedores. Assunudas pela União (Lel n' 7 862/89) 3 3.90.00 144 298 807 

4 8 90 00 143 790 341 

I 

Total 10891481 

~aacelamento: 

Obngações Decorremes da Divida PUbhca Fundada E:aema } 3 90 00 144 298 807 
4 8.90 00 143 790.341 

Total 1 089 148 

2. A finalidade do pleito e suplementar. na subatividade Dividas Externas da Extinta 
NUCLEBRÁS e suas Subsidiarias. Junto a F omecedores. Assumidas pela União (Lei n" 7 &62189). 
dotações destinadas a atender a de•pesas com o principal. juros e encargos da divida por contrato, as 
quais se enconuavarn sob analise a epoca da elaboração da proposta orçarnemaria e cuja liquidação 
somente agora foi confirmada. 

3. Paralelamente. esta sendo aberto. por decreto. credito suplementar em favor da mes
ma subatividade no valor de RS 124.670,00 (cento e ... une e quatro rrul. seiscentos e setenta reais L 

conforme autorizado pelo art. 6'. inciso I, alinea ··a". da referida Lei n' 9 598197 

4 Os recursos oferecidos como lastro do credito pretendido são decorrentes da anula· 
ção parcial de dotações integrantes da mesma unidade orçamentaria. na subatividade Obngações De
correntes da Divida Pública Fundada Externa. e não terão consequências sobre a execução prevma 
nos respectivos programas de uabalho. tendo em '1sta a dintinuição do volume de av;us honrados 
pela t:nião no pnmelfo semestre de 1998 

5 Considerando que a mclusão solicitada não está amparada peias autorizações comidas 
na citada Lei n" 9 598/97, e indispensável o seu encaminhamento a deliberação do Congresso Nacto
nal, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso V. da Constituição, e em conformidade com o an. 
43, § 1". inciso III, da Lei n• 4 320, de 17 de março de 1964. 

6 Nessas condições. submeto a con$ideraçào de Vossa Exceiência o anexo ProJeto de 
Lei. que visa a autorizar a aberrura do referido credito suplementar 

Respeitosamente. 

~\il·~ 
PA'uLó PAIVA 

Ministro de Estado do 
Planejamento e Orçarnemo 
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ANEXO À EXPOSIÇ . .\0 DE :\IOTIYOS DO 'UNISTERIO DO 
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO No2~4 DE ~' I :: I ?B 

I. Síntese do problema ou da situação oue reclama orovidênc1as 
Necessidade de reforço das dotações orçamentarias na subatmdade Dividas Externas da 

Extinta NUCLEBRAS e suas Subsidiarias, Jumo aos Fornecedores .. -\sswrudas pela L:nião ILei 
7.862189) 

:. Soluções e providências contidas no ato nof1111,tivo ou na medida oroposta 
Abertura de cnidito suplementar via projeto de lei, uma vez que extrapola as autonzações 

contidas na Lei Orçamentária 

3 Alternativas existentes às medidas ou atas propostos. 

I Tecnicamente e a alternativa viavel. 

4 Custos: 
RS 1.089.148,00 (wn rnilhio, oitema e nove mil cento e quarenta e ono reais) por me1o de 

remanejamemo de recunos. nio gerando. po~o. custos adicionais 

5. Razões que iustifiquem a urgência: 

6. Impacto sobre o meio arnbieme: 

7 Alterações Propostas: (a ser preenchido somente no caso de alteracão de ~ ledidas ProVlsorias 1 

Texto Atual Texto Proposto 

8 Síntese do parecer do ónzão iundico 



OLrruBRO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 277 

PROJETO DE LEI N" 46, DE 1998-01 

Autoriza o Poder Exe-::utivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor de 
Encargos Financeiros da União - Recursos 
sob Supervisão do Ministério da Fazenda. 
crédito suplementar até o limite de RS 
1.089.148,00, para reforço de dotação 
consignada no vigente orçamento. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. I' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei 
n" 9.598, de 30 de dezembro de 1997), crédito suplementar até o limite de RS 1.089.148,00 (um 
milhJo, oitenta e nove ntil, cento e quarenta e oito reais), em favor de Encargos Financeiros da 
União- Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, para atender a programação constante 
do Anexo I desta Lei. 

Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão 
de anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II desta Lei, no montante especificado. 

Art. 3' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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LEGISLACAO CITADA 

(A.ne:xJda pe~a Subsecretana de Coordenação Legislau\·a do Congresso '<ac10n3l, 

LEI V 9.598. DE 30 DE DEZE:\IBRO DE 199" 

Esuma a Recena e tixa a Despesa da 
União para o exerciCIO financeiro de 1998 

.-\.n 6°- 8esde que publicado e manudo em vigor o cronograma de que trata o art. 58 da 
Lei n° 9 473. de -__ j:: Jt!Ülo de 19?7 e _,Poder Execuuvo abnr crednos suplementares 
l - com a tinalidade de atender a msuficiênc1as nas dotações orçamentanas. para cada 
subprojew ou subatividade. ate o limite de qutnze por cento de seu valor. mediante a 
utilização de recursos provementes 
a) da anulação parcial de dotações orçamemárias autonzadas por Le1. desde que esta não 
ultrapasse o equivalente a dez por cento do seu \·alar tota1 de cada subproJeto e 
subatividade ob.ieto da anulação. nos termos do an 43. SI 0

• mc1so li I. da Le1 n° 4 320. de 
17 de março de 1964_ 
b) da Reser\'a de C ontingênc1a. 
II - ate quarenta por cento do valor total das dotações consignadas aos grupos de despesas 
"outras despesas correntes" "investimentos··. "inversões finance1ras" e ··outras despesas de 
capnal" . ..::onstantes do subprojew e subanvidade obJeW da suplememação. med1ante a 
utilização de recursos onundos da anulação parc1al de dotações (;OflSignadas aos 
menc1onados grupos de despesas. no ãmbuo do mesmo subpro_1eto ou suba11v1dade. 
III - com o obJetlvo de atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatonos. ale o 
valor rotai da respectiva subanv1dade. mediante uuiização de recursos provememes da 
anulação de dotações cons1gnadas a grupos de despesas no àmb1to da mesma subat1v1dade. 
IV - mediante a uulização de recursos decorrentes de 
a) vanação monetária ou cambial das operações de credito prev1stas nesta Le1. desde que 
para alocação nos mesmos subproJetos ou subau\·idades em que os recursos dessa f::;me 
foram onginalmente programados. 
b) supera\·n tinance1ro dos fundo e os recursos ressalvados na Le1 n'" o 530. de Ir) de 
dezembro de 1997 - resultante do prOJeto de le1 de conversão da Med1da Pro\-1sona n,:, 
I óOO. de li de novembro de 1997. lpurados em balanço patnrnorual do ex.erc1cio antenor. 
nos termos da Le1 n° .l 3::!0. de 1 .... de março de 1964_ ..:- alterações poster1ores. respe1tadas 
.:Is categonas de -programação em seu menor nivel. conforme definido no art 6°. ~ ! 0

• da Le1 
n" 9 ~ 73. Je :: de julho de I 097. e respectJ\'OS ser abenos dentro de tnma d1as da 
formulação do ped1do quando o orgão solicitante pertencer .:I O Poder Leg1slat1\ o ou J.ü 

Poder Judiclarlo 
..:: l operações c e credito decorrentes de contratos apro\·ados pelo Se-nado Federal. ;,os 
:ermos do Jn .: -~ ~ t·' ,nc1so I\' -ia Lc-1 n" 4 3:0 Je I i de março ..:!e I 01)4 e J.lter2.ções 
postenores 
j l doaçõe:::. 

,. · ...:om l~ ,lbre~:.,·o ae !"er"orçar dotações desunaaas ao cumpnmemo do d1s-posro no Hem 
~ 82: jo .-\nexo da Lc:1 Complementar n° 87. Je 13 de selembro je 1096 mediante a 
uuhzaçào de recursos decorrentes da emissão de titulas de responsabilidade do T escuro 
:-..:ac1onaL 
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VI - para atender a despesas com ··Pessoal e Encargos Sociais··. mediante a utilização de 
recursos oriundos da anulação de dotações cons1g.nadas ao mesmo grupo de despesa. desde 
que mantido o valor total aprovado para esse grupo de despesa na ãmbiro de cada Poder. 
VII - para atender ao disposm no art 3 7 da Le1 n' 9 4 73. de 22 de julho de 1997. 
VUI - para atender despesas com a amonização da divida publica federal. mediante a 
utilização 
a) da receita do Tesouro Nacional decorrente do paga:!'""'nto de pan1cipações e dividendos 
pelas entidades mtegrantes da Administração públic:: federal ;_,rlireta. inclusive os relativos a 
lucros acumulados em exercícios anteriores. 
b) superavit financeiro da União. apurado no balanço patrimonial do exerc1cio de 1997. nos 
termos do art 43. § 2'. da Lei n' 4 320. de 17 de março de 1964. 
c) do superavit financeiro dos fundos. exceto os mencionados na alinea "'o" do inciso IV 
das autarquias e das fundações integrantes dos orçamentos fiscal e da :ieguridade social. 
apurado no balanço patrimonial do exerc1cio de 1997. nos termos de an 41. § 2°. da Lei no 
4.320. de 17 de março de 1964: 
d) do produto da arrecadação de que tratam o art. 85 da Lei n' 8 981. de 20 de j"aneh ~ de 
1995. o art. 40 da Lei n' 9 069. de 29 de junho de 1995. 
§ I o - Não poderão ser utilizados para os fins do inciso VIII. os valores integrantes do 
superavit financeiro de que trata a alínea "b.. do mesmo inciso. correspondentes a 
vinculações constirucionais. bem como tambem. no caso do orçah.~,.,,o da seguridade 
social. a vinculações legais. no período de 1995 a 1997 
§ 2° - A autorização de que trata o inciso Vlll. · '1_:.' • --=:..a conaicionada :::. previa 
demonstração da exclusão dos valores de que trata o parágrafo anterior. na apuração do 
saldo a ser utilizado para a amortização da dívida 

LEI N' 4.320- DE 17 DE MARÇO DE 1964 

Estatui ~ormas Gerais de Direito Financeiro 
para Elaboração e Controle dos Orc;amentos e 
Balanços da União. dos Estados. dos Municípios • 
do Distrito Federal. 

·························································-········································································ 
Art. 43 - A abertura dos credites sup~ementares e especiais depende da extstêncta 

de recursos dispomveis para ocorrer a despesa e serit precedida de exposição jusuficanva 

§ I" - Consideram-se recursos para u fim deste an1go. desde que não 
compromeudos 

I -o superavit financeuo apur r J em ba· mço patnmomal do exercicto amenor. 
11 . os provem entes de excesso de arrecadação. 
III · os resultantes de anulação parctal ou total de dotações orçamentarias ou de 

creditas adicionais. autonzados em lei. 
IV - o produto de operações de credito autorizadas. em fonna que juridicamente 

possibilite ao Poder Executivo reaiizã-las 
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§ 2" - Entende-se por superavn financezro a dift:rença positiva entre o auvo 
financeirO e o passivo financeiro. conjugalldo-se. ainda. os saldos dos credites adicior.ais 
transferidos e as operações de credito a eles vinculadas 

§ 3" - Entende-se por excesso de arrecadação. para os fins deste anigo. o saldo 
posmvo das diferenças acumuladas mês a mês, entre a anecadação preVIsta e a realizada. 
considerando-se. ainda. a tendênc1a do exen:icio 

§ 4" • Para o fim de apurar os recursos utilizavets. provenientes de excesso de 
arrecadação. deduzir-se-á a importância d01 creditas extraordinarios abenos no exerczcio 

LEI N• 7 .862, DE 30 DE OUTUBRO DE 1989 

~ - a abo-'o· pela Ul~Mo, de '*Jai ;-õel: ... 7 , C MI e dfl auu sutJ.sld,.rlas. da lnlu. 
do MCC • •,....,. • cM outras fl'u•kltncias 

(A Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização) 

MENSAGEM N° 686, DE 1998- CN 
(N° 1.228/98, na origem) 

Senhores Membros do Conpeuo Nacional, 

Nos termos do artigo 61 da Co.tituição Federal. submeto a elevada deliberação de 

Vossas Excelências, acompanhado de Exposiçlo de Motivos do Senhor Ministro de Estado do 

Planejamento e Orçamento, o texto do projeto de lei que "Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 

Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob 

Supervisão do MinistCrio da Fazenda crédito iUplcmentar até o limite de RS 350.000.000,00, para 
reforço de dotação consignada no vigente o~'". 

Brasilia. 20 de outubro de 1998. 

Femaado Hen ..... e Cardoso 
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EM n• 245'MPO 
Brasilia. 16 de 0utul::rc de 1998 

Excelentissimo Senhor Presidente da Republica. 

O Ministerio da Fazenda solicita a abertura de credito suplementar ao Orçamento Fis
cal da Uniio (Lei n• 9.598, de 30 de dezembro de 1997), ate o limite de RS 350 000 000,00 
(trezentos e cinqüenta milhões de reais), em favor de Encargos Financeiros da UDiào - Recursos sob 
Supervislo do Ministério da F=da, assim disdminado: 

R$100 

Discriminaçlo NIIUrezada Fome Sup!ommtaçiQ Cancelanumo 
desoesa 

Dividas lmmlas da Uaiio Dewu-es da 
Equalização de Encargos Finaaccuos ao Âm-
bilo do Credito Rural (Lei n-' 9.138/9~) 3.2.90.00 159 3~0.000000 

4.7.9000 1~9 3~0.000.000 

2. A finalidade do pleito é, conforme demonstrado. suplementar, na subarividade Divi
das Internas da União Decorrentes da Equalização de EncaJl!os Financeiros no Âmbito do Crédito 
Rural (Lei n-' 9.138/95), dotaçio destinada a atender a despesas com encargos. 

3. À época da elaboração da proposta orçamentária para o corrente exercício, ainda não 
se dispunha de informações pertinentes à renegociação dessas dividas. Somente em outubro de 1997. 
após o encaminhamento da proposta, o Banco Central do Brasil disponibilizou seu Registro Comum 
de Operações Rurais, com os dados necesslirios para uma correta previsão de despesas. quando en
tão se evidenciaram a insuficiência de dotação orçamentaria para gastos com encargos e. concomi
W\temente, o excesso de dotação para pagamento de principal, na mesma subatividade 

4. Os recursos oferecidos como lastro do credito pretendido são decorrentes da anula
ção parcial de dotação na natureza de despesa Principal da Divida Comratual Resgatado. integrante 
da mesma subatividade, e não terão consequências sobre a execução prevista nos respectivos pro
gramas de trabalho. 

S. Considerando que a inclusão solicitada não está amparada pelas autorizações contidas 
na citada Lei n-' 9. 598/97, é indispensavcl o seu encaminhamento a deliberação do Congresso Nacio
nal, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição, e em conformidade com o an 
43, § 1', inciso 111, da Lei ri' 4.320, de 17 de março de 1964 

6. Nessas condições. submeto a consideração de Vossa Excelência o anexo ProJeto de 
Lei, que visa a autorizar a abenura do referido credito suplementar. 

Respeitosamente, 

~ J~'~· PA~OPAIVA 
Ministro de Estado do 

Planejarnento e Otçamento 

:!81 
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ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DO 
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Ng24s DE ~6 I ~o I os 

Nec: nfd"CCe de reforço de clolaçio OIÇ80Uilària na subatividade Dividas Internas da União 
Decorrentes da Eqn•linçto de Encargos no Âmltito do Credito Rural 

2. Solucões e orovidiDc:iu contidas DO ato DO ou na medida orooosta: 
Abertura de c:rédito supl~ via projeto de lei, uma vez que extrapola as automações 

contidas na Lei Or~. 

3. Alternativas e>Óstentes às mecüdaa OU 11101 p!l!I!OilOS: 

Tec nM '"aeate é a Mtenwiva viável. 

4 Custos: 
RS 350.000.000,00 (trezentos e ciDiplee• milhões de reais) por me~o de remmejamemo de 

recursos, nio erando. amo. custos adicio.U. 

S. Razões que justifiquem a urgência: 

6. Impacto sobre o meio ambiente: 

7 Alt Prooostas: (a ser oreenchido so.-e no caso de alteracão de Medidas ProvtsoriaSI 
Texto Atual Texto Proposto 

8. Síntese do pueccr do órgio juridic:o: 
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PROJETO DE LEI N" 47, DE 1998-CN 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da União. em favor de 
Encargos Financeiros da União - Recursos 
sob Supervisão do Ministério da Fazenda. 
crédito suplementar até o limite de RS 
350.000.000,00, para reforço de dotação 
consignada no vigente orçamento. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. I' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei 
o2 9.598, de 30 de dezembro de 1997), crédito suplementar até o limite de RS 350.000.000,00 
(trezentos e cinqüenta milhões de reais), em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos 
sob Supervisão do Ministério da Fazenda. para atender à programação constante do Anexo I desta 
Lei. 

Art. 22 Os recursos necessârios à execução do disposto no artigo anterior decorrerão 
de anulação parcial da dotação indicada no Anexo II desta Lei. no montante especificado. 

Art. 3' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

71000- t:•CAfi:CõO~ FIIIA•CIIfi:OS DA U•lAO 
71101 • llt:CUftSOS so• SU .. IIIVISID DO .IJIISU.IIIO DI f&ZIIIOA 
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LEG!SLACÃO CITADA 

1 i\nexada pela Subsecretaria de Coordenação Legislati,·a do C~ ~gresso :'\'acional 1 

LEI :-;o 9.598. DE 30 DE DEZL\IBRO DE 199-

Estima a Receita e fixa a Despesa da 
União para o exerc1cio financeiro de 1998 

.......... ···············•············································· ............. ·············· ...... ..... o················ ... . 

:\n 6° · Desde que publicado e mantido em vigor o cronograma de que trata o art. 58 da 
Lei no 9 4 73. de 22 de julho de 1997. e o Poder Executivo abrir creditas suplementares 
l - com a fmalidade de atender a insuficiências nas dotações orçamentarias. para cada 
subproJeiO ou subatiyidade. ate o limite de quinze por cento de seu ·calor. mediante a 
utilização de recursos provenientes 
a) da anulação parcial de dotações orçamentarias autonzadas por Lei. desde que esta não 
ultrapasse o equivalente a dez por cemo do seu valor total :e c::;da subproJe:o e 
subatividade objeto da anulação. nos termos do art -13. § l 0 • inc1so lll. -::a Lei n° 4 320. de 
17 de março de 1964. 
b \ da Reser\'a de C ontingencia. 
II - ate quarenta por cento do valor total das dotações consignadas aos grupos de despesas 
"outras despesas correntes ... "investimentos .. , "inversões financeiras .. e .. outras despesas de 
capital ... constantes do subprojeto e subatividade objeto da suplementação. mediante a 
utilização de recursos onundos da anulação parcial de dotações consignadas aos 
mencionados grupos de despesas. no âmbito do mesmo subprojeto ou subatividade. 
li! - com o objetivo de atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatarias. ate o 
valor rota! da respectiva subarividade. mediante utilização de recursos provenientes da 
anulação de dotações cons1gnadas a grupos de despesas no âmbito oa mesma subatividade. 
I V - mediante a utilização de recursos decorrentes de 
a 1 vanação monetaria ou cambial das operações de credito pre,·ist2S nesta Lei. desde que 
para alocação nos mesmos subproJetos ou subati\·idades em oue ,'5 recursos dessa fome 
foram originalmente programados. 
b) superavit financeiro dos fundo e os recursos ressalvados na Lei ~' 0 530. de ; 'J de 
dezembro de 1 997 - resultante do proJeto de iei de conversào ::ia \ ledida Pronsoria n' 
I óOO. de I I de novembro de 1997. apurados em balanço parnmorual do exerci cio anterior. 
nos termos da Lei n° 4 320. de 17 de março de I 964. e alterações postenores. respeitadas 
as categorias de oro~~:ramação em seu menor nivel. conforme defimdo no an. 6°. § I 0 • da Lei 
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n' o .• ·. üe :: de julho de 1997, e respectivos ser abenos dentro de trinta dias da 
fornü:o ou cio pedido quando o órgão solicitante pertencer ao Poder Legislativo ou ao 
Pod::; J·. 'ICiano. 
c 1 ope; :ões de credito <::~correntes de contratos aprovados pelo Senado Federal. nos 
termos ' ) art -13. § l 0 , inc1so IV. da Lei n° 4 320. de 17 de março de 1964 e alterações 
nostenc. ~s. 
d l doaç0c:s. 
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V - co· ;1 o objetivo de reforçar dotações destinadas ao cumprimento do disposto no item 
5.82.:. do Anexo da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996. mediante a 
utilização jç recursos decorrentes da emissão de títulos de responsabilidade do Tesouro 

Nacio:-~'!1: 

VI - v ·a &tender a despesas com "Pessoal e Encargos Sociais", mediante a utilização de 
recurso . oriundos da anulação de dotações consignadas ao mesmo grupo de despesa. desde 
que man:ido o valor total aprovado para esse grupo de despesa na âmbito de cada Poder; 
VII- pru:1 atender ao disposto no art. 37 da Lei no 9.473, de 22 de julho de 1997; 
VIII - pra atender despesas com a amortização da dívida pública federal. mediante a 
utiiizacf.-J: 
a) da re .t:lta do Tesouro Nacional decorrente do pagamento de participações e dividendos 
pelas er.·,:dades integrantes da Administração pública federal indireta. inclusive os relativos 
a lucres ;;cumulados em exerci cios anteriores; 
b) superavit financeiro da União, apurado no balanço patrimonial do exercício de 1997, nos 
termos Jo art. 43, § 2°, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964; 
c) do superavit financeiro dos fundos, exceto os mencionados na alínea "b" do inciso IV. 
das a,•tê.fquias e das fundações integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social. 
apura,:o no balanço patrimonial do exerci cio de 1997, nos termos do art. 43. § 2°, da Lei no 
-1.320. de 17 de março de 1964; 
d) do produto da arrecadação de que tratam o art. 85 da Lei no 8.981. de 20 de janeiro de 
1995. o art. 40 da Lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995. 
§ lo - N~o poderão ser utilizados para os fins do inciso VIII. os valores integrantes do 
superavit financeiro de que trata a alínea "b" do mesmo inciso. correspondentes a 
vincul :'íes constirucionais. bem corno também. no caso do orçamento da seguridade 
social, . ;inculações legais, no periodo de 1995 a 1997. 
§ 2° - A. autorização de que trata o inciso VTII, ''b' ', fica condicionada à prévia 
demor ".·ação da exclusão dos valores de que trata o parágrafo anterior. na apuração do 
saldo a : ?r utilizado para a amortização da dívida. 

·········. -······················································································································· 
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LEI N• 4.320 - DE 17 DE MARÇO DE 1964 

Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 
para Elaboração e Controle do!~ Orçamentos e 
Balanços da União, dos Estados. dos Municípios e 
do Distrito Federal. 

Art. 43 - A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência 
de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e seni precedida de exposição justificauva. 

§ 1 • - Constderarn-se recursos para o fim deste artigo. desde que nã 
comprometidos: 

I -o superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior: 
II - os provenientes de excesso de arrecadação; 
III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de 

créditos adicionais, autorizados em lei; 
IV - o produto de operações de crédito autorizadas. em forma que juridicamente 

possibilite ao Poder Executivo realizá-las. 

§ 2" - Entende-se por superavit financeiro a diferença positiva entre o ativo 
financeiro e o passivo financeiro, conjugaado-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais 
transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas. 

§ 3• - Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo 
positivo das diferenças acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada. 
considerando-se, ainda, a tendência do exercício. 

§ 4• - Para o fim de apurar os lliCUTSOS utilizáveis. provenientes de excesso de 
arrecadação. deduzir-se-à a importância doa créditos extraordinários abertos no exercício . 

........................................................................ _ ............................................................. . 
LEI N° 9.138, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1995. 

Dispõe sobre o crédito rural, e dá outras 
providencias. 

(A Comtssão Mista de Planos, Orçamentos Públtcos e Fiscaltzação) 
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PARECER 

PARECER N' 523, DE 1998 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n• 67, de 1996 (n' 1.803196, na 
Casa de origem), de lnlciathla do Presi
dente da República, que "altera dispositi
vo da Lei n• 6.450, de 14 de outubro de 
1977, e da outras providências'". 

Relator: Senador Romeu Tuma 

I - Relatório 

Sob exame desta Comissão o Projeto de Lei 
da Cãmara n' 67, de 1996 (n' 1.803, de 1996, na 
Casa de origem), cujo objetivo primordial é alterar a 
lei n• 6.450, de 14 de outubro de 1977, que "dispõe 
sobre a Organização Básica da Policia Militar do 
Distrito Federal e dá outras providências". 

De autoria do Poder Executivo, a proposição 
inicia preconizandO, em seu art. 1°, a alteração do art. 
36 da lei em referência, a fim de imprimir nova distri· 
buição ao pessoal da Policia Mil~ar do Distrito Fede
ral, cujo eletivo feminino passará a não mais compor 
os quadros espec1licos para oficiais e praças poli
ciais militares femininos atualmente existentes. 

Como medida complementar indispensável, es
tabelece logo a seguir, ln verbls: 

• Art. 2" Ficam extintos o Quadro de 
Oficiais Policiais Militares Femininos 
(COPMF) e o Quadro de Praças Policiais 
Militares Femininos (CPPMF), remanejando
se seus etetivos, respectivamente, para o 
Quadro de Oficiais Policiais Militares 
(OOPM) e para o Quadro de Praças Poli
ciais Militares Combatentes (QPPMC)." 

E nos dispositivos subsequentes, prevê os cri
térios a serem observados no processo de remane
jamento proposto (parágrafo único do art. 2'), trans
fere para os quadros que irão receber os oficiais e 
praças femininos as vagas existentes nos quadros a 
serem extintos (art. 3"), fixa em 1 O% (dez por cento) de 
cada quadro o efefivo de policiais milnares terrininos 
(art. 4") e abre (art. 5") prazo de 90 (noventa) dias para 
que as policiais mil~ares pertencentes ao Quadro de 
Praças Policiais Mil~ares Combatentes (QPPMC) 
possam optar por sua transferência para o Quadro 
de Praças Policiais Militares Especialistas (QPPME). 

AcompanhandO a iniciativa, vem a EM n' 153196, 
do Senhor Ministro da Justiça (Interino), da qual po-

demos extrair, no essencial, as seguintes informações. 
lpsls lltterls: 

"A presente proposta. oriunda da Poli· 
cia Militar do Distrito FederaL modifica o art. 
36 da Lei n• 6.450, de 1977, com o objetivo 
de unificar os quadros. hoje distintos. de po
liciais militares masculinos e femininos. 

Tal providência toma-se necessária. 
uma vez que os aluais quadros das polícias 
militares femininos. quer de oficiais, quer de 
Praças, por serem bastante reduzidos, cau· 
sam enorme desigualdade entre os efetivos 
daquela corporação, pois. enquanto as poli· 
ciais aguardam tempo demasiado longo 
para serem promovidas. os policiais o são 
regularmente. 

Registre-se que a medida ora projeta
da não implicará qualquer despesa adicional 
ou õnus para os cofres públicos, uma vez 
que o único procedimento a ser adotado 
será o remanejamento das vagas já existen· 
tes nos quadros de oficiais e praças lemini· 
nos para os quadros de oficiais policiais mili
tares e de praças policiais militares comba· 
tentes. respectiVamente.· 

Na Câmara dos Deputados, antes da chancela 
do Plenário, a matéria mereceu aprovação da Co
missão de Defesa Nacional e da Comissão de Cons
t~uição, Justiça e de Redação. que se manifestou 
pela sua constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. 

É o relatório. 

11- Voto 

De nossa parte. também não vislumbramos 
quaisquer óbices à proposição, eis que se trata. efeti· 
vamente, de matéria reservada à lei federal, pois nos 
teiTTlOs do art. 21, XIV, da Constituição da República, 
cabe à União, entre outras incumbências ali estabe
lecidas, organizar e manter a policia militar do Distri· 
to Federal. 

No mérito, tampouco há como deixar de reco· 
nhecer o acerto das medidas projetadas. porquanto 
o que se busca, no caso, é corrigir injusta distorção 
há algum tempo verificada no sistema de promoções 
dos oficiais e praças femininos da Policia Militar do 
Distrito Federal, sensivelmente prejudicados por sua 
lotação nos quadros específicos hoje existentes. 
Trata-se até mesmo, como também assinala a EM 
produzida pelo Ministério da Justiça, de correção 
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que vem "ao encontro das normas constltucJOnais 
que vedam. explicrtamente. qualquer espéc1e de dls
cnmmação contra a mulher. M 

Nessas condições. nossa manifestação é no 
sentido da aprovação do Projeto de Lei da Câmara 
n' 67, de 1996 (n' 1.803, de 1996, na Casa de ori
gem). acolhendo a emenda de redação sugerida e 
JUStificada pelo Senador Bello Parga, durante a dis
cussão da matéria: 

EMENDA N' 1-CCJ 

Suprima-se no caput do art. 36 da Lei n• 6.450 
de 14-10-77. constante do art. 1' do Projeto encami
nhado ao Senado Federal, as seguintes expressões: 

Art. 36 ..... masculino e feminino .... 

Sala da Comissão, 14 de outubro de 1998. e 

Bernardo Cabral, Presidente e Romeu Tuma, Re
lator e Bello Parga - Laonal Paiva - Djalma e
- José E. Outra - Jéffarson Nrea - Lúcio Alcin
tara - Ademir Andrade - 'oe·f'hM Marinho - Ra
mez Tebet e Arlindo Porto - Édiaon Lobio. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA 00 BRASIL 

• Art. 21. Compete à União: 

XIV - Organizar e manter a policia civil, a polí
Cia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito 
Federal, bem como prestar assistência financeira ao 
Distrito Federal para a execução de seNIÇos públi
cos. por me1o de fundo próprio: 

···················································································• 

*Redação dada pela Emenda Consartucional n"' 19. de 1998 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) e O Ex
pediente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Do Ex
pediente lido. constam Mensagens Presidenciais, 
encaminhando os Projetos de Lei n's 45, 46. e 47, 
de 1998-CN. que vão à Com1ssão M1sta de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

Nos termos da Resolução n' 2, de 1995-CN. a 
Pres1dência estabelece o seguinte calendário para a 
I ram1tação dos projetas: 

até 26/1 o publicação e distribu1ção de avulsos; 

até 3.111 prazo final para apresentação de 
emendas; 

até 8/11 publ1cação e mstnbu1çãc c.ie avu1sos 
das emendas; 

até 18/11 encaminhamento do parecer f1nal à 
Mesa do Congresso Nac1onal. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presi
dência comunica ao Plenáno que o ProJeto de Lei da 
Câmara n'67. de 1996 (n' t.803/96, na Casa de on
gem), cujo parecer foi lido antenorrnente. de imCiati
va do Presidente da República, que altera d1sposit1· 
vos da Lei n' 6.450, de 14 de outubro ae 1977, e dá 
outras providências, ficará perante a Mesa durante 
cinco d1as úteis, a fim de receber emendas. nos ter
mos do art. 235, 11. d. do Reg1mento Interno, combi
nado com o art. 4' da Resolução n' 37, de 1995, do 
Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a 
mesa, projelos de lei de Senado que serão lidos pelo 
Sr. 1' Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 168, DE 1998 

Altera o art. 1.611, do Código Civil, 
estendendo o benefício do § 2" ao filho 
necessitado portador de deficiência. 

O Congresso Nac1onal decreta: 
Art. 1' Acresça-se ao art. 1.611 do Cód1go C1vil 

o seguinte: 

"§ 2'-A Na fatta dos pa1s estende-se ao 
filho solteiro portador de deficiência, en
quanto perdurar o estado de necessidade, o 
beneficio prev1sto na § 2'. • 

Art. 2' Esta lei entra em v1gor na data de sua 
publicação. 

Justificação 

A Constituição da República Federat1va do Bra
sil de 1988 estabelece-se. no seu art. 23, que é 
competência comum da União. dos Estados e dos 
Municípios "cu1dar da saúde e da ass1sténcia pública 
da prateção e garantia das pessoas portadoras de 
defiCiência." 

Apesar d1sso, poucas med1das efe11vas foram 
adotadas até o momento para benetic1ar essa parce
la da população bras1le~ra, que abrange cerca de 
três milhões de pessoas. conSiderando-se apenas 
aquelas com deficiência severa e protunaa. U.-na 
dessas med1das, por exemplo. cons1ste na conces
são do benefício da prestação continuada. garantia 
const11uc1onal de pagamento de um salano mimmo 
às pessoas portadoras de defiCiência que não pos-
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suam meios de prover à própria manutenção ou de 
tê-la provida pela tamnia (CE, art. 203, V). O Benefi
cio, entretanto, só foi concedido a partir de 1996. 
muito tempo depois da regulamentação do dispositi
vo constitucional, que se deu com a publicação da 
Lei n' 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Ainda as
sim, embora quase setenta por cento do contingen
te acima referido careça de tal benefício, na prática 
pouco mais de dez por cento chegam a recebê-lo 
(algo em tomo de 300.000 pessoas), graças às se
veras restrições impostas pela Medida Provisória n• 
1.599, em sua 49" edição. 

Com o objetivo de alterar um pouco esse qua
dro flagrantemente desfavorável, esse projeto visa 
resguardar o destino do filho solteiro portador de de
ficiência em s~uaçáo de necessidade, garantindo-lhe 
o direito real de hab~ação quando for privado do cui
dado dos pais em razão da morte destes. 

O projeto inspirou-se em proteção quase se
melhante hoje garantia no ordenamento jurídico ao 
cônjuge sobrevivente, que, de outra forma, estaria 
exposto ao constrangimento de ver-se despojado do 
seu teto, como consectário da partilha do bem. So
bre a matéria, assim dispõe o Código Civil: 

Art.1.611 ........................................... .. 
§ 2" Ao cônjuge sobrevivente, casado 

sob o regime de comunhão universal, en
quanto viver ou permanecer vivo, será as
segurado, sem prejuízo da participação que 
lhe caiba na herança, o direito real de habi
tação relativamente ao imóvel destinado à 
residência da famma, desde que seja o úni
co bem daquela natureza a inventariar. 

Registre-se, aliás, que a medida proposta já foi 
objeto de preocupação anterior. o saudoso Senador 
Nelson Carneiro apresentou proposições semelhan
tes em 1986 e em 1992. Infelizmente, porém, nenhu
ma das iniciativas prosperou: embora a segunda 
proposição já contasse com parecer favorável, em 
termos de decisão terminativa, de seu relator na Co
missão de Const~uição e Justiça, aguardando inclu
são na ordem do dia, ela teve a mesma sorte da pri
meira, que foi arquivada antes de sua apreciação. 
em virtude do término da legislatura. 

Toma-se imperativo, pois, reavivar a discussão 
sobre a matéria, que se inclui entre aquelas de 
competência legislativa da União, nos termos do art. 
22, I, da Lei Maior, sobretudo porque o dire~o que se 
pretende estabelecer guarda perferta harmonia com 
o princípio de proteção à pessoa portadora de defi
ciência consagrado no texto constrtucional. 

Pelas razões expostas, esperamos contar com 
a costumeira colaboração de nossos Pares no Con
gresso Nacional para a aprovação deste projeto de 
lei. 

Sala das Sessões. 21 de outubro de I 998. -
Edlson Lobão. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

SEÇÃOIV 
Da Assistência Social 

Art. 203. A assistência social será prestada a 
quem dela necessrtar, independentemente de contri
buição à seguridade social, e tern por objetivos: 

V - a garantia de um salário mínimo de benefi
cio mensal à pessoa portadora de deficiência e ao 
idoso que comprovem não possuir meios de prover 
à própria manutenção ou de tê-la provida por sua la
mOia, conforme dispuser a lei. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N'174,DE 1992 

Altera o art. 1.611, do Código Civil, 
estendendo o benefício do § 2" ao filho 
necessitado portador de deficiência. 

Código Civil 

Art. 1.611. À falta de descendentes ou ascen
dentes será deferida a sucessão ao cônjuge sobrevi
vente, se, ao tempo da morte do outro. não estava 
dissolvida a sociedade conjugal. 

.. caput com redação determinada 
pela Lei n' 6.515, de 26 de dezembro de 
1977. 

.. Vide art. 1' da Lei n' 8.971. de 29 de 
dezembro de 1994. 

§ 1' O Cônjuge viúvo. se o reg1me de bens do 
casamento não era o da comunhão universaL terá 
direito. enquanto durar a viuvez, ao usufruto da 
quarta parte dos bens do cônjuge, lalecido. se hou
ver filhos. deste ou do casal. e à metade, se não 
houver li lhos embora sobrev1vam ascendentes do de 
cu jus. 

•• § 1' Com redação determinada pela 
Lei n' 4.121, de 27 de agosto de 1962. 
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··Vide art. 2", I e 11, da Lei n• 8.971, de 
29 de dezembro de 1994. 

·Vide arts. 713 a 741 (usufruto) do Có
digo Civil. 

§ 2' Ao cônjuge sobrevivente, casado sob regi
me de comunhão universal, enquanto viver e perma
necer viúvo, será assegurado, sem prejuízo da parti
Cipação que lhe caiba na herança; o direito real de 
habitação relativamente ao imóvel destinado à resi
dência da famma, desde que seja o único bem da
quela natureza a inventariar. 

• • § 2" Com redação determinada pela 
Lei n• 4.121, de 27 de agosto de 1962. 

.. Vide art. 1°, parágrafo único, da Lei 
n' 8.971, de 29 de dezembro de 1994. 

• Vide arts. 746 a 748 (habitação) do 
Código Civil. 

MEDIDA PROVISÓRIA N'1.599-49 
DE 24 DE SETEMBRO DE 1998 

06 AOVII recleç6o a cii...-H~voa da 
Lei n• 8.742, de 7 de dezambro de 111113, 
que dispõe aobre a organlzaçio da M
slstência Social, e dá outraa provldln
cias. 

LEI N' 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993 

Dispõe sobre a organização da A• 
sistência Social e dá outras providência._ 

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

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 169, DE 1118 

Altera a redaçio do art. 33 da Lei ~ 
9.504, de 30 de setembro de 1!1!17 e dá~ 
tras providências. 

O Congresso Nac1onal decreta: 
Art. 1' O caput do art. 33 da Lei n' 9.504, de 

30 de setembro de 1997. passa a vigorar com a re
dação segu1nte: 

"Art. 33. As entidades e empresas que 
reahzarem pesquisas de opinião pUblica re
lativas às eleições e aos candidatos, para 
conhecimento público, são obrigadas. para 
cada pesquisa. vedada qualquer divulgação 
após a antevéspera da votação até o encer
ramento das umas. a reg1strar. junto à Justi-

ça Eleitoral até cinco dias antes da puo:,cc.· 
ção. as segUintes infonmações: ''JR) 

Art. 2' Inclua-se no art. 33 da Lei n' 9.5c-:. c.e 
30 de setembro de 1997, um parágrafo, a ser er.c· 
merado como § 5'. com a redação segui11te: 

"Ar!. 33 .................................. . 

§ 5° Considera-se fraudulenta a ~2s
quisa que. divulgada entre cinco dias e a an
tevéspera da eleição e confro:1tada com os 
resultados apurados, tiver info•mado ao ;:::-j
blico dados qi.Je excedam a margem de e;-:-c 
registrada nos termos do mc1so i \i deste arti
go." (NR) 

Art. 3º Esta ic~ entra em vigo~ na 'Jata .Je SL.: 

publicação. 

Jlllltlftcação 

Embora a atuallegislação eleitoral tenha sigm
ficado um avanço no que diz respe1to ac con:r'lle ae 
pesquisas de opmião pública relativas J-:. e!eiyõ-zs e 
aos candidatos. é inequívoca a r.ece ·s~>JaCe Ce 
aperfeiçoamento da normalização pe.1Jnf.,ne a essé:. 
matéria. 

Com ete1to. as eleições de 199P. ocomdas 2"1"1 
primeiro turno de votação no dia 5 de outubro. reve
laram, após a divulgação dos resulta.::::Js '2!Eitc-3·::o_ 
que as derrade1ras enquetes e as cha'11303..S r::es;.:
sas de Mboca-de-urna• padec1am de 1.- ;c1r1s crassc · 
E pior: a elas buscou-se dar ampla Clvt::,;ação. ::::~ 

objetivo. certaneme, seria o de mflutí r.-.:: z..-.!mc ~-::

cossoc1al do et31torado. E notóno que ':i _jaõ.dãc. t;..-a
sileiro, como de resto grande parte dos t..-e!tores :-:c:.s 
chamadas democracias modernas. é s:.Js.c:etível 2: 'J 

"clima" proporc1onado pela d1vulgaçãc. ·18 ;oesqc•c :1 

ele1tora1s (v. Michel Thiolent. As Pes~u.~ -~.s c:e:1~-~ '.': 
em Debate trr.prensa, São Pa~..:lo. ·.:::: :r:.ez. 1989. 
p. 87). A ~ induZidO a 'vot2r .c .·" 2anhar'' 
(bandwaç •. ·. 
tar peiG , .· 
prefere:·c". 
qUisas E>. 
Revisi.. ._;." 
Bras1l1.-. 

.-nana-va•-com-as-o~;rr.. cu a co-
~m detrimento da s-.• 2...:. cc.;:ões -=-·~ 
J3.1S (v. Ricarac t=:c•: ·.;.·_ ~::: :- ~:3-

:mpacto e Regu1a,nenT;,ção. ~:1· 

Jçâo Legislal!va. ·_:c.· "'~ ...,ç 1 ,- • 

oderal. p. 208). 
1JJjC ·,·~ r que, no que se r~~(-= a e!e~c::ic 

presidE:: r.:!::>.· _. :98, quando urnas au __ a se encon-
travam ·=~ ·:· -m regtões com aiterença de ,;,;e 
dois fusJS "l':·~:-; -·-:s a menos em relaça...-.• a r.ora CTI

cial de Br.~.:: •:1. ·...:ma prestigiada em1sso~a de TV di
vulgava u~-J. :·esquisa de "boca-de urn2". em que o 
candidato ·J:!r:::r;Jso- segundo o aprese:"l~3dor- acu-
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sava a preferência de "cinqüenta e sete por cento 
dos votos validos" e que. portanto. "não haveria se
gundo turno"! Apuradas as umas. veriticou=Se que o 
candidato sufragado atingira tão-somente 53,06% de 
votos validos, ou seja apenas 3,07% além do total a 
ensejar a realização de um segundo turno de vota
ção. Coincidência, ou não, fato é que exatamente as 
regiões onde a votação ainda se processava. quan
do a famigerada "pesquisa de boca-de-uma" foi di
vulgada, apresentaram os índices mais favoráveis 
ao presidente da República reconduzido, a sabe~ 
região Norte, 57,61% dos votos válidos; e rgião Cen
tro-Oeste. 61,15% dos votos válidos ... Quantos não 
terão sido os eleitores que, ante tais circunstâncias, 
foram induzidos a votar no "vitorioso", a ponto de le
var o resultado final à superação dos 49,99% dos 
votos válidos, percentual ainda insuficiente para a 
consagração em turno único? 

Essa sutil manipulação do ele~orado não pode 
mais prosperar. Daí a apresentação desta proposi
ção, cujos fins são: estabelecer uma "quarentena" 
para a diVulgação de pesquisas; e tip~icar como 
conduta ilíc~a. penalmente punível, a divulgação de 
enquete que supere a margem de erro da metodolo
gia registrada perante a Justiça Eleitoral. Trata-se de 
uma singela, porém significativa contribuição para o 
aperfeiçoamento do processo eleitoral. 

Note-se que o periodo de vedação restringe-se 
apenas a setenta e duas horas antecedentes ao ini· 
cio do ple~o. A exígüa duração da "quarentena" tem 
por motivação resguardar a garantia fundamental da 
liberdade de comunicação (art. 5', IX, XIV e art. 220, 
CF), sem que, por via transversa. se dê guarida à 
falsidade acobertada pela cláusula de "livre acesso à 
informação". A saudável liberdade de divulgação de 
pesquisa de opinião pública não se confunde com a 
proposital e maldosa desinformação - travestida de 
verdade jundicamente tutelada -. amplamente difun
dida para induzir o eleitor a erro. Isso é deturpação 
do processo eleitoral e. em última instância, da pró
pna soberania popular. 

A liberdade de comunicação não pode servir 
de biombo para a perfídia que visa a macular o pro
cesso eleitoral, assim como a liberdade de associa
ção não tolera a organização de part1dos políticos 
que pretendam solapar a soberania nacional, o regi
me democrático. o plunpartidarismo e os direitos 
fundamentais da pessoa humana. 

A propos1ção que ora oferecemos à considera
ção dos Ilustres Parlamentares segue uma linha de 
argumentação que vem sendo discutida com ma1or 
vigor deste 1968. a partir da Speaker's Conference. 

na Inglaterra (cf. H.F.Rawlmgs, Law and Electoral 
Process, Londres. Sweet and Maxwell. 1988. p. 166) 
e que já vem sendo consagrada em d1st~ntos orde
namentos jurídicos, tais como Portugal (Le1 nº 
31191). França (Lei n' 77-808m) e Espanha Lei Or
gânica do Regime Eleitoral Geral), onde as quaren
tenas são de sete dias para dois pnmeiros países ci
tados e de cinco dias para o último. 

Cremos que a "lei do silêncio" que ora busca
mos impor atende adequadamente à necessidade 
de observância dos fundamentos constitucionais 
assecuratórios da liberdade de comunicação, por 
pautar-se a proposição pela consideração da razoa
bilidade. Se assim não tosse, não se deveria impe
dir a realização de comicios às vésperas das elei
ções. 

Nesse sentido, o projeto; sem prejuízo de 
seus objetivos, afasta-se do rigoroso trancamento 
que era previsto no art. 255 do Código Eleitoral (Lei 
n' 4.737/65) e no art. 26 da Lei n' 7.664/88 (Reso
lução TSE n' 14.466/88), os quais vedavam a di
vulgação de pesquisas eleitorais, respectivamente, 
nos quinze e trinta dias antecedentes ao pleito. A 
maior liberalidade de nossa proposição, sem que. 
contudo, a legitimidade do pleito seja maculada, tor
na a lutura lei imune a qualquer questionamento de 
constrtucionalidade, não sendo possível invocar. 
neste caso. o precedente do Acórdão TSE nº 
10.305, de 27-10-88). 

Poder-se-~ argumentar. contrariamente à ado
ção da "quarentena", que apenas o agravamento da 
punição à divulgação de pesquisa fraudulenta ja se
ria suficiente para barrar a manipulação dos dados. 
Objeta-se essa tese. dizendo-se que, se é possível 
punir o responsável por falsas pesquisas. por outro 
lado o estrago à livre constituição da vontade popu
lar é irreversível. Assim. a quarentena teria. em ver
dade, a natureza de medida acautelatóna. 

Pela elevada motivação que nos leva a propor 
o presente projeto. cremos merecer a cons1deração 
dos Nobres Pares. no sentido de aprova-la. para o 
bem da democracia brasileira. 

Sala das Sessões. 21 de outubro de 1998 -
Senador José Eduardo Outra. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997 

Estabelece normas para as eleições. 

O Vice-Presidente da República. no exercíc1o 
do cargo de Presidente da República. faço saber 
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:::~ue o Congresso Nac1ona1 decreta e eu sanc1ono a 
segu1nte Le1: 

Dispos1ções Gera1s 

Art 33. As entidades e empresas que realiza
rem pesquisas de opinião pública relativas às eleiçõ
es ou aos candidatos, para conhecimento público, 
sào obngadas, para cada pesquisa a registrar. junto 
à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulga
ção. as seguintes infonnações: 

I -quem contratou a pesquisa; 
11 - valor e ongem dos recursos despendidos 

no trabalho; 

III - metodologia e período de realização da 
pesquisa; 

IV - plano amostral e ponderação quanto a 
sexo, idade. grau de instrução, nível econõmico e 
área tisica de realização do trabalho, intervalo de 
confiança e margem de erro; 

V - sistema interno de controle e verificação. 
conferência e fiscalização da coleta de dados e do 
trabalho de campo; 

VI - questionário completo aplicado ou a ser 
aplicado; 

Vil - o nome de quem pagou pela realização 
do lrabalho. 

§ 1' As informações relativas às pesquisas se
rão regostradas nos órgãos da Justiça Eleitoral aos 
auaos compete fazer o regostro dos candidatos. 

§ 2° A Justiça Eleitoral afixará imediatamente, 
no local de costume, aviso comunicando o registro 
das informações a que se refere este artigo, colo
cando-as à disposições dos partidos ou coligações 
com candidatos ao pleito, os quais a elas terão livre 
acesso pelo prazo de trinta dias. 

§ 3' A divulgação de pesquisa sem o prévio re
gistro das informações de que trata este artigo sujei
ta os responsáveis a multa no valor de cinqUenta m1l 
a cem mil UFIR. 

§ 4' A divulgação de pesquosa fraudulenta 
constitui cnme. punível com detenção de se1s meses 
a um ano e multa no valor de c1nqi.Jenta m1l a cem 
moi UFIR. 

LEI N' 4.737- DE 15 DE JULHO DE 1965 

Institui o Código Eleitoral 

Art. 255. Nos 15 (quinze) doas antenores ao 
pleoto e proibida a divulgação, por qualquer forma, 
de resultados de prévias ou testes pré-eleitoraos. 

LEI N' 7.664. DE 29 DE JUNHO DE 1988 

Estabelece normas para a realização 
das eleições municipais de 15 de novem
bro de 1988 e dá outras providências. 

O Presidente da República. f.>ço saber que o 
Congresso Nac1onal decreta e eu s&nciono a seguin
te lei: 

Art. 26. Na divulgação por qualquer tonna de 
resultados de previas. pesquosas ou testes pré-elei
torais. devem ser inclui das_ obrigatoriamenle. as se
guintes Informações: 

a) período de realozação do lrabalho; 
b) nomes de bairros ou localidades pesquisa-

das; 
c) número de pessoas ouvidas em cada bairro 

ou localidade; e 
d) nome do palroconador do trabalho. 
§ 1' Quaisquer prévias. pesquisas ou testes 

pré-eleitorais somente poderão ser dovulgados até o 
dia 14 de outubro de 1988. 

§ 2' Em caso de infração do disposto neste 
artigo. os responsáveis pelo órgão de divulgação 
infrator estarão sujeitos à pena cominada no art. 
322 Lei n• 4. 737. de 15 de julho de 1965 - Código 
Eleitoral. 

!A Com1ssão de Constituição. Justiça e 
Cidadania- dec1são termm3tiva.) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os pro
Jetes serão publicados e remetidos às comissões 
competentes. 

Passa·se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo 

Cunha Uma. que dispõe de vonte monulos para fazer 
o seu pronunc1amento. 

O SR RONALDO CUNHA LIMA {PMDB - PB. 
Pronuncia o segumte d1scurso. Sem revisão do ora· 
dor.) - Sr. Presodenle. Sr's e Srs. Senadores. Cam
pma Grande. a ma1or Cidade jo intenor do Nordeste. 
eslá ameaçada. senameme ameaçada de um colap
so total em seu abastec1men1) d'água. 

O açude Epotácoo Pessoa ou. como é mais co
nhecido. açude Boque~rão está secando. Dos seus 
536 milhões de metros cúb1cos. o velho açude está 
hOJe redUZidO a apenas 111 rn1lhõE-s de metros cub1· 
cos. ou seJa. a um qu1nto de sua capac1dade. 

As prev1sões técmcas ma1s orimistas apontam· 
lhe uma sobrevoda de ma1s dez a jaze meses, ISSO 

se forem adotadas. de logo. toda; as ontervenções 
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emergenciais possfveis já recomendadas e já retar
dadas, que vão desde a distribuição e consumo d'á
gua racionados até a rigorosa suspensão de todas 
as atividades de irrigação distribuídas a montante da 
barragem, que consignam danos às reservas para o 
abastecimento humano. 

O mais preocupame é que há outras simulações 
técnicas sobre o balanço volumétrico do reservató
rio, indicando que o trágico desfecho poderá aconte
cer já nos meses de abril e maio do próximo ano, se 
até lá não houver chuva capaz de recompor o seu 
volume em níveis de segurança. 

Estamos, assim, entregues ao "deus-dará". 
porque não se sabe se Deus dará chuva suficiente 
para salvar o açude que irá nos salvar. 

Nossas esperanças se prolongam até o dia 19 
de março, dia de São José. Até lá, é o desespero 
ante a ameaça da catástrofe. É a visão dantesca de 
uma tragédia iminente. É horrível imaginá-la, quan
to mais vivê-la. Num primeiro instante e num só 
golpe, seis cidades, que estão na linha direta de 
suas adutoras, ficariam sem água para a vida e 
sem viabilidade para investimentos. São elas: Cam
pina Grande, Boqueirão, Queimadas, Pocinhos, Boa 
Vista e Caturité, abrangendo um contingeme de 
aproximadamente 500 mil pessoas. Os efeitos de
sastrosos de logo se espalhariam sobre mais de 20 
outras cidades. 

Do mesmo modo, pelas conseqüências nefas
tas do malsinado colapso, que se desenha num cre
púsculo de desesperanças, inúmeras pequenas co
munidades rurais haveriam de ser atingidas. E, num 
cortejo de calamidades. seriam arrastadas sob a 
poeira do tropel que se expande como uma sombra 
ameaçadora de infortúnio e destruição. 

Quando assim for e se assim for. a agonia já 
terá se espalhado em meio a quase um milhão de 
habitantes. 

Em perrnaneme vigília cívica, acompanhando, 
analisando e enfrentando o problema, enfocando-<> 
em sua explicita realidade e extrema gravidade, a 
Coordenação de Curadorias de Campina Grande, 
sob o comando do Dr. Agnello José de Amorim, 
nome que honra e enaltece o Ministério Público pa
raibano, tem emitido substanciosos, porém inquie
tantes, relatórios. 

Esses estudos a que me refiro, cujo conteúdo é 
de inquestionável densidade, trazem o respaldo 
cientftico do Grupo Permanente de Assessoramento 
à Coordenação do 2" Centro de Apoio Operacional -
MPIPB - Campina Grande, organismo integrado por 

mestres nomeados nessa área especifica do conhe
cimento. 

Tais relatórios técnicos, por um lado, consoli
dam um alarmante diagnóstico acerca do esgota
mento da capacidade do Velho açude. Por outro 
lado, indicam providências objetivas a serem adota
das em caráter contingencial, para estagnar o imi
nente desastre em curso, bem como fixam metas 
estruturais inadiáveis, destinadas a recuperar a po
tencialidade do grande e único manancial de que 
dispomos. 

Diz um desses relatórios que o açude do Bo
queirão •nunca teve reservas tão reduzidas nem so
freu ameaça de esgotamento tão graves quanto 
agora". 

É de observar-se. nesse relatório, concluído 
em junho próximo passado, a referência feita pelo 
Grupo de Assessoramento ao estudo elaborado pelo 
Ten. Cel. João Ferreira Rlho, da Reserva dos Enge
nheiros Militares do Exército, gestor ambientalista e 
profundo conhecedor dos fenOmenos climáticos nor
destinos, sobre o cenário de apreensões em que se 
insere o açude de Boqueirão. 

Assinala nas conclusões de seu detalhado e 
primoroso trabalho, o denodado engenheiro militar: 

"Nunca uma catástrofe foi anunciada 
com tanta antecedência, com tanta precisão 
e por tantos cientistas e instituições. 

Também nunca uma catástrofe tão 
próxima de ocorrer está sendo tão menos
prezada como esta; ( ... )" 

Em verdade, não faltam advertências. FaHam 
providências. 

Assinala o Dr. João Ferreira Filho que, em abril 
de 96, em Montevideo, num Encontro sobre Vulnera
bilidade e Adaptação às Mudanças Climáticas na 
América Latina, já se proclamava que "a Região 
Nordeste é a área mais vulnerável da América Lati
na a um aquecimento pelo efeito estufa". 

O Sr. Bernardo Cabral (PFL - AM) - V. Ex" 
me permite um aparte? 

O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB - PB) 
- Com muito prazer, Senador Bernardo Cabral. 

O Sr. Bernardo Cabral (PFL- AM) -Senador 
Ronaldo Cunha Uma, em primeiro lugar, devo pedir
lhe desculpas por interromper o seu discurso. mas o 
tema é de tamanha gravidade que não resisto ao de
ver de fazê-lo antes que V. Ex" conclua a linha filo
sófica do seu discurso. É que este problema que V. 
Ex" aborda, do Boqueirão, que aparenta ser apenas 
um problema regional, está a revelar o panorama no 
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mundo 1nte1ro. Veja V. Ex1 . sou um dos Senadores. 
como V. Ex'. que se preocupam com este tema 
"água". Hoje, na África, com a queda brutal dos ma
nanciais no mundo inteiro, os Países limitrofes já 
não estão ma1s brigando, lutand<i para ampliar sua 
falia territorial. brigam por um fileie· de água que se
para esses países para a sua sobrevivência. No ins
tante em que no nosso País o desperdício de água é 
imenso, seja pelo consumo inadequado, seja pela 
forma com que se vê de estrago. nas vias, quando 
por elas passamos e a água está jorrando numa for- . 
ma lamentável, como se isso fosse um bem, como 
se dizia antigamente. inaca.bjyel. É ilusão pensar 
nisso. E tanto assim o é que os Estados Unidos ago
ra. já no mês passado, na Califórnia, estão fazendo 
uma nova técnica para dessalinizar a água, uma vez 
que a água potável começa a faHar. Portanto, o dis
curso de V. Ex" merece todos os encõmios. E veja 
que falo vindo de uma região onde não há talvez 
esta grande preocupação com a faHa de água que 
assola o Nordeste. Nós temos, lá na nossa regii.o, 
um quinto de água doce do mundo. Nos nossos rios, 
sobretudo no meu Estado, basta colocar, como o ca
boclo diz, o caneco, levantar e estamos bebendo a 
água potável. V. Ex" faz muito bem, .Senador Ronel
do Cunha Uma, com a responllllbilidade de quem foi 
Governador de Estado. de quem exerceu com muita 
proficiência o lugar de Conaelheiro Federal da Or
dem dos ,<irfvoQados do Brasil, onde esta mat*ia 
sempre aflorou nas nossas dil!cussões, e V. Ex" e 
eu fazíamos parte da mesma ctmara daquela i.-.ti
tuição; e agora no Senado. ~ é um problema tão 
sério, mundialmente reconhecido, que vale a pena 
V. Ex" trazer este depoimento. Parabenizo-o, ao 
mesmo tempo em que lhe peço desaJipas por ter
lhe interrompido. 

O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB - PB) 
- V. Ex' não tem motivos para pedir-me desculpas. 
Eu é que proclamo a honra de tê-lo ouvido. E sem
pre que o ouço, sinto-me profundamente enaHecido, 
distinguido com a sua intervenção. V. Ex" é autorida
de na matéria, é um dos poucos, neste Pafs. que es
tudam em profundidade o problema da água. Inclusi
ve, sua obra recente. seu trabalho e estudo demons
tram a profundidade do seu conhecimento. Por isso 
mesmo. seu aparte enriquece este modesto pronun
ciamento que faço. Só tenho motivos para registrar, 
e com mu1ta alegria, a lúcida e brilhante intervenção 
de v. Ex•. que conhece profundamente a matéria. 

Devo dizer que, no mesmo ano de 1996. pe
rante a Assembléia Legislativa da Paraiba, o Profes
sor Luiz Carlos MOiion, PhD em Climatologia, Cate-

drático da UFAL. falando sobre o fenômeno El N1i'.·: 
advertia que a partir daquele ano haveria uma su· 
cessiva e gradativa redução de chuvas na Regi2.e: 
Nordeste. 

O Professor e Cientista climático José Crib~ 
Rocha de Aragão. do Departamento de Ciências AI· 
mosléricas da Universidade Federal da Paraiba. pre
via, em maio de 1995. três anos de seca entre os 
cinco que restavam para o início do novo milênio. 

Em outubro de 1997. em resposta à solic~açâo 
feita pelo Prefeito Cássio Cunha Lima. a Cagepa. 
Companhia de Água e Esgoto da Paraiba, encami
nhou "análise sobre o alcance de operação do aç~
de Epitácio Pessoa, de autoria do Dr. Laudizio da 
Silva Diniz, onde inclui, como pnmeira sugestão. a 
elaboração de um Plano de Gestão dos Recursos 
Hfdricos da Bacia do Rio Paraíba; que se apresenta. 
segundo documento, como "a mais crítica dentre to
das as grandes bac1as do Estado". Esse Plano, infe
lizmente, ainda não se fez. 

E o que dizer sobre os estudos e projetas refe
rentes à transposição das águas do São Francisco? 
Essa é a gmnde e desejada solução. Tenho lutado 
por ela. É uma solução barata, racional e definitiva. 
Disse, aqui desta tribuna, que se o Governo ter:c rios 
de dinheiro para salvar banoos deve ter dinheiro 
para salvar um rio que vai salvar vidas. 

As águas do São Francisco poderiam chegar 
às cabeceiras do rio Taperoá. seja através da ãau:o
ra de Moxotó, em Pernambuco, via açude PoyõE:~s. 
em Monteiro, seja pela Barragem de Aurora. co 
Ceará. via açude Vãrzea do Arroz em Cajazelfas e. 
af, seria o rio Piancó que socorreria o Tape,ca. 
Aliás, já existe estudo nesse sentido, formu.aco. 
desde 1995, pelo Dr. Heber Pimentel Gomes, C:o~
suHor do PAPP/SEPLAN/PB. 

Há outras attemativas e outras propostas. e <o
das de médio e longo prazo, como a construção. 
pelo governo do Estado, do açude de Acauã. e'Tl 
Aroeiras e o Barra de Camará, em Alagoa Nova. 
Mas. será que a água que hoje falta em Boque~rão 
chegará para encher esses dois novos reserv.=!:-
rios? Com o São Francrsco pelo menos se te~ a 
certeza de que a água tá existe e 1á existe o ca-c · 
nho para chegar ao Boqueirão. 

Mas, seja qual for a solução. é urgente que ·,e. 
nha uma solução. Medidas emergenciais são 1m2::.
sitivas. enquanto não se rniciam as defrnitrvas. E :.:-= 
lá o que se fazer? A água que nos chega hoje ;c ~ 
pouca e quase rmprestável ao consumo huma::) 
com qualidade mferior aos padrões mínimos ce:> 
mendados pela Organização Mundial de Saúde. 'la· 
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mos ficar assim, morrendo de sede, sem pelo menos 
dizer que temos sede? 

Sr. Presidente, o velho açude não sangra; mas, 
por ele, sangra a minha alma. 

Sangra, e muito, ao vê-lo silenciando nas 
areias que se descobrem, como um manto fúnebre 
sobre corpo liquido que fenece. 

Sangram os nossos olhos ao senti-lo fluir para 
os céus nas correntes invislveis da evaporação, 
como esplritos de retirantes em despedida da terra 
que um dia foi sua. · 

E sangrará muito mais de vergonna a memória 
de uma geração inteira ante o tribunal dos pósteros, 
se a unidade dos esforços todos não se fizer supe
rior e urgente, e não se puser aos pés dessas águas 
que por nós pedem vida. 

Unam-59, pois, as mãos ... unamo-nos. 
Faça-se agora, sem espera, uma grande con

cha de solidariedade conterránea. 
Convoco, pois, a· ctasse politica do meu Esta

do. O Governador e os Senadores. Deputados Fe
derais e Estaduais. Vereadores e Prefeitos das cida
des ameaçadas. Convoco as entidades de classe,· 
sempre altivas e vigilantes. Associação Comercial, 
Federação das Indústrias, Clube de Diretores Lojis
tas. Convoco os clubes de serviço, Rotary e Uons. 
Os Sindicatos, os clubes de Mães e as associações 
de bairro. As igrejas e a imprensa. Convoco a todos. 
A omissão nesta hora seria. entre todas, a mais gra
ve das calamidades. Diante do que vejo e antevejo, 
qualquer acomodação é criminosa. Perdão! A sede 
não comporta eufemismo! 

O Sr. Jetfenon Péres (PSDB - AM) - Permi
te-me, V. Ex", um aparte? 

O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB - PB) 
- Com prazer, Senador Jefferson Péres. 

O Sr. Jefferson Péres (PSDB - AM) - Ilustre 
Senador Ronaldo Cunha Uma, eu estava a ouvi-lo. 
V. Ex", como sempre, consegue rasgos poéticos 
mesmo diante de uma tragédia como a do Nordeste, 
e eu estava pensando aqui que como eu sou um ho
mem, assim como o Senador Bernardo Cabral, de 
uma região onde os recursos hidricos são supera
bundantes, pelo menos por enquanto, com um pro
blema exatamente oposto ao do Nordeste: mas nem 
por isso deixa de ser trágica a situação dos amazô
nidas, por motivos - repito - inteiramente opostos. 
Ocorre-me agora a passagem de um homem de le
tras do meu Estado, Ramayana de Chevalier, que 
dizia em seu livro O Circo •m Teto da Amazónia": 
"No Nordeste, o sol resseca as cacimbas para en-

cher de lágrimas os olhos do sertanejo. Na Amazô
nia, o rio inunda as várzeas, para sêcar de angústia 
o coração do caboclo." Receba isso como uma ho
menagem ao seu discurso. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB -
PB.) - Senador Jefferson Péres, sensibilizo-me com 
essas palavras e com essa citação poética, que real
mente ameniza a preocupação de quem fala sobre 
uma catástrofe iminente. É bom ouvir V. Ex", como 
foi bom ouvir o Senador Bernardo Cabral; dois Se
nadores que podem falar, porque falam de uma re
gião que pode se preocupar com a abundância de 
água, nunca com sua escassez. É bom que eu rece
ba o testemunho de quem tem, para que nós, da Pa
raiba, possamos saber o que é doer e não ter. Esse 
testemunho alegra-me, fortalece-me, e encoraja-me. 
porque poderei transmiti-lo e stJbstabelecê-lo aos 
meus concidadãos e às autoridades do meu Estado, 
que neste instante estão sendo convocadas para 
uma solução urgente do problema de Boqueirão. 

Pennito-me continuar dizendo - já que me re
feri às esperanças prolongadas até o dia de São 
José - que, se não vierem as águas do céu, envia
das por São José, que nos cheguem as águas da 
terra, jogadas pelo São Francisco. 

Diante disso, o que se fazer de imediato? O 
que se está fazendo? E o que se vai fazer? Quere
mos soluções. 

O Sr. Edlson Lobão (PFL - MA) - V. Ex" me 
permite um aparte? 

O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB - PB) 
- Pois não, Senador Edison Lobão. 

O Sr. Edlson Lobão (PFL - MA) - Senador 
Ronaldo Cunha Lima, choro com V. Ex" a angústia 
dos nordestinos. Tanto quanto o eminente Senador 
da Paraiba, sei o quanto sofrem nossos conterrâ· 
neos com uma lata no ombro ou com outro recipien
te qualquer para buscar. na distância das suas ter
ras, o pouco de ãgua de que precisam para abaste
cer suas casas. V. Ex' vê isso na Paraiba. nós dois 
vemos isso no Nordeste inteiro. e eu vejo particular
mente no Maranhão e no Piauí. nosso vizinho. Aqui 
temos a solidariedade dos amazônidas. que muitas 
vezes sofrem por razões inversas, CUJOS testemu
nhos foram trazidos aqui neste momento: mas. lá no 
Nordeste, sabemos o que é a dor da falta de água. 
Sabemos o que é a angustia dos rios que vão mor
rendo aos poucos. Tenho no Maranhão o no ltape
curu. que serve a caprtal do meu Estado, que já per
deu mais de 50% das suas águas. Caso não haja 
uma providência eficaz por parte do Governo do Es
tado e por parte do Governo Federal, vamos perder, 
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dentro de poucas décadas, este no, o mais impor
tante do meu Estado. Isso demonstra que as obser
vações que V. Ex" faz, até em termos de denúncia, 
são de grande importância e devem ser levadas em 
consideração pelo Governo Federal. Cu"1!rimento 
V. Ex" pela coragem e pela disposição em tratar no
vamente deste importante tema nacional. 

O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB-PB) -
Muito obrigado, Senador Edison Lobão. 

Certa vez, desta tribuna, falei sobre a trantipC>
sição do rio São Francisco e 11108bi de V. Ex", po&le
riormente, uma carta que guardo nos meus arquivos 
sentimentais como um dos ,...is belos ~~ 
de solidariedade - e !iria também de generosidM!e 
- que ao longo de minha vida pública recebi. Foi 
uma carta escrita com alma, escrita com o coração. 
Nela, as palavras llaziam cores de sinceridade, mas 
acima de tudo do pleno conhecimento de quem vive 
o drama e assiste a esse espetáculo triste no Nor
deste. Agora, V. Ex" renova esse testemunho, por
que se associa mais uma vez à minha preocupação, 
à minha angústia no instante em que o Nordeste in
teiro debate, reclama e pede uma obra que vem 
sendo discutida e anunciada hé exatamente um 116-
culo, que é a transposição do rio São Francisco. O 
apoio de V. Ex" vem numa hora em que uma cidade 
corno Campina Grande e mais vinte Municlpioll da 
área vivem na ameaça iminente de uma catástrofe, 
se não forem adoladas providências urgentfssimas, 
porque o racionamento já não basta, e o teor de 
água, corno denunciei aqui, já está em padrões infe
riores aos mínimos recomendados pela Organização 
Mundial de Saúde. 

Agradeço ao Senador Edison Lobão pelo teste
munho do seu aparte e, no seu aparte, pela sua soli
dariedade. 

Concluo, Sr. Presidente, dizendo que quere
mos essas soluções, mas que venham e venham 
logo, porque as lágrimas de depois, Senador Jeller
son Péres. não serão, por mais que sejam tantas, o 
bastante para remover desertos que um dia já foram 
vida. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Jefferson Péres, por 
vinte minutos. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
-· Sr. Presidente, Srs. Senadores, o debate a reapei
to da reforma politica já foi antecipado neste planá
no. Essa discussão foi inaugurada há poucos diaa 
pelo ilustre Senador LUc:io Alcântara. quando abor-

dava alguns aspectos dessa reforma que já chega 
atrasada, mas que certamente será a primeira priori· 
dade no Congresso Nacional, na Sessão Legislativa 
do próximo ano. 

Srs. Senadores, entre os vários pontos consi· 
derados como principais da reforma, eu nem salien· 
taria o voto distrital misto, a respeito do qual eu mes· 
mo tenho sérias dúvidas, tendo em vista a realidade 
geográfica e social do nosso Pais. Há poucos dias 
eu conversava com o Senador que ora preside esta 
sessão, Senador Geraldo Melo. que comunga comi· 
go da sua preocupação relativa à introdução desse 
sistema eleitoral. 

Veja, Senador Edison Lobão, o caso especifico 
do Amazonas: como seria dividido um Estado com 
um milhão e quinhentos mil quilómetros quadrados, 
com mais da metade da população concentrada na 
capital, Manaus, com oito cadeiras de deputados fe
derais? Metade da bancada talvez viria da lista, e os 
outros quatro mandatos seriam preenchidos pelo 
distrito. Terlarnos seguramente dois "distritões" em 
Manaus, uma cidade com mais de um milhão de ha· 
bitantes, e dois "distritões" no Interior, numa exten· 
são de um milhão e quinhentos mil quilómetros qua· 
drados. Que sentido terá no Amazonas. Senador 
Bernardo Cabral, no nosso Estado, o voto distrital? 

Por que se vai criar o voto distrital? Ele é exce
lente, em tese, e em outra realidade - claro! Sou 
francamente favorável a que metade das vagas de 
deputados seja preenchidas pelo sistema distrital, 
Senador Lúcio Alcântara. devido à grande vantagem 
de vincular o eleitor ao seu representante. No entan· 
to, Senador Bernardo Cabral, não haveria essa vin
culação se um distrito tivesse 750 mil quilómetros 
quadrados espalhados em sub-regiões completa· 
mente d~erentes umas das outras. Não sou contra o 
voto distrital, mas é muito complicado. tendo em VIS· 

ta, repito, a realidade geográfica do nosso Pais. É 
preciso examiná-lo com muita cautela. 

Na minha opinião. reforçada na última eleição. 
o ponto principal - e não um dos principais - da re
forma politica que virá será a introdução do f1nancia· 
mente público das campanhas eleitorais. Hoje a de
sigualdade é simplesmente brutal. As campanhas 
estão ficando cada vez mais caras. e levam enorme 
vantagem aqueles que têm a máquina administrativa 
a seu serviço, aqueles que dispõem de acesso fácil 
ao financiamento empresarial - o que 1a não é bom 
para a democracia - e. finalmente. aqueles que dis· 
põem de recursos próprios. Corno ficam, então, 
aqueles que são pobres, estão na Oposição e ainda 
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vêem bloqueado, às vezes pelo própno oficialismo. o 
acesso às empresas? 

Eu me elegi, Senador Ronaldo Cunha Lima, 
despendendo recursos minimos. Fiz uma campanha 
de vereador numa conjuntura excepcional, quem 
sabe, já que grande parte da população se empol
gou e votou espontaneamente em mim. Mas será 
que isso se repetirá? NãÕ podemos argumentar com 
exceções, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

V. Ex' sentiu agora no seu Estado -já fez o re
lato disto- o peso esmagador do poder e do dinheiro 
numa eleição. Com tamanha desigualdade de for
ças, como pode um candidato sem recursos enfren
tar, principalmente em eleições majoritárias, candi
datos que têm a seu serviço a máquina administrati
va ou o dinheiro? É quase impossível vencer uma 
eleição como essa, com completo desvirtuamento 
do processo democrático. 

O Sr. Lúcio Alcântara (PSDB - CE) - Permi
te-me V. Ex" um aparte? 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM) -
Concedo o aparte ao nobre Senador Lúcio Alcânta
ra. 

O Sr. Lúcio Alcântara (PSDB - CE) - Sena
dor Jefferson Péres, vou me reportar à parte inicial 
do discurso de V. Ex" que aborda o voto distrital, as
sunto que deve ser tratado com murta cautela, já 
que a Alemanha, pais que tem um sistema distrital 
misto, tem características inteiramente diversas das 
nossas, seja em termos culturais, educacionais ou 
territori<lis. Na França, por exemplo, o voto distrital 
foi introduzido na época em que De Gaulle tinha su
perpoderes, que o desenhou, com a precisão de um 
estrategista - socorre-me aqui o nosso colega Ber
nardo Cabral -, de modo a liquidar o Partido Comu
nista. Os distritos eram caprichosamente fertos para 
atender ao poder, ao General De Gaulle, que estava 
presidindo a França, na V República. Como é que 
vai ficar isso aqui no Brasil? Por exemplo, o Amazo
nas seria formado de quatro distrrtos. Mas quem vai 
formar esses distritos? Como vão ser feitos? Todo 
esse temor, esse receio. essa cautela não significa 
medo do futuro e da mudança. Se for necessário, 
vamos encarar essa questão, mas é preciso que 
seja bem analisada. O Brasil tem dessas coisas. 
Está-se dizendo agora que o Brasil se salvará com 
essa reforma politica e que, se colocarem o voto dis
trital misto, está tudo resolvido. Ora, o que precisa
mos saber realmente é até que ponto isso va1 pre
servar as funções do Congresso Nacional, já que as 
pessoas vão ser representantes de pequenas áreas 
e vão se desvincular dos grandes interesses do 

País. Certas elites criticam as emendas de parla
mentar. Se o voto distrrtal m1sto for implantado, isso 
vai significar o reinado das microrregiões dentro dos 
Estados; os pa~amentares serão representantes 
dessas microrregiões e vão precisar prestar contas 
disso. Por último, ainda aproveitando o tema levan
tado por V. Ex" sobre os distritos e mostrando ades
proporção entre área territorial e representação. gos
taria de lembrar que a Amazônia tem uma popula
ção rareferta, razão pela qual devemos lutar para im
pedir esse movimento que quer diminuir a repre
sentação dos Estados. principalmente a dos Estados 
do Norte. O Senador Darcy Ribeiro dizia - e V. Ex• 
agora confirmou com o seu argumento - que não 
podemos levar em conta, na representação desses 
Estados, apenas a população, mas temos que consi
derar, pelo menos em parte, também a grande área 
territorial. Não podemos acertar essa conversa de 
"um homem-um voto", porque no Senado são todos 
iguais, bem como na Câmara. Estou murto à vonta
de para dizer isso, porque, por esses estudos. no 
Ceará nem se aumenta nem se diminui: mantém-se 
a representação que temos hoje. Mas os Estados do 
Norte e Centro-Oeste precisam sim e penso que não 
devemos mexer nisso. Devemos deixar _essa repre
sentação com esse piso, por essas razões e porque 
também é um fator de equillbrio da população. V. 
Ex", de algurr modo sem tocar no assunto, acabou 
nos levando a est~ cor.c.usão, ou seja, de que a 
área territorial também é importante, porque senão 
teriamos distritos enormes. o que dificuttaria muito o 
cantata de um deputado com os seus repre
sentados. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM) -
Murto obrigado, Senador Lúcio Alcântara. V. Ex" to
cou em um ponto murto mencionado e que deve ser 
incluído no bojo da reforma política: aumentar a rep
resentação dos Estados mais populosos e reduzir a 
dos Estados de populações menores. Isso é Inacei
tável para nós do Norte e do Nordeste. São Paulo. 
hoje, tem nove vezes mais Deputados que o Amazo
nas. e isso me parece razoável. Se formos estabele
cer uma proporcionalidade real. São Paulo terá 20 
ou 25 vezes mais do que o Amazonas. O Nordeste e 
a Amazônia ficarão inferiorizados na Câmara dos 
Deputados. Não me parece que o eqwlibrio federati
vo se1a buscado apenas no Senado. Creio que é im
portante tê-lo também na Cãmara dos Deputados. 
De inicio, acredito que a esmagadora maioria das 
Bancadas dos Estados nordestinos, da Amazônia e 
talvez do Centro-Oeste se manifestará contra essa 
mod~icação. 
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Quanto ao voto dostntal - permita-me só con
c:uir, Senador Edoson Lobão-, além desse problema 
de ordem geográfica dos 'distritões', que descarac
tenzam o distrito onteiramente, ainda há outro, Sena
dor Lúcio Alcãntara. Dizem que o voto distrital será 
criado para reduzir o peso do poder econOmoco. Te
nho minhas dúvidas quanto a isso. Argumentam que 
hoje o deputado tem que buscar voto em todo o Es
tado, sendo mais fácil para os que têm mais dinhei
ro. Quando tover que disputar em uma álea restrita, 
onde o seu adversário rico concentrará lodo o peso 
dos seus recursos, será muito mais fácil. Ocorre ain
da. Senador Edison Lobão, que muitos depu1adoa 
pobres ou desprovidos de recursos têm uma vota
ção drtusa em todo o Estado, ou seja, conseguem 
um pouco de voto em toda parte e se elegem assim. 
Mas, em muitos casos, poderão ficar muito inferiori
zados se disputarem apenas no distrito. Essa é mais 
uma razão para se olhar com muito receio a cn.ção 
de muitos distritos. 

O Sr. Edison Lobio (PFL- MA) - Permite-me 
V. Ex" um aparte? 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM) -
Ouço V. Ex". 

O Sr. Edlson Lobio (PFL - MA) - Entendo 
que V. Ex" inicoa ou dá seguimento a uma discussão 
que a mim me parece de fundamental i~rtância: a 
reforma política. Senador Jefferson Péres, estes três 
temas que V. Ex" abordou - o voto distrital, o finan
ciamento das campanhas e a atteração das banca
das -, desde logo, parecem já obter o consenso dos 
Senadores que se encontram neste plenário. Mas, 
na Câmara, talvez seja um pouco diferente. Entre
tanto, são de capital importância para urna boa refor
ma politica que se pretende fazer. Senio vejamos. 
No que se refere ao voto distrital, estive fazendo um 
levantamento superticial no meu Estado - e sei que 
é asso m também em muitos outros Estados - e che
guei à conclusão de que, com o voto distrital, muitos 
dos mais votados deputados estaduais do meu Esta
do não se elegeriam. Ora, isso é algo incoerente na 
vida pública. E quem se elegeria? Seguramente pre
feitos ou lideranças munieipaos com maior suporte 
no municipio ou na região. Assim, acabaríamos ten
do uma Cãmara de Deputados municipais ou distri
tais e não deputados que realmente representem o 
pensamento do Estado. Quanto ao financiamento de 
campanha. não é maos suportável o que se está fa
zendo neste Pais. Temos um projeto aqui assinado 
pelo Senador Pedro Simon e por mim - e sei que hi 
outras 1n1C1ativas também - no sentido de se criar 
meios e modos para o financiamento público das 

campanhas. Há, todav•a. mu1tos opositores a isso. 
cujos argumentos não compreendo. Se já se Introdu
ziu o pnncipoo da reeleoção do Presodente da Repú
blica. de governadores e prefeotos. como não se põe 
também em prática uma micaatTVa dessa natureza? 
Vamos acabar. dentro de dez ou quonze anos, no 
máximo. elegendo apenas os bilionários para a Cã
mara dos Deputados, para o Senado da República e 
até para os governos estaduais. Aqueles com boas 
condições de representar bem o pensamento do seu 
Estado terão dificuldades extremas com essa elei
ção, porque cada vez fica mais drticil o financiamen
to das campanhas. Senador Jefferson Péres. no que 
diz respeito às bancadas estaduais, hoje temos o 
Estado de São Paulo, que. sornado aos Estados de 
Minas Geraos, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e 
Santa Catarina, já tem maioria Aa Câmara dos De
putados. Como ainda se quer atterar essa ordem de 
peso das bancadas estaduais? Isso é simplesmente 
insuportável, inace~ável para a boa prática da politi
ca neste Pais. Entendo que devemos todos nos pre
parar para uma discussão mais profunda em tomo 
dessa matéria, contribuindo para evitar essas catás
trofes de natureza politica. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM) -
Mu~o obrigoado, Senador Edison Lobão. V. Ex" repe
tiu o que tinha d~o há pouco o Senador Lúcio Afcãn
tara quanto ao risco de, com o voto distrital, estar
mos levando para a Câmara uma enonme bancada 
de vereadores federais. Se hoje há muotos Deputa
dos que se ocupam exclusivamente dos problemas 
de seus Estados. o que não é condenável, porque 
foram eleitos também para isso, e evidentemente os 
grandes temas noacionais têm de ser discutidos no 
Partamento, imagonem se tivenmos Deputados se 
ocupando quase exclusivamente dos seus distritos. 
Como cairá a qualidade da Cãmara e como ela será 
também desvirtuada em seu papel de segunda Casa 
do Legislativo brasileiro. 

Alega-se que, com a exostência das listas, os 
expoentes. os grandes nomes terão lugares goaranto
dos, porque integrarão a lista. Mas com a realidade 
dos partodos brasoleiros nos niveos regionaos. muitos 
deles. a maioria, dominados por caciques. pelo caci
quosmo. eu lhe pergunto: será que os expoentes in
dependentes maos qualrticados ficarão nos primeiros 
lugares das listas? Ou serão jogoados pelos caciques 
para os úttimos lugares e não chegarão ao Parla
mento? Que Câmara dos Deputados teremos no fu
turo? Vereadores federaos e outros ontegrantes das 
listas elaboradas por aqueles que dominam as seções 
regionais dos partidos. De forma que. reprto, em 
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tese, o sistema distntal misto é muito bom. mas cau
tela com ele' 

Quanto à modtficação da representação dos 
Estados, já disse que isso é absolutamente inaceitá
vel para nós do Norte e do Nordeste. 

O Sr. José Eduardo Outra {Bioco/PT - SE) -
V. Ex' me concede um aparte? 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM) -
Concedo o aparte, Senador José Eduardo Outra.' 
com muito prazer. 

O Sr. José Eduardo Outra {Bioco!PT - SE) -
Senador Jefferson Péres. V. Ex" aborda esse assun
to com a ponderação e a cautela que lhe são pecu
liares. Já fiz também um pronunciamento sobre esse 
assunto na semana passada e penso que o impor
tante é que essa discussão sobre reforma política 
não tenha o mesmo destino que teve de outras ve
zes. Toda vez que termina uma eleição, vem à 
moda, vem à baila a necessidade de se fazer a re
forma política para se aperteiçoar a democracia bra
sileira; depois, a coisa vai esfriando, a eleição vai 
passando, vai-se aproximando a próxima eleição, e 
aí fica muito mais difícil estabelecer mudanças, afi
nal, boas ou ruins, as regras aluais são conhecidas, 
e todo mundo tem medo, pelo menos os candidatos 
parlamentares, de aprovar regras que não conhe
cem. No meu pronunciamento, eu disse também 
que, para mim, o ponto mais importante da reforma 
politica seria o financiamento público das campa
nhas. Quero, inclusive, lembrar que, quando da dis
cussão da Lei Eleitoral para estas eleições, grande 
parte dos Parlamentares se dizia a favor do financia
mento público, mas não para esta eleição, e sim 
para a próxima. Estou ansioso para ver se, realmen
te, na próxima eleição já teremos financiamento pú
blico das campanhas, como foi prometido por boa 
parte dos Senadores que votaram contra o financia
mento nesta eleição, mas já antectpando o voto fa
vorável quando se tratasse das próximas eleições. 
Penso, realmente, que esse é o ponto principal, não 
só para se dar um mínimo de tgualdade de competi
ção, como também seria o meio mais eficaz até para 
fiscalização do cumprimento da lei. Sabemos que a 
prestação de contas dos TREs é absoluta ficção. Na 
prestação de contas de alguns candidatos. chega a 
ser risivel o valor que declaram ter gasto nas eleiçõ
es, quando o que se viu durante a campanha foram 
gastos mutto superiores. A partir do momento em 
que se defina o financiamento público como finan
Ciamento exclus1vo para as eleições. prOibindo con
tribuição de pessoas juridicas, todos os candidatos, 
todos os partidos e a sociedade vão saber quanto é 
que cada candidato, cada partido recebeu para fazer 
a sua campanha. E. então. basta se comparar o vo
lume da campanha e as demonstrações explícitas 
de riqueza com o montante recebido para a campa-

nha e constatar se houve desrespeitO ou não à le1. 
Com relação ao voto distrital misto, esse é um tema 
que, normalmente, mereceu muito preconceito por 
parte da Esquerda, sempre sob a alegação de que 
isso iria prejudicá-la e transformar o Congresso Na
cional em uma grande Cãmara de Vereadores. 
Atualmente estou muito mais simpático a essa idéia 
do que há algum tempo. Em primeiro lugar, porque 
estou percebendo que o voto está se "distritalizan
do" na prática, muitas vezes até em detrimento do 
eleitorado mais urbano, isto é, o número de ex-pre
feitos que se candidatam a deputados e se elegem 
tem sido cada vez maior. Esses pontos levantados 
por V. Ex' merecem realmente ser analisados quan
do formos estabelecer a legislação. Primeiro, deve
se verificar quem vai traçar o contamo geográfico 
desses distritos; segundo, a própria disparidade de 
área entre os diversos Estados. Da forma como está 
hoje, um voto proporcional com lista aberta, está ha
vendo não a disputa entre candidatos de diferentes 
partidos, mas a disputa entre candidatos do próprio 
partido ou das próprias coligações. Eles disputam 
muito mais o voto com um "companheiro de chapa" 
do que com candidatos de outros partidos, de outras 
coligações. É até uma questão natural. Como a clas
srticação é feita dentro de cada chapa, em função do 
número de votos, e como, em tese, é muito mais fá
cil receber o voto de alguém que está disposto a vo
tar num candidato do seu partido do que de outro. 
acaba havendo essa distorção. A meu ver, a disputa 
eleitoral deveria ser entre prOJetas, entre propostas, 
entre diferentes visões políticas. Não set bem como 
vamos corrigir isso. Tatvez com a parte proporcional, 
que vai continuar existindo, do voto distrital misto, 
com listas, se pudesse diminu1r isso. Também não 
concordo com o argumento de que o voto distrital vai 
diminuir os custos. É só fazer uma comparação: 
onde se gasta mais dinheiro: numa eleição para pre
feito ou numa eleição para deputado? Onde o peso 
do poder econômico se faz sentir com mais rigor? 
Numa eleição para prefeito, que é majoritária, dentro 
de um determinado distrito, ou numa eleição para 
deputado? Avalio que é numa eleição para prefeito. 
que inclusive possibilita maior influência do poder 
econõmico. Feitas essas ponderações. eu gostaria 
de parabenizar V. Ex' pela cautela com que vem 
abordando esse tema. Entendo, contudo, que, mes
mo com toda cautela. é preciso que o Congresso 
Nacional não só avance na discussão da reforma 
politica, mas também faça algumas reformas urgen
tíssimas, como é o caso do financiamento público 
das campanhas. Muito obrigado. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM) -
Mutto obrigado, Senador José Eduardo Outra. 

Em que pese alguma divergência entre nós a 
resperto do voto distrital. a nossa concordância é to-
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tal quanto ao financiamento publ1co de campanhas 
com exclusividade. Compartilho do seu ponto de VIS

ta e creio que a exclusividade, além de reduzir a1nda 
mais a desigualdade. dá mais transparência. 

Parece-me espúria qualquer contribuição de 
particulares. esse conúbio de empresas, políticos e 
part1dos mediante financiamento. Isso deveria ser 
proibido mesmo! Dá mais transparência, porque se 
sabe, exatamente e com certeza. quanto os partidos 
estarão autonzados a gastar. Se forem visíveis os 
gastos supenores ao orçado, ficará mu1to ma1s fácil 
para a Just1ça Eleitoral detectar o fato e punir os in
fratores. 

Por falar n1sso. creio que a Justiça hoje funcio
na com menos eficiência do que deveria. Senador 
José Eduardo Outra. Temos cometido o erro de con
figurar como cnmes elertorais essas irregulandades 
praticadas. Ora, os crimes têm uma tramitação de
morada. vão até o trânsrto em julgado da sentença. 
e murtas vezes. quando o ca5o é julgado, o infrator. 
ou delinqüente já concluiu o mandato. O melhor se
ria class1f1car como infração eleitoral apenas, e não 
como crime, porém passível de cassação de regis
tro. porque o processo seria muito mais rápido. 

Aparentemente, ao abrandarmos a classifica
ção de cnme para infração. na prática, estaríamos 
tomando mUlto mais efocaz e ráp1da a punição. A ex
cluSIVidade, portanto, dará maior transparência aos 
gastos de campanha. propiciará à Justiça Eleitoral 
uma pumção mais rápida e ma1s rigorosa. Tal como 
acontece na legislação do Imposto de Renda. Sena
dor Lúc1o Alcântara, os sinais extenores de gastos 
deveriam ser evidentemente levados em conta pela 
Just1ça para aplicação das sanções respectivas. 

O Sr. Lúcio Alcinlllra (PSDB - CE) - Sena
dor Jefferson Péres. V. Ex' me concede mais um 
aparte? 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM) -
Concedo um aparte ao nobre Senador Lúcio Alcân
tara 

O Sr. Lúcio Alcântara (PSDB - CE) - Nobre 
Senador. eu me esquec1. quando desenvolvi a argu
mentação sobre o voto d1stntal - e o aparte do Se
nador José Eduardo Outra tez-me lembrar deste ar
gumento- de que o voto distrital ehmtna a repre
sentação da mmoria. Trata-se de uma ele1ção majo
ntária: disputa-se em uma deterrmnada área geográ
fica. que se chama distrito. e só irá para a Câmara 
ou Assembleia aquele deputado que for majontário. 
Portanto. se ele tiver 51% -uma hipótese- e o outro. 
49°1~. este estará eliminado. Quer dizer. essa fração 

do eleitorado. que ê express1va e merecena uma 
representação. estará e11m1nada. 

O SR- JEFFERSOI: -.;.RES (PSDB - AM) -
Sim. o voto distrital é mãJOritário. 

O Sr_ Lúcio Alcântara (PSDB -CE) - E ISSO o 
que quero dizer. Se houvesse aqui o sistema distrital 
puro. será que a representação. por exemplo. do PT 
teria crescido como vem crescendo ao longo desses 
anos? Não quero fazer futurologia, mas ceriamente 
esse é um argumento ponderáveL A mmona não te
ria representação, mesmo que t1vesse uma votação 
express1va. E sobre essa questão de correlação en
tre prestação de contas e. d1gamos. aparênc1a da 
campanha, creio que 1sso podena ser resoiVJdo de 
uma maneira muito s1mples: os tribunais eleitorais 
deveriam lançar mão de empresas, recrutadas me
diante licitação, que iriam est1mar em relação ao vo
lume de campanha de cada um - evidentemente 
considerando uma margem de erro. de tolerância -
o que representana aqUilo em temnos de gastos. Há 
pessoas que apresentam uma quant1a ridícula e ab
solutamente desproporcional ao material exposto. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM) -
Gastam um milhão e d1zem que gastaram R$1 00 m1l 
oficialmente! Isso é realmente uma farsa.· 

O Sr_ Bello Parga (PFL - MA) - Perm1te-me V. 
Ex' um aparte? 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM) -
Concedo um aparte ao Senador Bello Parga. 

O Sr. Bello Parga (PFL - MA) - Na fase aluai. 
egressos de uma ele1çâo que efetivamente ainda 
não terminou em alguns Estados da Federação. 
nada mais natural do que trazermos a debate o as
sunto eleitoral e o assunto partidáno. V. Ex~ IniCIOu 

referindo-se apenas ao voto distrital, mas. com os 
apartes que recebeu, outros aspectos v1eram à bat
Ia. No entanto. quero me fixar apenas no voto dlstn
tal. do qual, confesso. sou velho batalhador em dis
cussões. debates e em art1gos de jornal. Estou cada 
vez ma1s convenc1do quanto a essa questão. mu1to 
embora efet1vamente eu não o encare. como o no
bre Senador Lúcio Alcântara. como uma panacé1a 
umversal para resolver os nossos problemas. O pro
blema pnncipal da vida politica bras1le1ra é a Inau
tenticidade dos part1dos. Dai decorre essa m1gração 
que chamam de mftdehdade - mu1tas vezes nem o 
é. Quero crer que, com o voto dlstntal puro ou m1sto. 
havera uma ma1or autentiCidade. Os part1dos moblh
zar-se-ão ma1s em torno de 1déias. como aqu1 jéi fo1 
dito. Nas própnas reg1ôes. nos própnos d1stntos. nos 
própnos círculos. haverá uma congregação em torno 
de pensamentos, em tomo de doutnnas. e não em 
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tomo de pessoas. Portanto, até mesmo na escolha 
dos candidatos, a democracia penetrará mais quan
do houver as convenções regionais, as convenções 
distritais ou como forem denominadas. Entendo que 
o voto distrital é um voto à frente. O nobre Senador 
Edison Lobão trouxe a lumine uma circunstância: no 
nosso Estado, murtos dos que foram eleitos por vo
tação expressiva possivelmente não seriam elertos. 
Coloco essa declaração do Senador Edison Lobão 
sob reserva, porque acredrto que as lideranças de 
nossa terra - entre as quais tenho a satisfação de 
arrolar S. Ex", que tem manifestado isso ao longo de 
sua vida política -, firrnar-se-ão, ao contrário do que 
afirma S. Ex", pois terão uma base geográfica, efeti
vamente com apoio popular. Vou dar um exemplo: 
houve um candidato, no Maranhão, que dizia que 
sua meta era obter cem votos por Municlpio. Quer 
dizer, um candidato com somente cem votos em 
cada um dos duzentos e dezessete Municípios do 
Estado não tem obrigação com elertorado algum! 
Em eleições outras, um candidato ia, com seu poder 
financeiro, a determinada região do Estado e lá se 
elegia, fazendo trocas e conchaves. Como notabili
zava-se por não cumprir os compromissos financei
ros da campanha, na eleição seguinte ia para outra 
região, que ainda não tinha explorado, elegendo-se 
novamente para a Câmara Federal. Dessa forma. 
acredito que o voto distrrtal majoritário assegura a 
govemabilidade, porque a corrente de pensamento 
que for vencedora nos Distrrtos terá o apoio do Le
gislativo para sua mensagem, sua doutrina e seu 
ideário. Acredrto que será um passo à frente. Evi
dentemente, deverá haver um estudo sobre o assun
to e para isso não faltarão as luzes dos nobres Se
nadores que o apartearam, bem como as de V. Ex', 
Senador Jefferson Péres. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM) -
Não há dúvida, o voto distrital tem vantagens e des
vantagens, como tudo na vida, afinal de contas, e 
será debatido exaustivamente no devido tempo. 

A minha presença nesta tribuna é para colocar 
este meu ponto de vista: tudo será inútil - e não exa
gero - se não se instituir financ1amento público de 
campanha. Se isso não for feito, repito, mais adian
te somente se elegerão ou os candidatos apoiados 
pelo poder. ou os muito ricos, ou aqueles que se 
vinculam e se põem a serviço de interesse de em
presa. Os pobres. os de Oposição, e os que não 
querem ou não conseguem vínculos com empresa, 
esses só se elegerão excepcionalmente. Isso pode 
ser tudo, Senador Ronaldo Cunha Lima, menos de
mocracia autêntica. 

Durante o d1scurso do Sr. Jefferson 
Peres, o Sr. Geraldo Melo, 1' Vice-Preslden
te, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Ronaldo Cunha Lima, 7' 
Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Concedo a palavra ao Senador Bernardo Cabral. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, a idade vai 
chegando e o tempo, quando a ele se pode retomar 
para se fazer uma espécie de análise do que já se 
foi, faz-me lembrar, há trinta anos, a tribuna da Câ
mara dos Deputados. 

A tribuna no Parlamento, hoje, está esmaecida. 
Ela não tem mais aquele atrativo.dos grandes orado
res - e tive a oportunidade de ouvi-los, ainda que 
não seja um mestre nessa arte - e se verifica que o 
sabor pela discussão, a forma pela qual cada um en
caminha os seus pontos de vista já não mais atrai o 
político, no sentido exato da palavra. 

Entendo, nesta análise do passado, com a ex
periência que a idade me dá, que, em verdade, exis
tem três tipos de políticos- e, a propósrto, hoje, nes
ta tarde, vem bem a talhe de foice que se comente: 
o politico por vocação. o politico por ambição e o po
litico por vaidade. 

Se pegarmos esse trio - da vaidade, da ambi
ção e da vocação -, vamos verificar que o poder 
económico que um dispõe faz com que se candidate 
a um mandato eletivo, de Deputado Federal ou Se
nador, para satisfazer a sua vaidade pessoal. AL se 
ele gasta o seu dinheiro. o problema é meno~ mas 
se, por ambição, começa a gastar aquilo que, nos 
quatro ou oito anos de mandato, é impossivel ser 
ressarcido, é claro que ambiciona não só assaltar os 
cofres públicos, mas fazer negociatas com emprei
teiras. que os bancos oficiais. certamente, hão de fi
nanciar. E chegamos àquele problema do Orçamen
to, de triste memória, ainda recente. 

Aqueles que são politicas por vocação aca
bam, nos regimes autorrtários, sendo cassados e. 
vez por outra, tendo os seus direitos políticos sus
pensos por dez anos. Neste particular, V. Ex' e eu. 
Sr. Presidente Ronaldo Cunha Lima, podemos dar 
um testemunho, porque fomos cassados no mesmo 
dia e tivemos os nossos dez anos de direitos politl
cos suspensos. 

Por que desaparece esse gosto pela tribuna? 
Por que as matérias hoje levadas à imprensa, quan
do analisam a conduta do parlamentar. geralmente 



.'02 ANAIS DO SENADO FEDERAL OIJTIJBRO DE 1998 
~------------------~~~~~~~~----------~~~~~ 

md•cam aquele que apresentou dez, vinte, trinta, cin
quenta proJetas - muitas vezes sem nenhum conteú
do. apenas para fazer número, para tocar na estatis
t•ca. ou então levar às suas bases eleitorais uma 
mensagem falsa-. e não premiam os que fazem um, 
dois, três protelas, mas cuja consistência aponta ca
minhos e Jndicá soluções? Por que o politico, hoje, 
se transformou num sinõnimo de termo pejorativo? 
O que leva - e eu laço, aqui, as honrosas exceções 
e peço que me incluam netas - um politico a ser 
muito mats voltado para as suas ambições pessoais 
do que para os interesses coletJVos, inclusive aque
les que trabalham, que lutam, que se expõem e que 
acabam não recebendo a reciprocidade em determi
nado Estado? 

Não quero nem aqui lembrar os Colegas que 
saem desta campanha feridos, maKratados por 
aqueles que entendem o comportamento diferente 
dos que buscam, através desta ou daquela forma, 
ou do poder económico - que é uma avalanche que 
retira a possibilidade de os menos remediados che
garem a um posto, a um mandato de representação. 
Já nem quero referir-me a isso, mas quero referir-me 
ao gosto pela política que desapa,ece. 

As comtssões, IOdas elas, na Câmara ou no 
Senado. esvaziam-se nos dias de reuniões, e é exa
tamente nelas onde se começa, qual Fídias com o 
seu escopro e cinzel. a lazer no mármore o que é 
preciso para que venha ao plem!.rio. Quantos Parla-

. mentares. brilhantes nos seios das comissões. mas, 
por não terem um convívio maior no plenário, por 
esta ou aquela razão, não são reoonhecidos? 

Por que falo isso nesta tarde? Porque, Sr. Pre
sidente, eminentes Colegas, Deputados e Senado
res. quero prestar uma homenagem a um compa
nhetro do Senado que está doente, que precisa do 
nosso apoio e que precisa da nossa corrente. Com
panheiro que teve. na Comissão Parlamentar da 
Emissão Irregular dos Titules da Divtda Pública, co
nhecida como CPI dos Precatórios, uma atitude de 
uma dignidade, de um comparecimento e de uma 
asstdutdade que se refletiam aqw no plenário, quan
do reclamava contra o carnaval de empréstimos que 
se faztam pelos Estados. 

Claro que todos já sabem que me refiro a Vil
san KleinübJng, que, neste instante. Sr. Presidente, 
Internado desde sábado em um hospital de Florianó
pOI!S, capttal do seu Estado natal, luta com o recru
desctmento da doença terrível que o aoometeu e 
que, para tristeza nossa, está a lhe ret1rar exatamen
te 93% da sua capacidade respiratória. 

Não, Sr. PreSidente. temos que ped1r pelos 
companheiros. por aqueles que sofrem, que lutam 
como Kletnübtng. Que Deus possa trazê-lo de volta 
ao nosso convívio! Temos que pedir pela sua volta e 
não, amanhã, ocuparmos a tribuna com o sentimen
to da perda. 

Vilson Kleinübing fot Governador do seu Esta
do, e a primeira vez em que tiVe opinião em redor do 
seu nome foi por meto de um dos maiores parlamen
tares que conheci na minha Vida: Konder Reis, Go
vernador, Senador, Deputado Federal - que vo~a. 
agora. na casa dos 70 anos -. em um depotmento 
sobre o jovem que acabava de assumir o Governo 
do Estado 

o Sr. Jefferson Peres (PSDB - AM) - Perrnt· 
te-me V. Ex' um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Concedo o aparte ao nobre Senador Jefferson Pé
res. 

O Sr. Jefferson Péres (PSDB - AM) - Sena
dor Bernardo Cabral, V. Ex' externa, com certeza, o 
sentimento de tOdo o Senado, que, neste momento. 
está torcendo e rezando pelo restabelectmento do 
nosso Colega Vilson Kle~nübing. Em particular, te
nho uma grande admtração por aquele que é um ho
mem dotado de um enorme espírito públtco. Certa
mente, se Deus quiser. S. Ex' retomará aos traba· 
lhos parlamentares. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Agradeço a intervenção de V. Ex', Senador Jeffer
son Péres. Nós. que temos convivido muito com 
Kleinübing, não poderíamos esperar que não fosse 
esse o seu registro, até porque, Sr. Presidente, Klei
nübing se enquadra exatamente naquela definição 
que busquet dar do político por vocação. Na tribuna 
desta Casa. na comissão, no Parttdo do qual tenho a 
honra de ser integrante e do qual V. Ex' é um dos 
expoentes, KleJnübtng tem SidO sempre coerente. S. 
E~ é desses homens que olham para trás e não têm 
medo de segUtr para a frente. 

A coerência faz com que, nesta hora, eu. que 
fui o PreSidente da Comtssão Parlamentar de lnque· 
rrto. chamada - reptto - CPI dos Precatónos. preste 
a S. Ex• a homenagem de quem quer vê-lo de vo~a. 
de quem sente que Kletnübing, como tantos políticos 
- como dtzia amda há pouco - que não merecem o 
regtstro stncero da chamada midia. não ftcará no es
quectmento. A sua volta a esta Casa. pelas preces 
que todos nós elevamos. sera a de quem venceu 
mats uma vez. 

Por 1sso. Sr. Prestdente. pedtna a V. Ex• que. 
do alto da sua prestdêncta, envtasse - estou certo 
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de que falo pelos Colegas que aqui se encontram -
um voto pelo seu pronto restabelecimento, a fim de 
que o Senado tenha, mais uma vez, com a sua vin
da, a alegria do convívio com Vilson Kleinübing. 

O SR. PRESIDE~ (Antonio Carlos Magalhães) 
- A Mesa se solidariza com as palavras do eminente 
Senador Bernardo Cabral e tomará as providências 
necessárias para que chegue ao Senador a manifes
tação unânime do Plenário em relação a sua saúde. 
Por outro lado, cabe-me informar que tudo aquilo· 
que era possível fazer em relação ao Senador a 
Mesa tem feito, inclusive contatos com médicos dos 
Estados Unidos, para que, se necessário, fossem 
até Santa Catarina para vê-lo. TudO foi colocado à 
disposição. 

Também a Embaixada do Brasil nos Estados 
Unidos manteve permanente contato com os médi
cos americanos, especialistas no assunto. Todas as 
providências foram tomadas; houve, inclusive, con
tato dos médicos americanos com os médicos que 
cuidam pessoalmente do Senador Vilson Kleinúbing. 

Seja como for, a sua figura merece o nosso 
respeito e a nossa admiração. As palavras de V. Ex" 
são muito bem-vindas. 

Durante o discurso do Sr. Bernardo 
Cabral, o Sr. Ronaldo Cunha Uma, r• Se
cretário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada. pelo Sr. Antonio CaJ1os Magalhães, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antor1o Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcântara. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente. S~ e Srs. Senadores, há pouco 
ouvíamos o Senador Ronaldo Cunha Uma, com nu
merosos apartes, falar do problema da falta de água. 
Agora, falarei do problema do togo, do incêndio; fica
remos, dessa forma, nos elementos da natureza. 

Trata-se de um breve registro, onde chamo a 
atenção para a ocorrência desses incêndios nesses 
parques nacionais, nessas áreas de reserva ecológi
ca. O Ceará, neste momento. defronta-se com um 
incêndio na Floresta Nacional do Aranpe, uma das 
mais antigas criadas por lei. E o mais grave é que 
são cerca de 20 focos espalhados ao longo da flo
resta. o que evidentemente constitui uma maior difi
culdade para que se possa debelar os incêndios. 
Houve ainda os casos de Roraima e da Chapada 
dos Veadeiros, próximo a Brasília. 

Isso me faz pensar que o órgão responsável 
pelo meio ambiente está desaparelhado para enfren-

tar essas situações. Socorre-se dos bombe1ros, que 
geralmente estão localizados nos grandes centros 
urbanos e. como antecipa o Senador Jefferson Pe
res, não estão preparados para debelar incêndio em 
áreas rurais, florestas e parques nacionais. Há, por
tanto, necessidade de se insistir em que a União. o 
Governo Federal e o lbama estejam preparados 
para isso. 

Certa vez, em discussão com os técnicos do 
lbama, um deles afirmou que a natureza se refazia 
com o incêndio, afirmação com a qual não concordo. 
evidentemente. Devemos ter pessoal treinado e 
equipamento próprio para combater esse tipo de In

cêndio, como os carros oft-road, que podem andar 
no meio da mata. Há um sistema desenvolvido na 
Espanha, muito usado na Europa, em que uma es
pécie de granada é colocada ao longo de todo o par
que, e, à medida que a temperatura sobe pela ação 
do logo, ela automaticamente libera um gás com 
ação extintora para debelar o incêndio. inde
pendentemente da presença humana no local. 

Entenda que, de alguma forma, devem se le
vantar todas essas possibilidades tecnológicas e hu
manas, porque. senão, pode ser vão o esforço de se 
criarem parques e reservas nacionais, que estão â 
mercê de incêndios. 

Essa. evidentemente. não é uma problemática 
somente nossa; ela ocorre na Grécia, em Portugal. 
na Espanha. Também nos Estados Unidos. recente
mente, howe um grande incêndio perto de Ortando. 
na Flórida. No entanto, sinto que, no Brasil, ex•ste 
certa aromodação em relação a esse problema. 

W, em um dos jamais de circulação nacional. 
que o BID ou o Banco Mundial liberará um emprésti· 
mo de cerca de US$25 milhões, justamente para 
que se criem condições dentro da agência do me1o 
ambiente, que é o lbama, de se conter o logo_ 

Este é um dado novo na nossa agenda de pro
blemas: a ocorrência de tantos incêndios, nos mais 
dfferentes lugares. Dessa forma. gostaria de deixar 
aqui o apelo para que o Ministro do Meio Ambiente. 
Gustavo Krause, e o Presidente do lbama. Eduardo 
Martins, informem a população sobre as providên
cias que o Governo está tomando. Houve casos. 
como o de Roraima, em que recebemos socorro até 
mesmo da Argentina e da Rússia. antes que pudés
semos mobilizar nossos próprios eqLJipamentos e o 
pessoal indicado para debelar o togo. 

Essa era a breve comumcação que eu gostaria 
de lazer. O meu apelo. portanto, é para que ha1a 
uma decisão mediante a qual se protejam parques e 
reservas, uma vez que ali estão espécies em v1as de 
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ext1nção, de desaparecunento. O incêndio cenamen
te causa um dano muito grande tanto aos vegetais, 
quanto aos ammais que estão no seu hábitat natural. 

Obngado, Sr. Presidente. 
SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 

-Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPUCY (BlOCO/PT - SP. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-· 
dor.) - Sr. Presidente, Senador Antonio Canos Ma
galhães, Sr's Senadoras e Srs. Senadores, a im
prensa nacional, escrita e falada, vem noticiando 
nas úHimas semanas a possibilidade de recondução, 
para o mesmo cargo, na eleição imediatamente sub
seqüente. dos aluais membros das Mesas da Câma
ra dos Deputados e do Senado Federal. 

O Ministro do Tribunal de Contas da União, Dr. 
Paulo Alfonso Martins de Oliveira, em parecer elabo
rado sobre o tema, cuja cópia me foi gentilmente en
tregue pelo Presidente Senador Antonio Carlos Ma
galhães (documento anexo), entendeu ser possfvel 
a recondução dos membros pertencentes às Maas 
das Casas LegiSlativas, quer para o rr.smo cargo, 
quer para cargo diferente, quando a eleição ocorre 
em Leg1slaturas diferentes. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magallãe&. 
Fazendo soar a campainha.) - Peço a atenção dos 
Srs. Senadores, porque o Senador Eduardo Suplicy 
vai fazer uma indagação importante para o destino 
da Casa. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT - SP) -
Farei uma consulta jurídica à Mesa. 

Nesse documento, o Dr. Paulo Alfonso Martins 
de Oliveira entendeu ser possível a recondução dos 
membros penencentes às Mesas das Casas ~ 
lativas, quer para o mesmo cargo, quer para cargo 
diferente, quando a eleição ocorre em Legislatu
diferentes. 

O ilustre constitucionalista José Afonso da Sil
va. debruçando-se sobre o tema, elaborou estullo 
com fundamento no art. 57, § 4° , da Carta Magna 
de 1 988, asseverando, para tanto, que a referida re
condução está proibida, independentemente de a 
eleição subseqüente realizar-se na mesma ou em 
outra Leg1slatura. Vejamos as palavras do Proteuor 
José Afonso da Silva: 

"A exigência da autonomta das Câma
ras Legislativas impõe sejam seus órglos 
diretores compostos de merrilros perte,_n
tes a seus quadros e eleitos peios aeus Pa
res. Isso é um principio geral da 01g811iza
ção do Poder Legislativo que, entre nóc. 

sempre foi seguido, ·consoante consta agora 
do artigo 57,§ 4°, que consagra as prime1ras 
providências, no inicio de cada legislatura. 
de organização interna do Congresso Nacio
nal, ao estatuir que cada uma das Casas se 
reunirá em sessões preparatórias, a partir 
de t• de fevereiro, no primeiro ano da legis
latura, para a posse de seus membros e 
eleição das respectivas Mesas, para manda
to de dois anos, vedada a recondução para 
o mesmo cargo na eleição imediatamente 
sub6eqüente. Corta-se ai a controvérsia que 
medrou com base na Constituição revogada, 
que vedava a reeleição sem mencionar para 
onde, o que para nós sempre pareceu. pelos 
princípios, que reeleição sign~ica recondu
ção ao mesmo cargo para o qual se elegeu. 
logo a proibição se reteria ao cargo ocupado 
anteriormente. Não foi a tese que prevale
ceu. por entender-se que estava proibida re
condução a qualquer cargo da Mesa. Com o 
texto agora em vigor, está claro que o Presi
dente não pode pleitear sua recondução ao 
mesmo cargo, mas pode. por exemplo, para 
V ICe-Presidente, enquanto este pode preten
der eleger-se Presidente ou Secretário e 
este a qualquer daqueles. 

Fica a questão de saber se rsso só 
vale dentro da mesma legislatura. ou se 
também se aplica na passagem de uma 
para a outra. O texto proíbe recondução 
para o mesmo cargo na eleição imediata
mente subsequente; para nós isso significa, 
também, proibir a reeleição de membros da 
úHima Mesa de uma legislatura para a pri
meira da seguinte." (José Afonso da Silva, 
ln Curso de Di rei to Constitucional Posrtivo, 
9" edição, Malheiros Editores, páginas 448 e 
449) 

Nessa mesma este~ra, o Professor de Direito 
Constitucional, licenciado, da Faculdade de Direito 
da Pontijícia Universidade Católica de São Paulo, 
atual Presidente da Câmara dos Deputados. Dr. Mi
chel Temer, na sua obra "Elementos de D1reito 
Constitucional", na 131 edição. publicada pela Ma
lheiros Editores, compartilhando do mesmo entendi
mento do saudoso mestre Geraldo Ataliba ("Reelei
ção da& Mesas do leglslattvo", ln Rev•sta de lnfor· 
mação LegiSlativa, n• 69, janlmar/81, página 49). 
aduziu a inexistência de tundamento de validade no 
ordenamento jurídico brasileiro à recondução para o 
~ cargo, ern eleição imediatamente subse-
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qüente. dos então membros pertencentes das Me
sas Diretoras das Casas Legislativas. 

Nessa conclusão do insigne constitucionalista 
da Universidade Católica de São Paulo, não houve 
ressalva quanto ao tempo de legislatura; muito pelo 
contrário, esse mestre aliou-se aos argumentos do 
jurista Geraldo Ataliba, onde a função de membro da 
Mesa das Casas Legislativas é função de natureza 
executiva, não é função legislativa. Logo, em se fa
lando de função de natureza executiva e não de le
gislativa. é incorreto trazer à baila a discussão em 
tomo do tempo de legislatura, pois fala-se. nesse 
caso, em tempo de mandato. 

Dessa forma, segundo esses professores, a 
reeleição existe para aqueles que ocupam funções 
legislativas, não havendo para aqueles que ocupam 
função executiva fundamento de validade que possa 
reconduzi-los, em eleição imediatamente subse
qüente, aos mesmos cargos então ocupados nas 
Mesas Diretoras da Cãmara çlos Deputados e do 
Senado Federal. 

Assim sendo, Sr. Presidente, diante do expos
to, com a finalidade de que seja obedecido e manti
do o princípio consmucional da segurança jurídica, 
consulto a Mesa do Senado Federal, a fim de que 
este colendo Órgão manifeste seu entendimento em 
tomo da questão acima aduzida, especialmente no 
que se refere ao entendimento do art. 57, § 4°, da 
Constituição Federal de 1988, possibilitando. por 
conseqüência, legitimidade ao processo de eleição. 
que já se aproxima, das Mesas Diretoras das Casas 
Legislativas. 

Sr. Presidente, essa é a consulta que faço, por
que se trata de uma questão sobre a qual, obvia
mente, muitos Senadores e Deputados Federais vi
nham pensando, uma vez que tanto V. Ex•. quanto o 
Deputado Michel Temer, segundo o que tem sido 
not1ciado pela imprensa. estariam considerando a 
possibilidade de se candidatarem novamente. 

Sr. Presidente. não quero abordar qualquer 
questão relativa ao mérito do mandato de V. Ex", 
qualquer questão de natureza politica e pessoal, 
porque avalio que, neste momento de tranqüilidade 
do ponto de vista da sucessão que ocorrerá em 1 o 

de fevereiro. essa questão precisa ficar murto clara. 
O Presidente Antomo Carlos Magalhães sabe 

que nós. do Part1do dos Trabalhadores e do Bloco 
da Opos1ção. fazíamos restrição ao principio da ree
leição para Presidente da República. Governadores 
e Prefeitos. A expenência do direito à reeleição não 
nos convenceu de que essa prátir"' é saudável para 
o fortalecimento das instituições < Jmocráticas brasi-

leiras, sobretudo porque o Presidente Fernando 
Hennque Cardoso deixou de realizar metas. fato 
que. se tivesse vindo à tona. poderia até neutralizar 
aquilo que consideramos como cobertura extraordi
nária dos meios de comunicação. com o que natural
mente Sua Excelência contou em função do cargo 
que ocupa. 

Ao se recusar a participar de debates com 
seus adversários. com Lula, com Giro Gomes e ou
tros, Sua Excelência acabou negando à opinião pú
blica o direito de assistir ao exercício de uma prática 
extremamente saudável e democrática. como está 
acontecendo em relação à sucessão dos governos 
estaduais. 

Hoje, pelo que se pode notar. os debates entre 
os candidatos à sucessão estadual nos diversos Es
tados estão tendo influência fundamental na escolha 
dos eleitores. Isso não ocorreu na eleição Presiden
cial, devido à resposta negativa do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso em participar de debates 
no primeiro turno. Sua Excelência disse que o faria 
apenas no segundo turno. A meu ver. essa atitude 
do Presidente retirou do povo brasileiro algo muito 
significativo. 

No período em que aqui convivemos, assegu
ro-lhe que desenvolvi por V. Ex", Senador Antomo 
Carlos Magalhães, respeito e am1zade, apesar das 
diferenças de opinião em muitos episódios, como 
agora em São Paulo, onde V. Ex" apóia um candida
to. e eu. outro. Refiro-me a esses fatos justamente 
porque eles devem ficar separados. 

Acredito, por princípio, no rodízio nos diversos 
cargos. Isto constrtui uma tradição nas Bancadas do 
Partido dos Trabalhadores: o principio do rodízio dos 
Líderes. Fui escolhido Líder para este ano. mas já 
tenho a informação de que em 1' de fevereiro have
rá outro. Por mais méritos que eu possa ter como Lí
der do PT, já sei que serei substituido, porque ado
tamos essa prática que avaliamos como saudável. 
Por essa razão, e não de qualquer outra. eu gostana 
de ver também o rodízio no que diz respeito à Presi
dência das Casas Legislativas do nosso País. 

Posso assegurar que. em muitas ocasiões. V. 
Exi- se conduziu muito bem como Presidente desta 
Casa. Registro também que houve momentos de di
vergências. Uma delas está diante de nós: eu. por 
exemplo, não considero pnoritáno constru1r o espe
lho d'água. que. pelo jeito, va1 ficar até mu1to bonito. 
Porém. como o Governo está cortando despesas -
cortou até o lanche do Presidente -. tudo aqu1lo que 
pusesse ser adiado, quem sabe esse espelho. que o 
próprio Oscar Niemeyer resolveu fazer em atenção à 
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sohcitação de V. Ex'. devena ser. A minha primeira 
colocação foi que deveríamos consultar Oscar Nie
meyer. para não desrespeitar sua obra. Essa barrei
ra foi superada. porque. consultado, ele avaliou que 
poderia fazer também aqui um espelho como o do 
ltamaraty. E possível. então, que a obra fique muito 
bonita. Mas. em um momento de cortes de despe
sas - sabemos que o Governo quer fazer cortes -. o 
Leg1slativo tem que, de alguma maneira, aco~
nhar tudo aquilo que não é tão relevante ou tão prio
ntáno. Não me pareceu tarrbém que o povo estives
se querendo invadir o Congresso Nacional, pois, to
das as vezes que o povo aqui chegou, pOde manter 
conosco diálogo que, na maioria das vezes, chegou 
a bom termo. Inclusive V. Ex" já leve a iniciativa de 
dialogar. por exemplo, com o MST e outros grupos. 
Imaginava-se que talvez pudesse ocorrer qualquer 
problema, mas eles foram evitados pelo diálogo e 
pelo bom senso. 

Gosta na de informar a V. Ex" que essa preocu
pação não é apenas minha, mas de um grupo de ju
ristas que, levando em consideração obras de juris
tas como José Afonso da Silva, de Geraldo Ataliba. 
de Michel Temer, avaliaram que essa consulta de
veria ser feita. Portanto, tenho a convicção de que, 
assim como V. Ex1 já teve o cuidado de ter um pri
me~ro parecer do Ministro-Conselheiro do Tribunal 
de Contas, Paulo Alfonso, certamente à luz dos 
pareceres desses eminentes juristas, poderá pedir 
um parecer jurídico, seja da assessoria jurídica da 
Mesa, se1a da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadama, para que possamos ter essa dúvida diri
mida. com tranqüilidade e em beneficio do fortaleci
mento das instituições jurídicas brasileiras e do Con
gresso Nac1onaL 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
-Meu caro Senador Eduardo Suplicy, a consulta de 
V. Ex• evidentemente tem todo cabimento, porque 
as duvidas devem ser dirimidas pela Mesa - assim 
entendo. Ademais. posso dirimir a dúvida com abso
luta 1senção. porque ainda não sou postulante à ree
leição. Dai por que. com a isenção que tenho, vou 
responder a V. Ex' as coisas constantes da sua fala. 
sem tocar no problema da methona do espelho d'á
gua. porque procurei logo um consultor, o mais cre
denciado no Brasil e em Brasília partiCularmente. 
que é Oscar N1emeyer. Levei muito em conta, para 
consultá-lo. ser ele um conselheiro do candidato 
Lu1z Inácio Lula da Silva. Isso para mim foi decisivo 
para que se t1vesse uma opinião Isenta. E ele deu a 
sua op1nião. Logo, esse assunto está resolvido, pra
ticamente com o apoio de V. Ex•. 

Agora. passemos à propos1ção sobre a qual V. 
Ex' faz a consulta. 

Em prime1ro lugar, devo esclarecer que a nor
ma que trata da eleição da Mesa das Casas Legisla
tivas é eminentemente de natureza regimental. Por 
conseguinte, no texto da Constituição de 1988 tem
se um tema regimental: eleição da Mesa elevado ao 
lltatus constitucional. 

A referida matéria encontra-se disciplinada no 
§ 4• do art. 57 da Constituição Federal e no art. 59 
do Regimento Interno do Senado Federal. 

De acordo com o disposrtivo constrtucional 
mencionado: 

Art. 57, § 4° - ... vedada a reconà.lção 
para o mesmo cargo na eleição imediatamen
te subseqüente. 

A norma regimental veda a reeleição para o 
período imediatamente subseqüente. 

Para fixarmos o alcance da vedação. é indis
pensável que se defina claramente o concerto de 
"eleição imediatamente subseqüente" ou "período 
imediatamente subseqüente•. 

Para esta Presidência. uma eleição imediata
mente subseqüente é aquela realizada dentro da 
mesma legislatura. No caso de uma nova legislatura 
- e desde já quero me congratular com a reeleição 
de V. Ex' para a nova legislatura -. não se poderia 
falar, portanto. em período imediatamente subse
qüente. mas, sim, em nova eleição. 

Assim. a proibição de reeleição deve ser consi
derada apenas no segundo período da mesma Le
gislatura. A eleição no primeiro período da Legislatu
ra seguinte - destaco - não é uma reeleição. mas 
uma nova eleição. 

O Regimento do Senado não regulamentou ex
pressamente essa diferença de conceitos. Se o texto 
regimental contemplasse esses esclarecimentos. 
evidentemente V. Ex• não suscitaria qualquer dúvida 
sobre o tema. Todavia, se a norma interna do Sena
do deixa alguma margem de dúv1da. o Reg1mento 
Interno da Câmara dos Deputados esclarece o tema. 
Ao regulamentar o mesmo dispositivo constitucional, 
ou seja. o § 4° do art. 57 da Constituição Federal. 
que é inquestionável. o Regimento da Cãmara dis
põe, em seu§ 1° do art. 5': 

Art. 5' 
§ 1° Não se cons1dera recondução a 

eleição para o mesmo cargo em Leglslatu
ras drferentes, a1nda que sucess1vas. 
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E importante salientar: essa regulamentação 
foi promovida pela Câmara dos Deputados no ano 
de 1989, logo após a promulgação da Carta de 88. 
Ao longo desses quase dez anos, o dispositivo não 
foi objeto de qualquer impugnação quanto à sua 
constitucionalidade. Ou, em outros termos, a norma 
da Câmara dos Deputados é perfeitamente compatí
vel com o texto constitucional. Logo, se a mesma re
gra do art. 57, § 4°, da Constituição Federal perm~e. 
na Câmara dos Deputados. a eleição de membros 
da Mesa para o mesmo cargo no início da Legislatu
ra sucessiva, no Senado Federal ela não poderia 
merecer interpretação diferente. 

Daí por que o entendimento desta Presidência 
é no sentido de que o membro da Mesa, no segundo 
período de uma Legislatura, pode ser elerto para o 
mesmo cargo, no próximo período da Legislatura se
guinte. Nessa hipótese, pelos argumentos expostos, 
não haverá reeleição, e, sim, uma nova eleição, que 
não é proibida nem pela Constrtuição nem pelo Re
gimento Interno. 

Finalmente, V. Ex' informou aos jornalistas que 
iria citar o constrtucionalista nosso mestre, Professor 
Michel Temer. Sabendo disso, em nossa conversa 
ele me assegurou que o que diz em seu trabalho é 
em relação à mesma Legislatura, e que não teria ca
bimento a crtação do seu nome neste caso, proibin
do a reeleição. Ele me disse isso e me pediu que 
transmitisse a V. Ex", neste local onde me encontro. 

Por outro lado, ainda para assegurar o que a 
Mesa entende de, no caso, não ser reeleição, e, sim, 
uma nova eleição, já disponho de pareceres de emi
nentes juristas de São Paulo, inclusive Celso Bas
tos, mostrando que o disposrtivo é muito claro, e que 
poderá haver eleição dos mesmos membros da 
Mesa na Legislatura seguinte. 

Faço isso em consideração a V. Ex", mas en
tendo também que é um direito de V. Ex" plertear 
que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia se manrteste. Por isso, levarei o tema para que a 
Comissão também o examine. 

Era o que tinha a dizer a V. Ex", em resposta. 
A Mesa entende que não é reeleição. mas eleição. e 
assim dá o seu entendimento, para interpretação da 
Comissão de ConstrtUição, Justiça e Cidadania. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco!PT- SP) -
Sr. Presidente. peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Ca~os Magahães) 
- V. Ex• terá a palavra não para falar sobre este as
sunto, porque está encerrado. V. Ex" poderá fazer 
vários discursos sobre o tema, mas a consuna já 

está resolvida. Vamos esperar o pronunciamento da 
Comissão de ConstitUição. Just1ça e Cidadania. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco!PT- SP) -
Está resolvida, e considero adequado o encaminha
mento de V. Ex• para que a Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania examine a matéria. Dessa 
maneira, estaremos tranqüilos de que o Senado terá 
todo o esclarecimento jurídico para dirimir a dúvida. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

É o seguinte o teor da consulta: 

CONSULTA N° 3, DE 1998 

Senhor Presidente, 
A imprensa nacional, escrita e falada, vem noti

ciando nas últimas semanas a possibilidade de re
condução, para o mesmo cargo,· na eleição imedia
tamente subseqüente, dos aluais membros das Me
sas da Câmara dos Deputado e do Senado Federal. 

O Ministro do Tribunal de Contas da União, Dr. 
Paulo Alfonso Martins de Oliveira, em parecer elabo
rado sobre o tema, cuja cópia me foi entregue pelo 
Presidente Senador Antonio Carlos Magalhães. 
(doe. anexo) entendeu ser possível a recondução 
dos membros pertencentes as Mesas das Casas Le
gislativas, quer para o mesmo cargo, quer para car
go d~erente, quando a eleição ocorre em legislatu
ras diferentes. 

O Ilustre consmucionalista José Afonso da Sil
va, debruçando-se sobre o tema, elaborou estudo 
com fundamento no artigo 57,§ 4°, da Carta Magna 
de 1988, asseverando, para tanto, que a referida re
condução está proibida, independentemente da elei
ção subsequente realizar-se na mesma ou em outra 
legislatura. Vejamos: 

·A exigência da autonomia das Câma
ras Legislativas impõe sejam seus órgãos 
diretores compostos de membros pertencen
tes a seus quadros e eleitos pelos seus pa
res. Isso é um princípio geral da organiza
ção do Poder Legislativo que, entre nós. 
sempre fo1 segu1do, consoante consta agora 
do artigo 57, § 4°, que consagra as pnmeiras 
providências. no inicio de cada legislatura, 
de organização interna do Congresso Nacio
nal. ao estatuir que cada uma das Casas se 
reunirá em sessões preparatónas. a partir 
de 1 Q de fevereiro. no primeiro ano da legis
latura, para a posse de seus membros e 
eleição das respectivas Mesas, para manda
to de dois anos. vedada a recondução para 
o mesmo cargo na eleição imediatamente 
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subseqüente. Corta·se ai a controvérsia que 
medrou com base na Constituição revogada 
que vedava a reeleição sem mencionar para 
onde. o que para nós sempre pareceu. pelos 
principies, que reeleição significa recondu
ção ao mesmo cargo para o qual se elegeu. 
logo a proibição se releria ao cargo ocupado 
anteriormente. Não foi a tese que prevale
ceu, por entender-se que estava proibida re
condução a qualquer cargo da Mesa. Com o 
texto agora em vigor está dare que o presi
dente não pode pleitear sua recondução ao 
mesmo cargo, mas pode, por exemplo, para 
Vice-Presidente, enquanto este pode preten
der eleger-se Presidente ou Secretário e 
este a qualquer daqueles. 

Rca a ~ de Sllber .. isso aó 
vale dentro IIII - legisllllura, ou M 
também • .pica M p.- gem de 1111111 
~ra a OI.Ua. O tedo prolbe racouduçio 
~ra o m 11110 cargo M e•lçio imedlall!t
mente sut qüen•; pera nós lao signi
fica, talllb6m, proibir • reelaiçio de mem
bros da última Meaa de uma lagialatwa 
~ra a primeira da .aguinte." (José Afonso 
da Silva, ln Curso de Direito Constitucional 
Positivo, 9" edição. Malheiros Editores. pági
nas 448 e 449). 

Nessa mesma esteira, o professor de direito 
constitucional, licenciado da Faculdade de Direito da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. aluai 
Presidente da Câmara dos Deputados, Dr. Michel 
Temer, na sua obra "Elementos de Direito Constitu
cional" na 131 edição. publicada pela Malheiros Edi· 
tores, compartilhando do mesmo entendimento do 
saudoso mestre Geraldo Ataliba ("Reeleição das 
Mesa do Legislativo" ln Revista de Informação Le
gislativa, n. 69. janlmar/81, página 49) aduziu a ine
xistência de fundamento de validade no ordenamen
to juridico brasileiro à recondução para o mesmo 
cargo, em eleição imediatamente subseqüente. dos 
então membros pertencentes das Mesa Diretoras 
das Casas Legislativas. 

Nessa conclusão do insigne constitucionalista 
da Universidade Gatólica de São Paulo não houver 
ressalva quanto ao tempo de legislatura; muito pelo 
contrário. esse mestre aliou-se aos argumentos do 
JUrista Geraldo Ataliba, onde a função de membro da 
Mesa das Casas Legislativas é função de natureza 
executiVa. não é furição legislativa. Logo, em se fa
lando de função de natureza executiva e não de le
gislativa. é incorreto trazer à baila a discussão em 

tomo do tempo de leg1s1atura. poiS. fala-se. nesse 
caso. em tempo de mandato. 

Dessa forma, segundo esses professores. a 
reeleição existe para aqueles que ocupam funções 
legislativas não havendo para aqueles que ocupam 
função executiva. fundamento de validade que pos
sa reconduzi-los. em ele1ção 1mediatamente subse
qüente, aos mesmos cargos. então ocupados, nas 
Mesas D1retoras da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal. 

Assim sendo. diante do exposto. com a finali
dade de que seja obedecidO e mantido o princípio 
constitucional da segurança JUrídica. consutto a 
Mesa do Senado Federal afim de que este Colendo 
Órgão manifeste seu entendimento em tomo da 
questão acima aduzida. especialmente. no que se 
relere ao entendimento do artigo ·57, § 4°, da Consti
tuição Federal de 1998, possibilitando, por conse
qüência, legitimidade ao processo de eleição. que já 
se aproxima. das Mesas Diretoras das Casas Legis
lativas. 

Sala das Sessões. 21 de outubro de 1998. -
Senador Eduardo Matarazzo Suplicy. 

Constituição Federal estabelece que o Con
gresso Nacional é exercido pela Câmara dos Depu
tados e Senado Federal durante uma Legislatura. 
que tem a duração de quatro anos. E o que diz o 
art. 44 e seu parágrafo úmco: 

"Art. 44. O Poder Legislativo é exerc1do 
pelo Congresso Nacional. que se compõem 
da Câmara dos Deputados. 

Parágrafo úmco. Cada legislatura terá 
a duração de quatro anos". 

Lê-se no "Grande Dicionário Enciclopédico 
Verbo" (Ed. Verbo. Usboa/São Paulo, 11 v .. 1997. p. 
645): 

Legislatura. nf. (Pol.) Duração normal 
do mandato dos membros da Assembléia 
política ou parlamento, correspondente ao 
período compreendido entre duas eleições 
gerais". 

E maiS: 

"Penado de quatro anos. que vai da 
posse dos deputados e senadores. no d1a 19 

de fevere1ro do ano segumte à ele1ção parla
mentar. até a oosse dos novos eleitos. na 
e1e1ção realizada auatro anos depo1s". 

(in Sa1d F2mat. "Dic1onáno Parlamen
tar e Polit1co'. Ed. Fundação Pe~ropolls: 

Companhia Melhoramentos, 1996. p. 577). 
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Leib Soibelman conceitua o termo Legislatura: 

"Período regular de tempo no qual são 
realizadas as sessões do Poder Legislativo 
ou Congresso Nacional, chamado legislatura 
ordinária". (Dicionário Geral de Direito, 2" v. 
Ed. Universidade de São Paulo, t 974, p. 
359). 

As legislaturas são integradas por cidadãos 
eleitos pelo povo e em seu nome exercem os 
chamados mandatos legislativos. Os deputados 
representam o povo e os senadores representam 
os Estados. 

Destaca Pedro Nunes em seu "Dicionário de 
Tecnologia Jurídica" (2a. ed. Livraria Freitas Bastos, 
1952): 

"Mandato - 3. (dir. pol.) - Delegação 
do povo, por meio do voto, a quem o repre
senta numa assembléia polftica: mandato de 
deputado, mandato de senador" (p. 553). 

Ainda Leib Soibelman ao conceituar mandato 
eletivo, segundo o qual é o 

"Poder concedido pelo povo aos seus 
representantes para representarem-no no 
Legislativo ou Executivo"(ob. cit., p. 388). 

"Os mandatos de deputado ou senador 
terminam com a posse dos eleitos, no dia t• 
de fevereiro do ano seguinte ao da eleição". 
está em Said Farhat, na obra citada. (p. 
623). 

Observa-se, assim, a flagrante diferença entre 
legislatura e mandato legislativo. A legislatura tem 
a duração de quatro anos CF., art. 44, parágrafo úni
co), a saber, de 15 de fevereiro a 30 de junho e t• 
de agosto a 1 5 de dezembro. (CF .. art. 57). 

Os mandatos legislativos durante a legislatura, 
no caso da Câmara dos Deputados são cumpridos 
no curso da mesma, e no caso do Senado Federal, 
são cumpridos durante oito anos, durante duas le
gislaturas, conforme pode ser lido em Celso Ribeiro 
e lves Gandra Martins que consideram que os sena
dores são eleitos por duas legislaturas. Comentários 
à Constituição do Brasil, 4° v. T. 11, Ed. Saraiva. 
1 9g7, p. 485). 

Não há qualquer dúvida de que a Legislatura 
tem um início e um término, não se prolongando 
pela legislatura seguinte. 

E essa realidade é tão verdadeira que os depu
tados federais novamente eleitos ou eleitos pela 
primeira vez são empossados em conjunto e em 
conjunto prestam o respectivo compromisso regi-

mental (RI/CD, art. 4°, § 3•;. Já o Regimento Interno 
do Senado Federal determina que no início da legis
latura prestam compromisso os eleitos (art. 4° e pa
rágrafos). 

Portanto, ventica-se que não se confundem le
gislatura e mandato. A legislatura tem começo e 
fim, de igual modo, os mandatos se extinguem com 
o término da legislatura. No caso do Senador extin
gue-se a primeira parte ou metade do mandato de 
quatro anos, iniciando-se na legislatura seguinte o 
início da segunda ou da última parte do mandato, 
perfazendo o total de oito anos. 

Isto fica claro com a leitura do § 2", art. 46, da 
Constituição Federal: 

·A representação de cada Estado e do 
Distrito Federal será renovada de quatro 
em quatro anos, alternadamente, por um e 
dois terços·. (o grifo não é do original). 

Observa-se, pois, que período legislativo do 
mandato dos senadores é contado por legislaturas. 

Logo quando o art. 57, § 4°, da Constituição 
Federal declara que o mandato dos membros da 
Mesa é de dois anos. vedada a recondução para o 
mesmo cargo na eleição imediatamente subseqüen
te, refere-se à mesma legislatura e não à seguinte. 
Afirma o mesmo dispositivo "no primeiro ano da le
gislatura•, a qual é representada por quatro sessões 
legislativas. A vedação só poderá se extender à le
gislatura seguinte, se cinco fõssem as sessões legis
lativas. 

Quando o texto constitucional estabelece que 
as Casas legislativas reunem-se em sessões pre
paratórios no primeiro ano da legislatura. não 
deixa dúvida de que de quatro em quatro anos ini
cia-se uma nova legislatura com as sessões prepa
ratórios. 

Além do mais é da competência da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal dispor em seus 
regimentos internos sobre sua organização. (arts. 
51, III e 52, XII) 

Na primeira sessão legislativa constituem-se as 
comissões técnicas ainda que ant1gos membros se
jam novamente indicados para 1ntegrá-las, indicam
se novamente os líderes e elegem-se as direções da 
Casa e das comissões, tudo nos termos de normas 
regimentais. 

Esse tem sido o entendimento do Supremo 
Tribnal Federal ao aprec1ar ações d~retas de incons
titucionalidade de dispositivos de constituições esta
duais que não reproduziram a norma constitucional 
federal. (ver ADINs ns. 792-1 -Rio de Janeiro, Rela-
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.or M1mstro Moreira Alves, JUlgamento em 26-5-97 e 
793-9 _ Rondônia, Relator Ministro Carlos Velloso. 
JUlgamento em 3-4-97_ 

O própno Regimento Interno da Cà.mara dos 
Deputados deixa claro que 

"Não se considera recondução a eleição 
para o meamo cargo-legislalura dif
tes, anda que suc:eMiws"- (art. 5", § 1") (o 
grifo não é do onginal). 

Já o Regimento Interno do Senado Federal re-
prouLIZ o lexto conslitucional, subs1ttuindo a expressão 
"recondução" por "reeleição" fato es1e que, por si só, 
náo modifica o entendimento exposado (art. 59). 

Por todas essas razões, pode-se afirmar e con
siderar que a eleição de membros pertencentes a 
uma Mesa, quer para O mesmo cargo, quer para car .. 
go drterente, não encontra oblltáculo constitucional a 
eleição ca nova legislatura. ainda que seja sucessi
va a que se extingue. 

O SR. PRESIDENTE (An1Dnio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador Djalma Bessa. (Pau
sa.) 

Concedo a palavra ao Senador José Eduardo 
Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT -
SE. Pronunc1a o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
conforme tá hav1a anunciado, estou apresentando 
ho1e um projeto de lei que modifica a lei eleitoral -
Lei n' 9.504 -, no ponto que trata das pesqwsas elei
torais. 

Acompanhamos a eleição deste ano, quando 
v1mos que. mais uma vez, a divulgação das pesqu>
sas foi objeto de bastante polêmica. Particularmente 
entendo que uma pesquisa bem feita. desenvolVida 
dentro dos cntérios ex1gidos pela ciência estatistica, 
pode naturalmente estabelecer uma tendência do 
elettorado com um grau de aproxtmação bastante ra
zoável. Mas sabemos também que. dentro da cha
mada margem de erro, existe uma ampta margem 
para mampulações. 

Vimos tsso nesta campanha eleitoraL o que já 
f:JI obJeto mclusive de pronunciamento de vários par
lamentares. Em alguns Estados como São Paulo. 
Gotás. Otstrito Federal. Amazonas e Pará. particular
mente na eleição para Senador. o resultado das ur
nas fot mUtto diferente daquele apresentado nas 
pesqu1sas de véspera. divulgadas pelos institutos de 
pesquisa. Sabemos também que o clima do "já ga
nhou", cnado pela divulgação de pesquisas na vé&-

pera das ele1ções. pode induz1r o voto de alguns 
eleitores. 

Particularmente nesta eleição. acompanhamos 
alguns absurdos comet•dos: às 17 horas - hora de 
Brasília -. era divulgada. na Rede Globo de Televi
são, uma pesquisa de boca de uma para Presidente 
da República, apresentando como vitorioso. no pri
meiro turno. o candidato Fernando Henrique Cardo
so, com 57% dos votos válidos. Apuradas as umas. 
Fernando Henrique realmente venceu no primeiro 
turno. mas com 53% dos votos válidos, diferença 
acima da margem de erro de 2%. que era a margem 
de erro apresentada na pesqwsa. 

Srs. Senadores, o mais grave é que esse resul
tado de boca de urna foi divulgado ãs 17 horas de 
Brasília, quando sabemos que, em algumas regiões 
do Brasil, as eleições ainda se prolongariam por no 
mínimo duas horas. No caso do Acre - lembra-me 
aqui a Senadora Marina Silva -. seriam três horas a 
mais, em função do horário de verão. Além disso, 
em várias localidades. a votação continuava. como 
foi o caso de São Paulo, em que várias de suas se
ções tiveram a votação prolongada até depois das 
19 horas. 

Coincidentemente ou não. o fato é que o candi
dato Fernando Henrique Cardoso consegu1u seus 
maiores índices de votação exatamente naquelas re
giões onde havia diferença de fuso horário. Já que 
estamos liberados para fazer qualquer tipo de elucu
bração sobre o resultado, foi nas Regiões Norte e 
Centro-Oeste. onde há variação do fuso horário de 
uma a três horas. que Fernando Henrique Cardoso 
conseguiu, respectivamente, 57,61% e 61,15% dos 
votos. 

Além disso. cito outros fatos: na ele1ção para 
Senador no Maranhão. o candidato do PT. Haroldo 
Sabóia. tinha 1 O% dos votos nas pesqwsas de 
véspera; apuradas as urnas. teve 32%. Na eleição 
para Senador no Pará e no Amazonas. os candida
tos do PT toram apresentados com menos de 20°/o 
dos votos nas pesqwsas de véspera. mas sa.iram 
derrotados com uma diferença de apenas 2% dos 
votos. 

Fala-se mwto na necess1dade de disciplinar a 
divulgação das pesqu1sas. Confesso que 1rabalhe1 
para tentar encontrar essa forma de d1scipl1nar a di
vulgação. mas é extremamente difíCil, até porque. 
quando os metas de comumcação apresentam a 
pesqu1sa. pnncipalmente nas emtssoras de televi
são, em que o tempo é muito ma1s exiguo do que no 
jornal, no qual se pode publicar a margem de erro. o 
que é margem de erro. o que é intervalo de confian-
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ça, ou seja, o candidato tem 35%, mas pode ter 31 
ou 39. As emissoras de televisão, no entanto, só di
vulgam o valor absoluto. Posso citar como exemplo 
a eleição para Governador no Estado de São Pau· 
lo: o Jornal Nacional da véspera apresentou um 
resultado de pesquisa onde era dijo textualmente: 
"Maluf já está no segundo turno, resta saber quem 
vai enfrentá-lo no segundo turno, se Francisco Rossi 
ou Mário Covas.· Mas o resuttado acabou mostran
do que a disputa estava entre Mário Covas e Marta 
Suplicy, isso sem contar as afirmações e as informa
ções que se têm de que, em função do atto índice de 
rejeição que tinham os candidatos Maluf e Rossi, vá
rios eleitores acabaram praticando o voto útil já no 
primeiro turno, votando em Covas, avaliando que 
Marta Suplicy não tinha chance de chegar ao segun
do turno. 

Como é difícil esse disciplinamento da divulga
ção das pesquisas, optei por uma prática que já 
existe em outros pafses, como França, Portugal e 
Espanha, que é a instituição da chamada quarente
na, ou seja, um período antes da realização do pleito 
no qual estaria proibida a divulgação das pesquisas. 
Quero dizer que a minha proposta de quarentena é 
extremamente pequena: estou propondo que seja 
proibida a divulgação das pesquisas eleijorais no pe
ríodo compreendido entre 72 horas antes das eleiçõ
es, período em que hoje se proíbe a realização de 
comícios. 

É lógico que essa questão sempre suscita dis
cussão constitucional, se fere ou não a liberdade de 
informação. Mas, como já disse anteriormente, o 
princípio da liberdade de informação não pode servir 
como um biombo para viabilizar a manipulação e im
pedir que o eleitor possa exercer o seu voto única e 
exclusivamente de acordo com as propostas dos 
candidatos, de acordo com aquele candidato que ele 
entende como merecedor do seu voto e não em fun
ção da poss10ilidade deste ou daquele candidato ga
nhar as eleições. 

Quero dizer que esses países, que já adotam a 
quarentena, como França e Portugal, por sete dias, 
e a Espanha. por cinco dias. são países que inclusi
ve têm uma tradição de liberdade de informação até 
maior do que a do Brasil. Então, não consigo conce
ber essa proibição da divulgação de pesquisa nesse 
curto período que antecede às eleições como um 
ataque à liberdade de informação, até porque a 
Constituição estabelece. por exemplo, a liberdade 
de associação. mas não permite que partidos que se 
propugnem a acabar com o Estado democrático, 
com a república ou com o sufrágio universal venham 

a se organizar. Trata-se de um disciplinamento des
sa liberdade de organização partidária. 

· Entendo que essa forma de divulgação das 
pesquisas também seria dtsciplinamento dessa liber
dade de informação. Já que a lei eleitoral estabele
ce punição para pesquisas fraudulentas. também 
estou estabelecendo, neste projeto, um conceito 
do que =sria uma pesquisa fraudulenta, de forma 
que se uma pesquisa divulgada entre cinco dias e 
a a,••::n,é-~;:tera da eleição. confrontada com o re
sultado apurado, vier a ter uma diferença superior à 
margem de erro, será classificada como pesquisa 
fraudulenta. 

Os institutos de ,:.esquisa sempre se utilizam 
da famosa margem de erro para justificar as difere,-,
ças mais gritantes entre os s .. us resuttaao:; e os re
sultados das umas. Ora, se está de:>tro da margem 
de erro, a pesquisa não pode ser conS:jerada uma 
fraude. Estou estabelecendo que seriam fraudulen
tas as pesquisas nas quais, levando-se em conside
ração a margem c'e erro, o resultado das umas mos
trar um resultado diferem.: das estatísticas. 

O Sr- Lúelo Aleântara (PSDB - CE) - Permite 
V. Ex" permi1" um aparte? . 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT -
SE) -Ouço V. Ex" com prazer. 

O Sr_ Lúcio Alcântara (PSOB - CE) - Sena
dor José Eduardo Outra, temos debatido essa ques
tão das pesquisas por várias vezes. Procuro encon
trar o ponto justo, o ponto em que está realmente a 
razão e a fragilidade do atual sistema. Muitas pes
soas se precip~am na critica, mas, quando se con
clui o periodo de apuração, não cotejam os resutta
dos. No entanto, o que mais me chamou a atenção 
foram as surpreendentes votações para Senadores 
do Amazonas, do Maranhão e do Pará não registra
das pelos institutos. E verdade que a dificuldade 
para se estabelecer essa norma reside justamente 
no fato da veiculação da pesquisa, Que pode levar 
até a uma interpretação falsa da própria pesquisa. 
Cito um exemplo: se um candidato perde dois pon
tos e o jornal noticia em manchete dizendo que ele 
despencou, isso é totalmente desproporcional, até 
porque dois pontos podem ser considerados como 
margem de erro. Mas há um ponto em que os insti
tutos de pesquisa falharam clamorosamente - não 
sei se algum candidato ou algum partido politico já 
questionou isto -. e que está na lei eleitoral que vota
mos aqui: justamente o dispositivo que determina 
que a pesquisa seja entregue ao trihunal cinco dias 
antes a fim de ser registrada. Como é que uma pes
QUisa feita às vésperas da eleição. 48 ou 24 hOras 
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antes da eleição, pode ser divulgada se não CUf11lriU 
o prazo de cinco dias para ser enviada ao tribunal? 
O instituto tem que errtregar a pesquisa pelo menos 
cinco dias antes da sua divulgação para que se co
nheça a sua metodologia, o número de pessoas en
trevistadas, assim por diante. De sorte que já seria 
uma grande ajuda se consegulssemos fazer cum
prir esse dispositivo constante da lei eleitoral. As
sim, não haveria essas pesquisas de última hOra, 
pelo menos não poderiam ser divulgadas, ainda 
que algum partido ou alguém as taça pua seu co
nhecimerrto, para seu corrtrole. Como V. Ex' está 
alento a essas q~. gostaria de chamar a 
atenção para esse dispositivo do registro no tribu
nal no que tange ao prazo, não concomitante com 
a divulgação, mas obedecendo ao prazo legal para 
ser entregue ao tribunal. Agradeço a V. Ex" e pen
so que, travando essa discouão, podemos melho
rar a legislação existente. NAo queremos reso'-' o 
problema eleitoral de ningu6m escondendo o solá. 
Precisamos errtender que a pesquisa é um inslnl
mento i"110rtante, mas não pode ser a última pala
vra, inoorrteslável, que não pnldsa de qualquer -us
te para ficar adequadamente inserida no conjunto de 
procedimentos próprios do perlodo eleitoral. Muito 
obrigado. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BiocoiPT -
SE) - Muito obrigado, Senador Lúcio Alcârrtara. V. 
Ex" lembrou outro dispositM> da legislação que se 
cuf111rido produziria um resultado ainda pior, já que 
por esse dispositivo uma pesquisa que fosse divul

.gada, vamos dizer, na véspera da eleiçio, teria sido 
feita, na verdade, no mfnimo seis dias antes. Se o 
resultado tem que ser entregue cinco dias antes de 
sua divulgação, a coleta dos dados em campo deve 
ser conclulda pelo menos seis dias arrtw da divulga
ção da pesquisa. Então, seria um resultado ainda 
mais d~erente. Se houvesse um caso em que o can
didato estivesse crescendo na reta final, como ~ 
tas vezes acorrtece, essa pesquisa refletiria o no
merrto referente a cinco dias antes, que seria divul
gado na véspera da eleição como sendo o resultado 
real, não refletindo o serrtimento do eleitorado na
quele momento. 

Embora esse aspecto deva ser cumprido, e111 
não resolve o problema da manipulação da pesquisa 
se ela for divulgada na véspera da eleição, o que a. 
tou querendo impedir, em consonância com o pró
prio espírito da lei eleitoral. Desde o Código EleitOfal 
antigo, foi estabelecido um período de dois ou '* 
dias antes da eleição em que se acabam as campa
nhas eleitorais. Avalio que isso aoorrtece para que o 

eleitor possa decantar as informações que recebeu 
ao longo da campanha eleitoral e fazer a sua opção. 
Ora, se é proibido fazer comício, se é proibido fazer 
campanha eleitoral de lorma explicita e institucional 
dois dias antes da eleição, nada mais natural que 
também haja proibição da divulgação das pesquisas 
de opinião nesse mesmo perlodo. Embora possa
mos continuar levarrtando questões relativas à cons
titucionalidade, creio que é um prazo que está den
tro da razoabilidade e da própria tradição do Brasil 
em relação às campanhas eleitorais. 

O Sr. Lúcio Alc:ãntMI (PSDB - CE) - V. Ex" 
me concede um outro aparte, Senador? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT -
SE)- Concedo mais-um aparte a V. Ex" com muito 
prazer. 

O Sr. Lúcio Alc:ãntMI (PSDB - CE) - Gosta
ria de adicionar um dado: pela legislação atual, a di
vulgação de pesquisas de boca de uma está proibi
da pois requer um prazo imposslvel para ser regis
trada. Ao Principio da Liberdade de Informação, que 
é constitucional, pode-se opor o Principio da Uber
dade de Consciência. O que pretende a legislação 
eleitoral ao estabelecer que nas 48 horas anterio
res ao pleito não se pode fazer campanha? Quer 
que o eleitor fique à vontade, que não sofra qual
quer tipo de constrangimento, de pressão ou bom
bardeio de mensagens buscando seduzir sua in
tenção de voto. Esse período em que não pode 
haver campanha poderia perfeitamente ser esten
dido às pesquisas. Durante as 48 horas anteriores 
ao pleito e no próprio dia da eleição, os jornais cir
culam com retratos de candidatos, e não são foto
grafias eventuais, circulam fazendo campanha. In
daguei e disseram-me que essa situação está pre
vista, que a legislação permite, mesmo no dia da 
eleição. Se formos aceitar a proposta de V. Ex", 
teremos também que restringir qualquer tipo de 
publicidade. Embora V. Ex" esteja falando de pes
quisa, se estendemos essa quarentena à pesqui
sa, teremos que retirar também qualquer hipótese 
de propaganda nesses dois dias que antecedem à 
eleição. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BlOCO/PT -
SE)- Concordo com V. Ex". Estou tratando especifi
camente de pesqUisa. por isso fui buscar na lei em 
vigor hoje um argumento que justifique a suspensão 
de apenas dois dias. Pode-se também estender isso 
para a propaganda impressa em jornais, a qual, pela 
atual legislação, está liberada. Prolbe-se comlcio. 
campanha na televisão e nas rádios, mas pennite-
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se, mesmo nas 48 horas anteriores à eleição, a pro
paganda por meio da midia impressa. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, este é 
um projeto que apresentei hoje à Mesa, em relação 
ao qual espero merecer a apreciação dos nobres 
Senadores, considerando-o também como parte da 
discussão sobre a reforma politica que estamos fa
zendo. 

Mu~o obrigado. 
O SR. PRESI Bli'E (Anlrxio Cai10s l\.1agalhães) 

- Com a palavra a Senadora Marina Silva. 
A SRA. IIIARINA SILVA (BiocoiPT- AC. P~ 

nuncia o ~me diScurso. Sem revisão da orado
ra.) -Sr. Pteslclente, Sr"s e Sr.ã. Senadores, venhO 
hoje à lri!Juna para tecer alguns oomentários a res
peito da disputa eleitoral do segundo turno para o 
Governo do Distrito Federal, principalmente por cau
sa de algumas informações que estão sendo distri
buídas para população em panfletos com assinatu
ras de entidades e instituições inexistentes, pelo me
nos do ponto de vista da sua comprovação e serie
dade. 

Um desses panfletos, denominado: A face 
oculta do Partido dos Trabalhadores, está assinado 
por um suposto lnstiMo de Teologia Mundial e sua 
distribuição é gratuita. 

Coincidentemente, esses panfletos foram 
apreendidos dentro de um ônibus do candidato ad
versário do Governador Cristovam Buarque e esta
vam sendo entregues por pessoas usando camise
tas, adesivos e materiais de campanha do referido 
candidato, em uma tentativa de fazer terrorismo jun
to à comunidade evangélica e cristã com relação ao 
Partido dos Trabalhadores, fazendo uma associação 
indevida, irresponsável e desinformada sobre essa 
simbologia. 

Faz-se uma associação entre o número 13 e 
um suposto tridente que seria o tridente do demõ
nio. Depois, associa a estrela a uma figura satâni
ca, seguindo-se uma série de asneiras associadas 
aos símbolos do Partido dos Trabalhadores. Diz, 
também, que a cor vermelha das bandeiras do 
Partido dos Trabalhadores está associada à guer
ra, às cores do demónio, do Apocalipse e assim 
por diante. 

Os evangélicos não têm a prática de fazer es
tudos místicos utilizando essas simbologias. Sem 
nenhum preconceito em relação às pessoas místi
cas. quero dizer que essa prática não faz parte da 
homilia e das práticas do povo evangélico. O povo 
evangélico, de uma maneira indevida, está sendo 
usado para fazer campanha politica para o candida-

tado que a está patrocinando. campanha essa de 
eficácia duvidosa, do meu ponto de v1sta . 

Gostaria de fazer uma observação em relação 
a esse panfleto. E ai não são apenas palavras m1· 
nhas, porque inclusive o próprio Pastor Pemel Pa
checo, da Igreja Assembléia de Deus. que d1sputou 
o cargo de Vice-Govemador junto à candidatura de 
José Roberto Arruda ao Governo do Distrito Federal, 
afirma o que estou dizendo, _quando esclarece que 
esse tipo de prática não é própria do povo evangéli
co e que esse panfleto os. coloca em uma situação 
constrangedora, como se fossem pessoas ignoran
tes, sem formação teológica e que seriam presa fácil 
para qualquer tipo de manipulação. 

Penso que as pessOas cristãs ou que profes
sam uma fé, sendo religiosas têm, todo o direito de 
se manifestar politicamente, de defender essa ou 
aquela candidatura ou projeto. 

Graças a Deus sou cristã e tenho a felicidade 
de estar associada a um partido politico desde mui
to jovem. O partido politico que descreve toda a 
trajetória dos excluídos e com o qual me identifi
quei na minha vivência cristã foi o Partido dos Tra
balhadores - inclusive o Povo de Deus, que dur.m
te muitos anos foi excluído na terra do Egito, que 
teve como soberano um dos mais importantes reis 
de sua história, o Rei Davi, que foi um excluído, lor
mou um exército de 600 excluídos e conseguiu con
quistar um reino. 

Isso não significa que outro partido não possa 
proferir os mesmos princípios -e a democracia exis
te para isso. O que não se pode admrtir é a mampu
lação da fé, inclusive de textos bíblicos, para qual
quer finalidade. Isso é abominável vindo daqueles 
que dizem defender a liberdade religiosa. 

Há um outro aspecto, pelo qual entendo impor
tante tecer observações sobre esse terronsmo que 
está sendo praticado: penso que existem algumas 
pessoas que, embora conhecendo a palavra, po1s 
conseguem fazer adaptações de determinadas cita
ções bíblicas àquilo que lhes interessa, comportam
se como se fossem profetas de encomenda. que 
também foram rechaçados biblicamente. 

Existe um episódio bíblico. narrado no Ant1go 
Testamento, em que um determinado rei chamado 
Balaque, vendo que o povo de Israel cam1nhava 
para a vitória frente ao seu povo - eles eram adver
sários -, chama um profeta chamado Balaão e lhe 
pede que profetize uma maldição contra o povo de 
Israel. Em principio, o profeta resiste. mas, depois. 
resolve amaldiçoar o povo de Israel. Quando tenta 
fazer a maldição, pede ao rei que monte sete aija-
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res. faça ofertas. No momento de realizar a maldi
ção, recebe a profecia de Deus, que diZ o seguinte: 
"Este povo é ungido por mim. Este povo é abençoa
do. Eles não podem receber nenhum tipo de mald~ 
ção." O profeta, ao invés de amaldiçoar o povo de 
Israel, teve de abençoá-lo. A maldição se tomou 
uma benção. 

Espero que o mesmo aconteça com o Gover- · 
nadar Cristovam Buarque. Que todas as mentiras e 
calúnias que estão sendo pssecactas contra sua 
honra se transformem numa benção para que ele 
continue sendo o Governador de Brasma. 

Já disse que não tenhO nada contra as pes
soas que têm fé se envolverem na politica. Tanto o é 
que tenho fé, graças a Deus, e tenho participação 
politica. Mas não é admissfwl que pesaoas façam 
esse tipo de manipulaçio de baixo nlvel, de péssima 
informação, utiliZarido isso em nome da& pes-s 
que são evangélicas. Não é admissivel do ponto de 
vista da democracia e tarOOém do ponto de vista do 
respeito que se deve lar para com a fé da& pasmas 
que professam urra dMI!nnin8da fé. Que os evangé
licos, se tinham alguma dúvida sobre em quem vo
tar, quem tem compromisso com a verdade e com a 
democracia, não mais a terão, em face do uso inde
vido, pelas religiões evangMcas, des8e panf181o, 
vergonhosamente distribufdo no Distrito Federal e 
que tenta prejudicar a candidalura do Governador 
Cristovam Buarque. 

Mais a1nda: nós, do Partido dos Trabalhadores 
temos um projeto polftico, uma ideologia politica. N~ 
nosso partido, há pessoas de credos diversos: cató
licos, evangélicos, entre outro&. Todas eles se sen
tem respeitadas. A Senadora Benedita da Silva, por 
exemplo, é evangélica; temos a participação das 
comunidades eclesiais de base. Portanto não po
demos admitir que pessoas, de forma criminosa, 
façam esse tipo de associação, façam terrorismo 
politico para que aqueles que tenham - digamos 
ass1m - prática religiosa ligada às igrejas evangéli· 
cas se sintam com medo de votar em Cristovam 
assim como às vezes acontece com Lula. Aliás: 
para os que não sabem, não há nenhuma referência 
bibhca com relação ao numero 13. Pelo contrário. O 
Salmo n• 13 diz: "Até quando, meu Deus, ire1s per
mitir que os meus adversários fiquem assacando 
mentiras contra a minha honra?". Considero o referi
do Sal mo a melhor resposta para o que está sendo 
ferto contra o Governador Cristovam Buarque, do 
Distrito Federal. 

Para concluir o meu discurso, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, quero diZer que, quando temos pro-

posta política, não entramos na disputa simplesmen
te para dizer a que somos contra: entramos na dis· 
puta politica para dizermos aqu1lo a que somos a fa
vor. Considero o nosso adversário aqu1 no Distrito 
Federal aquele homem que entrou no templo das 
realiZações, onde tudo o que se pedia a Deus acon
tecia. Com o coração cheio de ódio, sem nenhum 
tipo de amor para dar e sabendo que tudo que pe
disse seria realidade, ele começou a se lembrar das 
pessoas de quem tinha raiva e a desejar que um 
morresse, que outro perdesse a fortuna, outro per
desse a esposa, o filho e assim por diante. Mas o 
templo dava um minuto apenas para que ele fizesse 
os pedidos; de forma que quando tocou a campai
nha e o guardião do lugar informou que o tempo 
dele havia acabado, ele pediu um pouco mais para 
que pudesse desejar a si mesmo algo de bom. O 
guardião disse que ele havia perdido tempo profeti
zando o mal que queria para seu semelhante e não 
profetizou o bem que desejava para si mesmo. O 
Governador Cristovam Buarque entrou no templo 
dessa disputa para profetizar o bem que está fazen
do para a educação com a Escola Candanga; para 
profetizar o bem que está fazendo com o Saúde em 
Casa, com os médicos de fam~ia; para profetizar o 
bem que ele está fazendo na Secretaria de Agricul· 
tura com um programa ousado de agroindustria, de 
geração de emprego e renda. Mas nosso adversário 
entrou no templo da disputa para desejar o mal e 
não diz ao povo de Brasília qual é o bem que ele de
seja fazer. É por isso que, como professora. como 
pessoa de fé, penso que não há por que termos du· 
vidas: aqui em Bras&l&a, a defesa da democrac&a, a 
continuação de um governo que trabalha com as 
pessoas, que realiZa uma proposta democrática é a 
candidatura de Cristovam. Nosso adversário está 
perdendo tempo, inctus1ve porque nos debates tenta 
fazer perguntas formuladas por seus assessores. 
visto que ele nem sequer tem competência para for
mular suas próprias perguntas. Esse tipo de pessoa 
pode ser simples. Sou uma pessoa de origem humil· 
de, fui anaWabeta até os 16 anos de idade. mas. gra
ças a Deus, para representar o meu povo. aprendi a 
formular minhas próprias perguntas. 

Muito obrigada. 

O SR PRESIDENTE (Anton1o Cartos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT - SP. 
Para uma breve comumcação.) - Sr. Pres1dente. es· 
tou encaminhando a Mesa. nos termos dos artigos 
49, inc1so X. e 50 da ConstitUIÇãO Federal. combina
dos com o art. 216 do Regimento Interno do Senado 
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Federal, requerimento ao Mimstro das Comumcaçõ
es em que solicito informações relacionadas à priva
tização do Serviço Telefõnico Fixo Comutado no Rio 
de Janeiro. 

Também encaminho à Mesa, Sr. Pres1dente, 
requerimento em que solicito autorização para me 
ausentar do País, fato já ocorrido durante os dias 
18 a 20 de outubro, por ocasião da participação 
no Fórum da América Latina e Caribe sobre pobre
za, desigualdade e vulnerabilidade, realizado em 
Buenos Aires, na Argentina, a convite do Banco 
Mundial, quando cerca de 50 participantes de di
versos partidos, do mundo acadêmico, de centros 
de pesquisa e organizações governamentais e não
governamentais, dos meios empresarias. sindicatos, 
igrejas, sociedades. discutiram a respeito de medi
das que possam garantir um modelo de desenvolvi
mento mais eqüitativo para combater a pobreza e a 
exclusão. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cal1os Magalhães) 

-Não há mais oradores inscritos. 
Sobre a 111<3sa, requerimento que será lido pelo Sr. 

1g Secretário em exercício, Senador Carlos Wilson. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 511, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos tenmos dos artigos 49. inciso X e 

50 da Constituição Federal combinados com o artigo 
216 do Regimento Interno do Senado Federal, se
jam solicitadas. ao Ministro das Comunicações. as 
seguintes infonmações: 

1. Que critérios técnicos embasaram a decisão 
da Anatei de realizar a abertura dos envelopes das 
propostas técnica e de preço da licitação para a ex
ploração do Serviço Telefõnico Fixo Comutado na 
Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, em 2 de dezem
bro de 1998? 

2. Qual o fundamento para que a abertura des
sas propostas não possa realizar-se nas dependên
cias da Anatei, em Brasília, nos móldes da ocorrida 
quando da licitação para a exploração da Banda B 
da telefonia celular uma vez que a operação não en
volve alienação de ações. mas apenas autonzação 
de exploração? 

3. Qual o custo estima do para o deslocamento 
do corpo técnico materiais e eqUipamentos de Brasí
lia para o Rio de Janeiro, para a aberturas das pro
postas técnica e de preço na Citada licitação? Qual o 
valor total que será pago à Bolsa de Valores do Rio 

de Janeiro, pela cessão de suas dependências, e 
para Cãmara de Liquidação e Custódia do Rio de 
Janeiro, pelo serviço de depósito das garantias ne
cessárias para a participação na licitação ( especifi
car os valores que serão pagos pelo Ministério, 
pelo Anatei e pelas empresas participantes da lici
tação)? 

Justificação 

As informações disponíveis indicam que parte 
da licrtação para a exploração do Serviço Telefônico 
Fixo comutado será realizada na Bolsa de Valores 
do Rio de Janeiro, sem que haja razão técnica apa
rente para que assim se proceda. A Anatei dispõe 
de dependências adequadas para a realização da li
citação que não prevê negociação de ações, mas 
apenas concessão de serviço público à iniciativa pri
vada. 

Deste modo, o presente requerimento visa es
clarecer essa srtuação, para que não pese sobre a 
Agência nenhuma dúvida quanto aos seus procedi
mentos. 

Sala das Sessões, 21 de outubro de 1998. -
Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Cal1os-Magalhães) 
- O requerimento lido será examinado pela Mesa 
para decisão, nos termos do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, projeto de resolução que será 
lido pelo Sr. 1• Secretário em exercício, Senador 
Canos Wilson. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 87, DE 1998 

Dá nova redação ao § 1• do art. 3• da 
Resolução n• 37, de 1995, do Senado Fe
deral. 

O Senado Federal resolve: 
Dê-se ao § 1 Q do art. 3º da Resolução n>~ 37. de 

1995, a seguinte redação: 

"Art. 3° (. ... ) 
§ 1 tã~ Cons1dera-se sessão ordinária, 

para os efeitos do art. 55. III. da ConstitUIÇão 
Federal, aquela realizada de segunda a 
qu1nta-feira às 14 horas e 30 minutos e às 
sextas-feiras às 1 O horas. quando houver 
Ordem do Dia deliberat1va prev1amente de
Signada." 

Justificação 

O Senado Federal. com prudénc1a e realismo. 
antec1pou para o período matutino o 1níc1o de suas 
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sessões ordmárias das sextas-feiras. reservando-as. 
basicamente, para pronunciamentos e contagem de 
prazo de proposições em tramitação que assim o 
exiJam. 

A experiência. todav1a, embora aprovada. está 
a exigir a adequação à realidade, posto que temos 
observado, com fneqüência, falta de quorum para 
abertura no horário hoje esüpulado _ errbora. minu
tos depo1s, cheguem mais Senadores, formando nú
mero suficiente para a instalação dos trabalhos. Há 
que se considerar, ainda. fatores sazonais, como o 
horário de verão, que modificam os procedimentos 
pessoa1s e parlamentares. 

Vale ressaltar, também, que o horário propos
to no presente Projeto de Resolução está sendo 
consagrado pela Presidência, que, quando convo
ca Sessões Extraordinárias para o período matuti
no. sempre o faz prevendo a abertura para às 1 O ho
ras. 

A proposição ora submetida à apreciação da 
Casa. destarte. reveste-se apenas de aspectos posi
tivos: evita a perda de dias úteis e de prazos impor
tantes, propicia mais condições para a realização de 
sessões e. pela própria escassez de oradores e de 
pautas às sextas-feiras, nelas propicia o aprofunda
mento dos debates, muitas vezes em temas rotinei
ramente preJUdiCadoS pelo acúmulo de trabalhos nos 
demais dias da semana. 

Não se pode, sequer, alegar preJuizos perdas 
no tempo das sessões, posto que sua duração não 
será alterada e, não havendo expediente à tarde, 
nada impedirá o esgotamento dos assuntos e itens 
debatidos. 

Sala das Sessões. 21 de outubro de 1998. -
Senador Nabor Júnior. 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

RESOLUÇÃO N" 37, DE 1995 

Altera o Regimento Interno do Sena
do Federal 

Art. 3' O art. 154 do Regimento Interno do Sena
do Federal passa a v1gorar com a seguinte redação: 

'Art. 154. As sessões do Senado po-
dem ser: 

1 - deliberativas: 
a) ordinárias: 
b) extraordmárias: 
li - não-delibera!lvas: e 
III- especiais. 

§ 1 Q Cons1dera-se sessão ordinária. 
para os efertos do art. 55, III, da Constituição 
Federal. aquela realizada de segunda a 
quinta-feira as 14 horas e 30 minutos e as 
sextas-feiras as 9 horas. quando houver Or
dem do Dia deliberat1va previamente desig
nada. 

§ 2!2 As sessões extraordinárias. com 
Ordem do Dia própria, realizar-se-ão em ho
rário Inverso do fixado para sessão ordiná
ria, ressalvado o disposto no parágrafo se
guinte. 

§ 3' O Presidente poderá convocar, 
para qualquer tempo, sessão extraordinária 
quando, a seu JUÍZO e owida as lideranças 
partidárias. as circunstãncias o recomenda
rem ou haja necessidade de deliberação ur
gente. 

§ 4° As sessões não-deliberativas des
tinam-se a discursos. comunicações, leitura 
de proposições e outros assuntos de inte
resse politico e parlamentar, e realizar-se
ão sem Ordem do Dia. 

§ s• A sessão especial se realizará ex
clusiVamente para comemoração ou home
nagem. 

§ 6° A sessão ordinária não se realiza-
rá: 

I - por falta de número; 
li- por deliberação do Senado; 
III - quando o seu período de duração 

coincrdrr, embora parcialmente, com o de 
sessão conjunta do Congresso Nacional; 

IV - por motivo de força maior assim 
cons1derado pela Presidência.· 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO canos Magalhães) 
-O projeto lido será publicado e, em seguida, ficara 
sobre a mesa durante crnco dias úteis. a fim de rece
ber emendas. nos termos do art. 401, § 1°. do Regi
mento Interno. 

O SR. PRESIDENTE IAnton1o Canos Magalhães) 
- A Presidência comunica ao Plenário que recebeu ex
pediente do Prefeito do Mumcipio de Campmas -
SP. em que solicita modificação de dispos1t1vo da 
Resolução n' 78. de 1998. desta Casa. que "dispõe 
sobre as operações de crédito interno e externo dos 
Estados. do Distrito Federal. dos Mumcip1os e de 
suas respectrvas autarqUias e fundações. rnclusrve 
concessão de garantras. seus limites e condições de 
autorização. e dá outras providências". 
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O expediente vai à publicação e será anexado 
ao Projeto de Resolução n• 86, de 1998, que vai ao 
exame da Comissão de Assuntos Econômicos. 

É o seguinte o expediente recebido: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

Caríssimo Senador, 
Saúde! 

18 de setembro de 1998 

Depois de cumprir seis mandatos de Deputado 
Federal, assumi, pela segunda vez, a Prefertura Mu
nicipal de Campinas. 

Encontrei as finanças do Município em estado 
lastimável, impedindo-me, até o momento, de res
ponder, de modo aceitável, às expectativas de meu 
povo. Não podia jamais imaginar que, tendo obtido 
desse Senado Federal autorização para emrtir cerca 
de 80 (ortenta) milhões de reais, para o fim de pagar 
precatórios, meu antecessor pudesse ter feito o que 
fez: pagou menos de 5 (cinco) milhões de precató
rios e utilizou os 75 milhões restantes em outras fi
nalidades. 

Como conseqüência, a cidade amarga tremen
da dívida e, tendo que ir pagando no dia a dia os 
precatórios não solvidos, nada lhe sobra para além 
das despesas inadiáveis _ e, diga-se, mesmo estas 
já não têm sido possível ao Município atender, o que 
põe em seriíssimo risco a govemabilidade. 

Tenho conhecimento de que a srtuação de 
Campinas é idênt1ca à de outros Municípios e Esta
dos brasileiros, que, na mesma ocasião, receberam, 
pela Resolução 49/96, autorização de emrtir títulos 
para pagamento de precatórios antigos 

Por isso, tenho certeza de que, ao me dirigir a 
Vossa Excelência, preclaro Senador da República, 
faço-o não só em nome da minnha Campinas, mas 
também em nome de Municípios e Estados desse 
Brasil, que acabaram sendo vítimas da fatta de sen
sibilidade de Prefeitos e Governadores que desres
pertaram o Senado e abusaram do que a Resolução 
autorizava. · 

Governadores e Prefeitos em fim de mandato, 
produziram dívidas que os municípios brasileiros 
não podem pagar. As cidades e Estados que caí
ram nessa amnadilha tiveram seus débitos absur
damente aumentados, por conta dos elevadíssimos 
juro produzidos pelas crises financeiras internacio
nais. 

Somente o Senado Federal pode salvar-nos. A 
longa convivência, de mais de 20 (vinte) anos, com 
tantos dos aluais Senadores, dá-me a certeza de 

que somente a mais alta Corte polftic do País. com a 
sua maturidade. pode usar sua tmensa autondade 
para evitar que nos Mumcíptos e Estados se instale 
o caos e aí se inicie a quetma do rastilho de pólvora 
que, fatalmente, provocará incêndios sociais de Ini
magináveis conseqüências. 

Não é do meu feitio usar levianamente esse 
tom apocalíptico, mas confesso a Vossa Excelência 
que, não obstante minha larga experiência de ho
mem público, não vislumbre saída outra para a si
tuação; senão a urgente medida que ora venho plei
tear desse Senado da República. 

Ao baixar a Resolução n• 78/98, essa Casa, 
demonstrou sua sensibilidade para com o problema 
de que ora se cuida. Infelizmente, porém, o pará
grafo 3• do artigo 12 daquela norma acabou por 
excluir do beneficio da "rolagem" das dívidas os 
municípios que, como Campinas, haviam obtido 
após detemninada data (13112/95) a autorização 
para emitir seus trtulos. Com todo o resperto, a ex
clusão não é justa 

Não pretendo discutir aspectos técnicos que te
riam levado à fixação dessa data, mas questiono o 
fato mesmo de uma razão fomnal menor (a data 
não era prazo preclusivo ou decadencial previa
mente fixado em lei, mas apenas uma referência 
de ordem prática para a aplicabilidade da Resolu
ção) ser fator determinante para que situações 
substancialmente idênticas acabem tratadas de for
ma tão diversa, alçando aos céus da tranqüilidade fi
nanceira alguns municípios e arrojando outros 
(como Campinas, por exemplo) ao tenebroso inferno 
da insolvência. 

Em resumo, nobilíssimo Senador da República, 
membro da douta Comissão de Assuntos Econômi
cos do Senado Federal, o que venho pedir, de forma 
reverente, mas sustentado pela força da Justiça é 
que Vossa Excelência interceda pela REVISÃO da 
retrocrtada Resolução n• 78/98, a fim de excluir de 
seu texto o impedimento de que os títulos emitidos 
após 13112/95 possam ser refinanciados, da forma 
como o puderam ser os dos municípios que os emrtr
ram antes daquela data. 

Pela atenção e medidas de Vossa Excelência. 
ponho-me antecipadamente em divida com essa 
Casa de Le1s. à qual já devo tanto pelo muito que 
me ensmou ao longo de duas décadas. Além de 
mim. porém, é Campinas. um dos grandes munrci
pios brasileiros. que ficará a dever ao Senado Fe
deral a possibilidade de, sendo-lhe pemnrtida a rola
gem das dividas, equilibrar suas finanças e cumprir 
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para com sua gente as obrigações 1mpostas pela 
Constituição 

Fraternalmente, Chico Amaral, Prefeito. 
O SR. PRESIDENTE (Antorio Gal1os Magalhães) 

- A Presidência lembra ao Plenário que a partir da 
próxima terça-feira. dia 27 do corrente, haverá 
sessão deliberativa ordinária, com efeito adminis
trativo, cuja pauta já se encontra agendada no es
pelho da Ordem do Dia, à disposiÇão dos Srs. Se
nadores. 

Comumca que a sessão não deliberativa de 
amanhã será realizada às 1 O horas. 

O SR. PRESIDENTE (Antorio caros Magalhães) 
- Os Srs. Senadores Odacir Soares e Edison Lobão 
enviaram discursos à Mesa para serem publicados 
na forma do disposto no art. 203 do Regimento Inter
no. 

S. EX"s serão atendidos. 
O SR. ODAQR SOARES (PTB - AO) - Sr. 

Presidente. Sr's e Srs. Senadores, as reivindicaçõ
es da sociedade brasileira em prol da realização 
da reforma tributária têm encontrado forte eco nes
te Plenário. Com grande frequência, eminentes pa
res assomam a esta tribuna para pugnar em defe
sa da implementação de modificações em nossa 
legislação fiscal de nível constrtucional e intra
constitucional, iniciativa que é, de fato, não apenas 
conveniente e oportuna. mas imprescindível e im
postergável. 

Os motivos que tomam a refonna tributária ne
cessária e urgente têm sido arT1Jiamente explicita
dos e. quanto a eles, existe relativo consenso. É in
discutível que a estrutura tributária hoje vigente no 
Brasil prima pela complexidade, onerosidade e re
gressividade. características opostas àquelas que 
deveria ostentar um modelo tributário voltado a ala
vancar o desenvotvimento econõmtco e a favorecer 
a JUStiça soc1al. 

O interminável rol de tributos e a inextricável 
te1a constituída pela leg1slação que os regulamenta 
representam um terrível tormento para empresas e 
Cidadãos. e acabam funcionando como indutores da 
sonegação. Inclusive da não-intencional. A pesada 
carga tributária incidente sobre a produção onera de 
maneira absurda a atividade empresarial. prejudi
cando gravemente a possibilidade de nossas empre
sas competirem em igualdade de condições com as 
estabelecidas em outros países. A ênfase na arreca
dação de 1mposto indiretos. em detrimento dos dire
I os. faz com que os pobres paguem. proporcional
mente. mais impostos do que os ncos, servindo a tri
butação, dessa forma, corno um mecanismo de oon-

centração da nqueza. exatamente o contráno do que 
devena ser. 

Sr. Presidente. Sr"s. e Srs. Senadores. é con
sensual, como af1rme1 antenormente. a necessidade 
e a urgência de se mod1ficar essa estrutura tributá.na 
complexa. onerosa e regressiVa, que inferniza a v1da 
do brasileiro, prejudica o progresso de nossas em
presas e contribui para o agravamento de nosso jâ 
problemático quadro social. E consensual. tam
bém, a necessidade de se avançar no sent1do de 
uma estrutura tributána drasticamente Simplifica
da, de forma que o recolhimento de impostos dei
xe de exigir o concurso de profissionais altamente 
especializados; de se avançar no sentido de uma 
estrutura mais horizontalizada, em que mais pes
soas contribuam. para que todos possam contribuir 
com menos; de se avançar no sentido de um siste
ma mais progressivo, em que os que têm ma1or ca
pacidade contributiva entrem com uma parcela mais 
signrticativa para o custeio das despesas de toda a 
sociedade. 

No entanto. Srs. Senadores, embora haja 
consenso em relação a todas essas linhas mestras 
da reforma tributána a ser implementada. é ainda 
muito difícil chegar a um acordo quanto às feições 
exatas que deverá ter a nova estrutura tributária do 
Pais. 

E natural que ass1m seJa, porque é vasta a 
gama de interesses envolvidos nesse processo. Mui
ta co1sa está em disputa. Está em disputa. por 
exemplo, qual será a contnbuição de cada setor so
cial para o custeio das despesas da sociedade como 
um todo. Além disso. está também em disputa o qUI
nhão de recursos de que cada esfera de governo 
disporá para responder por suas atribuições. bem 
corno a própria divisão. entre as três esferas de go
verno, dessas atribuições. 

Assim sendo, em v1sta do volume e da relevãn
cia dos interesses que estão em 1090, não nos pode
mos iludir que possa ser simples e tranqUila a deflm
ção da nova estrutura lributána. de que o Pais tanto 
prec1sa. muito embora o consenso quanto à necessi
dade dessa redefinição. 

Em função dessa d1f1culdade. em função dos 
conflitos de Interesses ex1stentes. já se tornou claro 
que o caminho mais v1ável para a implementação 
das alterações na estrutura tributána é o cam1nho do 
gradualismo. Mas não basta que as alteraçoes se
jam Implantadas gradualmente. de acordo com um 
cronograma. Será necessáno. amda. determinar o 
ritmo dessa Implantação gradual. 
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A prova de que são necessários muita cautela 
e muito gradualismo na implantação de qualquer 
alteração na estrutura tributária está, por exemplo. 
na reação dos Estados - e principalmente do Esta
do de São Paulo - ao processo de compensação 
pelas perdas com a desoneração do ICMS sobre 
as exportações de produtos primários e semi-elabo
rados. 

A reação contra essa alteração pontual na le
gislação tributária representa uma pequena amostra 
das mu~as batalhas que se travarão em tomo dos 
projetes de reforma fiscal. É fácil antever, por exem
plo, que as Unidades da Federação de vida econó
mica mais pujante colocar-se-ão em franca oposição 
à proposta de reforma fiscal esboçada pelo Ministé
rio da Fazenda. Afinal, seus Erários seriam violenta
mente prejudicados pela substituição do ICMS pelo 
IW - Imposto sobre Vendas a Varejo, medida que 
deslocaria o eixo tributário da origem do produto 
para o seu destino, ou seja, o local onde se realiza o 
consumo. 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, a argu
mentação recém expendida objetiva apenas exem
plificar as dificuldades inerentes à implementação de 
qualquer modificação na estrutura tributária do Pais. 
Nesse contexto de dificuldade, para que os objetivos 
da reforma tributária possam ser atingidos, fica evi
dente a necessidade de se defini rem determinados 
antecedentes, antes de que se possa pensar na re
partição de recursos. 

Em primeiro lugar, é preciso que a sociedade 
brasileira defina o que espera do Setor Público. Em 
outras palavras, é preciso chegarmos a uma defini
ção bastante precisa do papel que o Estado deverá 
desempenhar daqui para o futuro, quais deverão ser 
suas áreas de atuação. Se não soubermos, com 
exatidão, o que o Estado fará, não há como saber o 
quanto custará a prestação dos serviços que ele de
verá oferecer à comunidade. Sem resposta a essa 
indagação essencial, toma-se quase impossível pro
ceder a uma reforma tributária defin~iva. 

O segundo antecedente. prévio a qualquer es
boço relativo à repartição dos recursos tributários. é 
determinar quais encargos deverão caber a cada es
fera de Governo. Essa definição - que se deveria 
estar procedendo desde 1988, por meio de leis com
plementares - consiste não apenas em delimttar as 
áreas de atuação das esferas federal, estadual e 
municipal de Governo. mas também. dentro de cada 
uma dessas áreas de atuação. determinar que tipo 
de servtço deverá ser executado pela União, pelos 
Estados ou pelos Municípios. 

O terceiro ponto a ser levado em cons1deração 
é, também, da maior importância. Trata-se, aqut, de 
afastar a falsa suposição de que os Municípios são 
simétricos, isto é, de que tudo aquilo que é válido 
para um Município é também válido para qualquer 
outro Município, não importando o seu tipo. 

Na verdade, os Municípios brasileiros vivem 
uma vastíssima diversidade de s~uações, cada um 
tendo as suas particularidades, motivo pelo qual a 
realização de análises a partir de dados das finan
ças municipais representa uma das mais difíceis ta
refas com que se defrontam os técnicos. Estamos, 
aqui, falando de um universo composto por mais de 
5 mil e 500 municipalidades, as quais apresentam 
realidades individuais mu~o distintas. 

Afinal, os Municípios distinguem-se pelo seu 
porte demográfiCO, pelo seu nível de urbanização, 
por sua base económica, pelo seu tamanho, pelas 
condições físicas de seus territórios, por sua estru
tura politico-administrativa, pela composição de 
suas receitas e até pelo perfil e percepção de cada 
Prefeito, de sua assessoria e dos Vereadores. 
bem como pelo grau de envolvimento da comuni
dade no trato dos assuntos locais. O conjunto de to
das essas particularidades acaba produzindo uma 
infinidade de combinações, de tal forma que o perfil 
de cada Município costuma ser bastante próprio, di
ferenciando-se sobremodo da grande maioria dos 
demais. 

Sr. Presidente, sr-s. e Srs. Senadores, esses 
três pontos recém mencionados devem, evidente
mente, ser encarados como antecedentes a qual
quer cogitação relativa à repartição dos recursos 
no contexto da reforma tributária que a Nação re
clama. Não se pode ter a pretensão de chegar a 
um acordo quanto à repartição das receitas tribu
tárias sem antes definir o papel do Estado na 
prestação de serviços à população, sem estabe
lecer a divisão dos encargos entre as três esferas 
de Governo e sem admitir a evidência de que os 
miÍhares de Municípios brasileiros são muito distin· 
tos entre si. 

No que tange à problemática municipal em par
ticular, importa destacar que a indefinição na reparti
ção de encargos e de recursos tem sido um dos 
grandes problemas enfrentados pelos Mumcipios 
brasileiros. O que vem ocorrendo. via de regra. é 
que, à mingua de uma melhor definição quanto ao 
que constrtui atribuição da União. dos Estados e dos 
Municípios, o Governo Federal e os Governos Esta
duais se aprovertam para eximir-se de suas respon
sabilidades, deixando aos Municípios a tarefa de 
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prestar à comunidade uma vasta gama de seMços 
que. na verdade, seriam da competência daquelas 
esferas de Governo. As Prelerturas - como não têm 
mais para quem empurrar o problema. e como estão 
d~retamente submetidas à cobrança da população -
não resta alternativa senão "lazer das tripas cora
ção" e procurar, de alguma lonna, responder aos re
clamos populares. 

Na verdade, a Constrtuição de 1988 explicrtou, 
em seus artigos 23, 30 e 1 ~. urna série de atribui· 
ções como sendo de competência exclusiva ou com
partilhada dos Municípios. No entanto, es&a explic~ 
tação não veio trazer novtdade alguma, eis que to
das essas atribuições já vinham sendo dese~ 
nhadas pelos Municlpios há muitos anos. Além dis
so. tal como nas Constrtuições anteriores, repetiu-se 
a referência à organização e l prestação de serviços 
de ·interesse local" como responsabilidade dos Go
vernos Municipais. 

Ora, é d~ícil imaginar o que poderia ficar de 
fora de urna definição tão vaga e abrangente quanto 
"serviços de interesse local". Evidentemente, aí es
tão incluídos um sem número de serviços sem os 
quais a vida nas cidades e no meio rural se tornaria 
extremamente penosa, se nio impossfvel. Tan-Gém 
por essa via, uma série enorme de tarefas que se
nam de responsabilidade do Governo Federal e dos 
Governos Estaduais acaba pesando sobre os ~ 
bras das Prefeituras. 

Podem ser relacionadas, entre as muitas atri
buições desempenhadas pelos Municípios: 

- a edificação e conservação dos prédios públi
cos municipais e, nonnalmente, até mesmo dos pró
prios pertencentes às demais esferas de Governo; 

- a construção e conservação das vias urba
nas, pontes e viadutos, das estradas rurais e dos ca
minhos vicinais, que, além de não poderem contar 
com a cobrança de uma taxa pela prestação do ser
VIÇO, foram prejudicadaS pela extinção dO fWC -
Imposto sobre a Venda a Varejo de Combustíveis. 
Acrescente-se, aqui, que não são raros os casos em 
que os Municípios eletuam a conservação de rodo
vias estaduais e federais: 

- a Sinalização das vias públicas. muito embo
ra as multas de trânsrto sejam recolhidas pelos Go
vernos Estaduais: 

- a realização dos serviços de assistência so
Cial. por me1o de creches, asilos, ortanatos e alber
gues. que antes contavam com o suporte finance~ro 
da União, mediante convênios com a extinta Legião 
Brasileira de Assistência; 

- o provimento do serv•ço de iluminação públi
ca, que a cada dia encontra maiores dificuldades em 
consegu1r garant1r a sua remuneração med1ante o 
sistema de cobrança de uma taxa específica: 

- a manutenção da merenda escolar, que não 
mais poderá ser computada como despesa na área 
da educação: 

- a manutenção da Unidade Municipal de Ca
dastramento. CUJO serviço atende às necessidades 
do Incra; 

- a manutenção do serviço de fomento agrope
cuário, que deveria caber ao Ministério da Agricultu
ra; 

- a manutenção da Junta de Alistamento Mili
tar, que deveria ser mantida pelos Ministérios Milita
res; 

- a manutenção dos serviços de correios e te
légrafos. principalmente nas localidades de menor 
porte demográfico, o que deveria ser uma incumbên
cia da EBCT; 

- a manutenção e muitas vezes até mesmo a 
construção do Fórum. o que deveria ser uma atribui
ção estadual; 

- a manutenção do posto policial, o forneci
mento de alimentação para os presos, o fornecimen
to de combustível para as viaturas. o que deveria ser 
uma função estadual; . 

- a manutenção. a conservação ou o paga
mento de aluguel da residência do JUIZ de Direrto. o 
que deveria ser urna atribuição estadual; 

- o fornecimento de terrenos ou de prédios 
para o funcionamento dos mais diversos órgãos da 
administração federal e estadual (instrtuições bancá
rias, repartições publicas, agênc~as, postos ou repre
sentações de órgãos da administração direta e indi
reta). 

Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, a ver
dade nua e crua é que o Governo MuniCipal atua 
como uma verdadeira máquina invisível, desempe
nhando uma séne de atnbuições que são dos outros 
nívets de Governo e não recebendo sequer o devido 
crédito político por isso. De fato. seu trabalho so
mente é notado quando. por algum motivo, vem a fa
lhar. No dia-a-d1a, o bom funcionamento de todos 
esses serviços, inclus1ve dos que absolutamente 
não são da competência do Governo Mun1c1pal. é 
tido pelo cidadão como algo normal. 

Apenas o que o c1dadão percebe é que o Po
der Público Mumcipal é o mais importante no seu co
tidiano, sem se dar conta de que sua Prefeitura está 
cobnndo as omissões dos demais níveis de Gover-
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no. Isso é o que demonstram as pesquisas de opi
nião, como uma recentemente realizada, onde 61% 
dos entrevistados apontaram o Municfpio como a es
fera de Governo mais importante, subindo para 71 
por cento esse fndice entre as pessoas com maior 
nfvel de instrução. 

Outro detalhe irónico e perverso nesse proces
so de desoneração do Governo Federal e dos Go
vernos Estaduais em relação a suas atribuições, 
com a consequente absorção das mesmas pelos 
Governos Municipais, é o lato de que essa transfe
rência de encargos ocorre com maior intensidade e 
variedade no caso dos Municípios de pequeno porte 
demográfico. É que as esferas mais amplas de Go
verno não encontram motivação para estabelecer 
uma série de serviços nos Municípios de pequeno 
porte, em vista da pequena clientela a ser atendida 
em cada um deles. 

Sob seu ponto de vista, a relação custO/benefi
cio não seria compensatória, seria um ónus dema
siado manter esses serviços integralmente às suas 
expensas, para o atendimento de uma clientela pou
co numerosa. Mesmo no caso de serviços não gra
tuitos, o retomo financeiro não justificaria sua manu
tenção, pelo mesmo motivo. 

Desse modo, aos pequenos Municípios não 
resta alternativa senão assumir o encargo de ofere
cer à sua população toda uma série de serviços que 
são atribuição das demais esferas de Governo, sob 
pena de, não o fazendo, dificilmente - ou talvez ja
mais- dispor desses serviços em seu território. 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, no bojo 
das discussões que levarão à definição da nova es
trutura tributária do Pais, um ponto precisa ficar bem 
estabelecido: para que as municipalidades possam 
continuar assumindo e para que possam desempe
nhar satisfatoriamente todos os encargos com que 
historicamente vêm sendo sobrecarregadas, urge 
que sejam dotadas dos recursos financeiros adequa
dos e suficientes. Disso, é necessário que nos cons
cientizemos, se nossa pretensão for a de realizar 
uma reforma tributária duradoura, ajustada à realida
de nacional, consoante à realidade de nossa admi
nistração pública, indutora do desenvolvimento eco
nómico e promotora da justiça social. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA) - Sr. Presi

dente, Sr"s. e Srs. Senadores, os Parlamentares do 
Maranhão, que estão chegando a Brasma após par
ticiparem de árdua batalha eleitoral, trazem consigo 
a grande satisfação de mais uma vez confirmarem, 
em seus espíritos, a altfssima qualificação dos que 

servem à Justiça Eleitoral do nosso Estado. A come
çar pelo Tribunal Regional Eleitoral, integrado por 
eminentes figuras da magistratura maranhense. 
até o mais humilde serventuário judiciário, todos 
somaram esforços para que as eleições de 4 de 
outubro, no Maranhão, fossem marcadas por mo
delar organização, dentro de um clima de paz e de 
justiça. 

A população maranhense teve a feliz oportuni
dade de avaliar a propaganda de cada um das suas 
centenas de candidatos aos vários cargos politicos 
com a maior liberdade, escolhendo, nas umas ele
trônicas ou nos votos manuais. aqueles que merece
ram a sua confiança. 

Pessoalmente, tenho motivos de grande júbilo 
pela vitória da Governadora Roseana Samey, do 
Senador João Alberto e dos que se elegeram para a 
Câmara dos Deputados e para a Assembléia Legis
lativa, pois estou certo de que todos trabalharão pelo 
nosso Estado, independente das suas colorações 
partidárias. Dentre os eleitos, muitos são meus ami
gos pessoais de longa data. Apraz-me conhecer
lhes a grandeza de uma atuação politica movida 
pelo interesse público. Nesse quadro da repre
sentação maranhense, encontra-se agora a minha 
mulher, Nice Lobão -eleita com uma expressiva vo
tação -, que há anos se devota à solução dos inú
meros problemas sociais que angustiam tantas famí
lias do meu Estado. 

Sr"s. e Srs. Senadores, é bastante pertinente. 
portanto, que conste de nossos Anais o reconheci
mento à Justiça Eleitoral do Maranhão pela maneira 
exemplar com que conduziu, em nosso Estado, as 
eleições de 4 de outubro de 1998. 

Levo-lhe o meu aplauso na pessoa do Desem
bargador Milson Coutinho, presidente do T.R.E .. a 
quem tive a honra, quando Governador, de nomear 
para o Tribunal de Justiça. Deixei-me sensibilizar, à 
época, pelos seus méritos como jurista, pensador e 
escritor, além de uma vida pública pautada pela cor
ração e pelo amor ao Maranhão. 

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

Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encer
rar os trabalhos. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 50 
minutos.) 
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ATA DA 99" SESSÃO NÃO DELIBERA TIVA, REALIZADA EM 20 
DE OUTUBRO DE 1998 

(Publicada no DSF, de 21 de outubro de 1998) 

RETIFICAÇÃO 

Trecho de ata. às págmas n•s 14370 a 14372. que se 
republica por haver saído com incorreçào: 

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

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) · Sobre a mesa. 
projeto de resolução que passo a ler. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 86, DE 1998 

Altera o un i: da Resoiuçr]..J n·· -s. Je 1998. 4w! 
"Dispõe sobrf' os operaçõf:'s .!e :rediro mcemo ( 
e.tt~mo Li.os Estados. do Di.srnro Federai. cios 

Mumcipws r de suas respecrn·as autarquws t

jundoções. mctusn•e concessão (je garantias. seus 
Jimue.s e condições de auron:ução. i' dá ou.rras 
provrdénctas · 

O SENADO FEDERAL resolve: 

Art. 1 • O an. 12 da Resolução no :s. de 1998. passa a viger com a 
seguinte redação: 
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·'An. 12. A dívido mobzi.'ó.na dos Esrados .• ia Disrnro Federai e dos 
Mumáp1os. poderd ser pagc !"m are :·znra unos. em paru:ics mensais r

sucessnY1S. nos rermos de cunrraro qlle · !et o sa _tirmali.J r:-.'1n·E ~ Umào r' u 

rf'specTI\'G unidade jederada. 

§ 1°. A obtenção do refinancwmenro de que naw u capuL .ir-s/e wugo. 
para os Titulas públicos emitidos para o pagamento dt' p1ecat.Orios judiuats. t; 

condzcionada à comp1ovação. pelo rmtssor. da U'~lllariJa,if .i.::l t'lmssdu. 

mediante apresentação de <iocumentaçcio demonsrumdu " t usth1Cw dus 
precatórios em V5 de outubro de 1988 e seu enquadramemn no un_ 33 do Aw 
das Disposições Constitucionais Ttansuórias. Vem como a ~feiii'O uttl1~açiio 

dos rt'cursos captados em em1ss/it's .ünulcues. amerionneme nurori::.wlrtj J'eln 
Senado Federal. no pagamo1fn aus p!t'CO!Ónos cltfinitii)\ ;'elu ,_,'f(J(/u 
dispositivo consriwcional. 

§ 2"' Os titulas públicos fmindos {'Ora {Jagomemu ,/1! pret"utcú iu.\ 
judiciais. nos termos do 1..111. 33 du Ato das Dispvsiçõl!~ CunsTITIIOntwi.\ 

Transitórias. e (j/le niiv cumpnrem o {hsposto no purágtofo .mrr1irn .. \1.'1111!1/Tt' 

poderão ser refinancrados para pc1StllllfllTU em de~ tJJUJ.\. t'm [!<ll,_·t'fos 11/0I.\";11.\ 

e sucessn·as. 

Ar.t. :!"Esta Resolução entra em \Jgor na data de sua rublicacolo 

JUSTIFICAÇÃO 

A Resolução n• 78/98, ao tratar da questão do rcfinanciamenw pela União. da 
dívida mobiliária dos Estados e Municípios impôs condições para alguns casos que, na 
prática, inviabilizam uma solução definitiva para o problema. 

Aprovada pelo Senado Federal. a referida resolução surgiu do exaustivo e 
proficuo trabalho da CP! dos precatórios que teve um papel preponderanle na identificação 
das fraudes cometidas por algumas administrações mescrupuiosas e concluiu por proibir 
definitivamente~ a emissão de títulos públicos para pagamento de precatOrios 

A despeito da intenção moralisadora dos dispositivos nela constantes, verifica· 
se, na prática, a necessidade de se alterar o anigo 12 da Resolução 78/98 a fim de que 
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Estados e Municípios possam cumprir seus compronussos. sem sacnr~c.li ;:-rogramas. ~ 
vezes, até prioritários para a população. 

É sabido que alguns Estados e Munic1pios \ào "-{uesuc:-~ar. :oa. Justiça, z. 
procedência e a obrigatoriedade do pagamento desses títulos. No caso de a jusUÇ<l dectdtr 
pela validade dos títulos, constatar-se-a a situação de absoluta incapacidade de muitos 
Estados e Municipios resgatarem, à vista, os referidos utulos. 

O § J• do an. 12 da citada Resolução_ ao estabelecer que os utuios publicos 
emitidos após 13 de dezembro de 1995 deverão ser res_gatados no seu ·.·encimento . 
.impossibihtado o seu refinanciamento, nio pre~iu que detenninados EsrJdos c Municipim:_ 
devido à -sua precária condição econômico financeira. resultarão insolventes. e. 
conseqli:entemente~ ingovemáveis. Resultado, titulas emitidos para pagar precatarias vão 
gerar novos precatórios. 

Além do mais, Estados e Municípios são geridos por aummlSti"açõe:, que se 
sucedem e não é justo que erros cometidos por um mau JJmmJstrJdor. no ,1assado. 
inv1abilizem administrações posteriores 

É preciso também esclarecer o seguinte· segundo dados extra1dos do 
Relatóri~do Banco Central, traduzindo a situaçào·vtgente em novembro ae 19'17, o total de 
titulas registrados para pagamento de precatarias alcançava o valor de 12 464 000 000 
Desse montante, aproximadamente 10.700 milbões poderiam ser refinanctados e l 750 
!bilhões estariam impedidos de obter refiaanciamento, tendo em ,;sta o disposto no § 3• do 
an. 12 da Res/78198. Como entendemos que não se pode dar tratamento destgual a casos 
isonõmicos, é que propomos um tipo único de refinanciamento para os titulas em apn~ço. 

O presente Projeto de Resolução tem o objetivo de. a luz dos argumentos 
expendidos, abrir perspectivas para que Estados e Municipios possam honnr seus 
compromissos, inclusive aqueles- assumidos por administrações anteriores 

Entendo ser oportuna a apreciação desta materia no momento em que o Pais 
está firmemente decidido a promover o definitivo ajuste fiscal em todos os ruvets_ 
principalmente ampliando o prazo para resgate desses titulas, com VIStas a retomada de seu 
desenvolvimento e assegurar a sua govenaabilidade. 



OUTUBRO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Pelo exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares para aprovação 
deste Projeto de Resolução. 

Sala das Sessões, 20 de outubro de 1998. 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 
PELA SECRET ARIAGERAL DA MESA 

ATO DAS DISPOSIÇÕES CoNSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS 

........................................................................................................................................ 
. Art. 33. Ressalvados os créditos de natureza alimentar, o valor dos precatórios 
judiciais pendentes de pagament" na data da promulgação da Constituição, 
incluído o remanescet. • de juro' e corrcção monetária, poderá ser pago em 
mo-'di. corrente, com atualização, em prestações anuais. iguais e sucessivas, 
no prazo máximo de oito anos, a partir de 1° de julho de 1989, por decisão 
editada pelo Poder Executivo até cento e oitenta dias da promulgação da 
Constituição. 

Parágrafo único. Poderão as entidades devedoras, para o cumprimento do 
disposto neste artigo, emitir, em cada ano, no cxato montante do dispêndio, 
títulos de divida pública não computáveis para efeito do limite global de 
endividamento . 
............................................................................................................... 
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(*) RESOLUÇÃO No 78, DE 1998 

Dispõe sobre as operações de crédito interno e 
urerno dos Estados, do Distrito Federai, dos 
Municípios e de suas respectivas autarquias e 
fundações, inclusive concessão de garantias, seus 
limites e condições de autorização, e dá outras . -

1 providências. 

OUTUBRO DE 1998 

······················································································································· 
'- Art. 12. A divida mobiliária dos Estados e do Disttno Federal, objeto de 

refinanciameruo ao amparo da Lei n• 9.496, de II de setembro de 1997, e a dos 
Mwuc:ip1os poderá ser pap em até trezentas e sessenJ.a prestações, me:nsa1s e 
suc:ess\vas, nos ltnnos Qc t~ que vier a. scr fumado .. c.nue a União e a respc:ct1va 
unidide f"!lcroda. 

_ § 1• A oblaM;ão do refinanciamento de que trata o capu1 para os 
titulo~ pUblicas cnutidos para o papmcato de precatórios judiciais C condicionada a 
COIIIplOVoçic, pelo Eaado • pelo Muaiclpio c:uUssor, da reguloridade da ellllssào, 
ma!iante Op<acnlai;Õo ele ..-idio a..,. o:apc<lid1 pelo Triblmal de Coalu a que es<<J• 
jurisdiciocw:lo. 'COPJ'P"'h .. * tDda a doo"D'''JÇio ncccs.siria. cc.uprovaado a 
oxiltâlcia dos pr=ar6rioo- 5 ele OUIUbn> de 1981 c seu c:uquaddmcaUI 110 art. 33 do 
AID das Dispooiçõos Cma'e - i• Trmsiaóriu, bem CD1D0 a cfcúva utilização dos 
recursos capeados· em emjw6ee similares. &IIICrionnea&e autari.z3du pelo Senado 
Federal, no papm01110 .... pnocuórios definidos pelo ciado disposiUvo 
constituciOnal. 

i 2• Os &illllol públicas emilidos para pagamc.mo de prcutónos 
judiciais. nos termos do an. JJ do Ato d.u Disposições Coastirucioaais Transitórias, c 
que nio cu:mprirem o c111po.1D 110 padsrafo anlerior, somauc poderio ser 
refioanciados ~ pac·=~ cm cau.a e vime pucd.as iguais e sucessivas. 

§ 3" Os dtllloo públicos emitidos após 13 de dezembro de 1995. para 
pagamemo de preeatórios judiciais, nos tcnnos do an. 33 do Ato das Disposaçócs 

Can.slltucaonaas Transitórias, a.io são passíveis de quaJquer refina.cclamc:n.to. devendo 
ser.·r.e~ga.tados em seu v.~.' 

§ 4• AJ ullidadr:s fedc:r11W que uverem sua divida mob&há.n.l 
refinanc&ada pela União, não mais serão autonudas a em1t1r novos utulos. 

···············-···································································································· 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O projeto lido sera 

publicado e remetido à Comissão de Assuntos Econômicos . 

12h 

14h30 

.......................................... ~·····-·············· 
Agenda cumpritla pelo Presidente do Senado 
Federal, Senador Antonio Carlos Magalhães 

21-10-98 
Quarta-feira 

Senhor Eugênio Emílio Staub, Presidente do Instituto de Estudos para 
o Desenvolvimento lnduslrial - IEDI, acompanhado de empresários 

Sessão Não,_ .'lberativa do Senado Federal 
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Ata da 1 01 1 Sessão Não Deliberativa 
em 22 de outubro de 1998 

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães 

Geraldo Melo e Ronaldo Cunha Lima 

(Inicia-se a sessão às 70 horas.) 

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

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos. 

O Sr. 1° Secretário, Senador Ronaldo Cunha 
Lima, procederá à le~ura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECERES N"S 525 E 526, DE 1998 

Sobre o Projeto de Lei do Senado 
n• 306, de 1995, de autoria da Senadora 
Marina Silva, que dispõe sobre os instru
mentos de controle do acesso aos recur
sos genéticos do País e dl1i outras provi
dências. 

PARECER N1 524, DE 1998 
(Da Comissão de Educação, nos termos do 

Requerimento n• 114, de 1996, de audiência.) 

Relator: Senador Leomar Qulntanllha 
Relatara ad hoc: Senadora Emitia Fernandes. 

I - Relatório 

Vem a esta Comissão de Educação, para exa
me. o Projeto de Lei do Senado n• 306, de 1995, de 
autoria da Senadora Marina Silva, que 'dispõe sobre 
os instrumentos de controle do acesso aos recursos 
genéticos do Pais e dá ou1ras providências'. 

O projeto da Senadora Marina Silva dispõe fun
damentalmente, sobre as formas de preservar a di
versidade, a integridade e a utilização sustentável do 
patrimônio genético do Pais. Fundamenta-se nos 
princípios de soberania nacional sobre esse patrimô
nro. de participação das comunidades locais e dos 
povos indígenas nas decisões que tenham por obje
tivo o acesso aos recursos genéticos nas áreas que 
ocupam, de promoção e de apoio à geração de co
nhecimentos e de tecnologias e de reconhecimento 

dos dirertos individuais e coletivos sobre os conheci
mentos associados à diversidade biológica. 

O projeto detalha as atribuições institucionais 
do Poder Público para assegurar o cumprimento de 
seus dispositivos, define procedimentos administrati
vos para projetes de acesso aos recursos genéticos 
nacionais, institui direitos das comunidades locais e 
das populações indígenas de se beneficiarem coleti· 
vamente por suas tradições e conhecimentos, esta· 
belece diretrizes para o desenvolvimento e para a 
transferência de tecnologia e fixa as sanções que se 
aplicarão aos infratores. 

A proposição foi inicialmente distribuída à Co
missão de Assuntos Sociais - CAS, em caráter ter· 
minativo. Antes, porém, de sua apreciação por aque· 
la Comissão, foi aprovado requerimento do Senador 
Lúcio Alcântara para que a matéria fosse também 
apreciada por esta Comissão. 

Na Comissão de Assuntos Sociais, o Projeto 
foi aprovado sob a fonma de substrtu1ivo apresentado 
pelo Relator, Senador Osmar Dias, quando. então. 
foi despachado a esta Comissão. 

Durante a tramitação nesta Comissão, o Se· 
nadar Jader Barbalho apresentou o Requerimento 
n• 136/98, no qual solic~a a tram~ação conjunta. 
com a presente proposição, dos Projetas de Lei do 
Senado n"s 269196 e 270196, por tratarem de mate· 
ria semelhante. O requerimento, contudo, foi prejudi· 
cado em função da retirada dos c~ados projetes por 
sua au1ora, a Senadora Marina Silva. 

11- Voto 

A Convenção da Diversidade Biológica. assina· 
da pelo Governo brasileiro, em 1992, na Conferência 
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desen· 
volvimento, estabelece a necessidade de adoção. 
pelos países signatários, de nonmas e instrumentos 
de controle para o acesso aos recursos genéticos. E 
nesse espirita que se insere a iniciativa da Senadora 
Marina Silva ao apresentar o Projeto de Lei do Sena· 
do n• 306, que 'dispõe sobre os instrumentos de 
controle do acesso aos recursos genéticos do Pais e 
dá ou1ras providências'. 
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Trata-se de maténa de maior rek!vãncia. O 
Bras1l é um dos raros países do planeta que apre
senta. em seu território. ecossistemas extremamente 
Importantes, alguns ainda em privileg1ado estado de 
preservação, além de ostentar diversidade bioklgica 
em quantidade e qualidade incomparave1s, o que 
nos garante invejável posição na presente configura
ção das relações internacionais. A Senadora Manna 
S•lva. em sua justificativa. afirma: 

"Nossa situação - a de um pais parti
cularmente dotado de recursos de diversida
de biológica- deve ser vista como um trunfo 
para a resolução de importantes proble
mas internos, sobretudo aqueles relaciona
dos a miséria e à fome e, ao mesmo tem
po, para o estabelecimento de uma refe
rência forte e prepositiva no âmbito das re
lações internacionais. E, assim, tarefa daa 
ma1s relevantes, tanto para a sociedade 
quanto para seus representantes, dedicar 
ao tema biodiversidade o esforço político, 
técnico e institucional que ele requer como 
alavanca estratégica de nossa construção 
como nação.• 

Os danos que o Brasil vem sofrendo devido à 
1nextstência de uma legislação que discipline o aces
so aos recursos genéticos são imensuráveis. Os pr• 
Juizos de ordem económica. social e ambiental dili
c•lmente poderão ser contabilizados, mas não é pre
ciso muito esforço para reconhecer os danos causa
dos pela ação criminosa de coleta e de exportação 
de recursos genéticos nacionais sem que o País au
frra qualquer tipo de beneficio derivado dos resuna
dos econõmicos dessa ação. 

E oportuna, assim, a apresentação da matéria 
em pauta, pela Senadora Marina Silva. Uma matéria 
complexa, um tema recente no ordenamento jurídico 
1nternac1onal e que, por isso mesmo. se mostra pott-
mico em vános de seus aspectos. Essa visão é parti
lhada pela autora do projeto, que ass1m afirma em 
sua justificação: 

"O projeto ora apresentado leva em 
conta a amplitude do tema e sua complexi
dade, até porque a regulamentação dos re
cursos genéticos, em todo o mundo. é muito 
recente e arnda restrita a pouquissimos pai
ses. O trabalho elaborado concentrou-se no 
acesso aos recursos genét1cos nacionais, 
tratado em seus principies gera1s, diretnzes 
e regras fundamentais. Te mos consciêno6a 
de que, sobre esta base, um longo caminho 

devera ser percorrido no Congresso Nacio
nal, para que possa ser contemplada a ne
cessidade de uma ampla e profunda troca 
de conhecimentos e opimões. entre cientiS
tas. pesquisadores e técn1cos, setores da 
população d~retamente Interessados e orga
nizações não-governamentaiS que acumu
lam significativa experiêncra sobre o assun
to. O produto f1na/ mais rico. que esperamos 
decorra da tramitação deste projeto, é um 
consenso produtivo e responsável em favor 
da sociedade brasileira. na d~reção de uma 
1nserção afirmatiVa e posrtrva do Brasil no 
quadro intemac•onal. • 

Nesse espírito é que se desenvolveu a discus
são e apreciação da matéria na Comissão de Assun
tos Soc1ais desta Casa. Diversos segmentos da so
ciedade brasileira. governamentais e não-governa
mentais. tiveram a oportunidade de se manifestar 
sobre a proposição. A Comissão promoveu três au
diências públicas. em São Paulo. Manaus e Braslha. 
para as quais foram convidados representantes da 
agricultura, da 1ndústria, das universidades e centros 
de pesquisa, de comunidades locais e mdigenas e 
de organizações não-governamentais. Promoveu. 
também, em conjunto com o Ministério do Melo Am
biente e com diversas outras entidades, workshop 
sobre a nonnatização do acesso aos recursos gené
ticos. 

O trabalho da Com1ssão de Assuntos Soc1ais, 
portanto, é resultado da colaboração de rnúmeras 
ent1dades e pessoas ligadas ao tema em pauta. O 
tempo em que o projeto foi analisado por aquela Co
mrssão. a variedade e a qualidade das contribuições 
recebidas nesse período e a forma como a Comis
são conciliou a diversidade de interesses na matéria 
levam-nos a avaliar de maneira bastante positiva o 
processo de discussão ali realizado. 

Por esse mottvo, e baseados no ménto do 
substitutivo aprovado na CAS, mamfestamo-nos fa
voravelmente a que esta Comissão de Educação 
acompanhe o texto aprovado na Com1ssão de As
suntos Sociais, por cuja aprovação votamos. nos ter
mo& do substitutiVO a seguir apresentado. 

EMENDA N"1-CE (SUBSTITUTIVO) 

Dispõe sobre o acesso a recursos 
genéticos e seus produtos derivados. e 
dá outras providências. 

O Congresso Nac1onal decreta: 
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TiTULO I 
Das Disposições Preliminares 

Art. 12 Esta lei regula direitos e obrigações rela
tivos ao acesso a recursos genéticos, material gené
tico e produtos derivados. em condições ex situ ou 
in situ, existentes no território nacional ou dos quais 
o Brasil é país de origem. a conhecimentos tradicio
nais das populações indigenas e comunidades lo
cais associados a recursos genéticos ou produtos · 
derivados e a cultivos agrícolas domesticados e se
midomesticados no Brasil. 

Art. 2" Os recursos genéticos e produtos deri
vados são considerados bens públicos de uso espe
cial da Nação brasileira. e os contratos de acesso a 
eles se farão na forma desta Lei, sem prejuízo dos 
direitos de propriedade material e imaterial relativos: 

I - aos recursos naturais que contêm o recurso 
genético ou produto derivado; 

11 - às terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios e ao usufruto exclusivo, por eles, das riquezas 
nessas terras existentes; 

III - à coleção privada de recursos genéticos 
ou produtos derivados; 

IV - aos conhecimentos tradicionais das popu
lações indígenas e comunidades locais associados a 
recursos genéticos ou produtos derivados; 

V - aos cultivos agrícolas domesticados e se
midomesticados no Brasil. 

Parágrafo único. Aos proprietários e detentores 
de bens e direitos de que trata este art1go será ga
rantida a repartição justa e eqüitativa dos benefícios 
derivados do acesso aos recursos genéticos e pro
dutos derivados, aos conhecimentos tradicionais das 
populações indígenas e comunidades locais asso
ciados a recursos genéticos ou produtos derivados e 
aos cult1vos agrícolas domesticados e semidomesti
cados no Brasil, na forma desta Lei. 

Art. 3" A classificação iuridica do artigo anterior 
não se aplica aos recursos genéticos e quaisquer 
componentes ou substãnc1as dos seres humanos, 
observado a~nda o disposto no art. 8" desta Lei. 

TiTULO li 
Das definições de termos e das 

disposições gerais 

CAPiTULO I 
Das definições de termos 

Art. 42 Para os efeitos desta Lei aplicam-se as 
seguintes def1nições: 

ACESSO A RECURSOS GENÉTICOS: obtenção e 
utilização de recursos genéticos. material genético e 

produtos derivados, em cond1ções ex situ ou in situ. 
existentes no território nacional ou dos quais o Brasil 
é pais de origem, de conhecimentos das populações 
indígenas e comunidades locais associados a recur
sos genéticos ou produtos derivados e de cultivos 
agrícolas domesticados e semidomesticados no Bra
sil, com fins de pesquisa, bioprospecçãc. -o~serva
ção, aplicação industrial ou aproveitamento comer
cial, entre outros. 

AUTORIDADE COMPETENTE: órgão publico desig· 
nado pelo Governo para contratar o acesso a recur
sos genéticos, incluindo obrigatoriamente a reparti
ção de benefícios e o acesso e transferência de tec
nologia, de acordo com o previsto nesta lei. 

BIOTECNOLOGIA: qualquer aplicação tecnológica 
que utilize sistemas biológicos ou organismos vivos. 
parte deles ou seus derivados.· para fabricar ou mo
dificar produtos ou processos para utilização especí
fica. 

CENTRO DE CONSERVAÇÃO EX SITU: entidade 
reconhecida pela autoridade competente que cole
dona e conserva os componentes da diversidade 
biológica fora de seus habitats naturais. 

CONHECIMENTO TRADICIONAL: todo conheci
mento, inovação ou prát1ca individual ou coletiva de 
população indígena ou comunidade local. com valor 
real ou potencial, associado a recurso genético ou a 
produtos derivados. protegido ou não por regime de 
propriedade intelectual. 

COMUNIDADE LOCAL E POPULAÇÃO INDiGENA: 
grupo humano distinto por suas condições sociais, 
culturais e econõmicas, que se organiza total ou par
cialmente por seus próprios costumes ou tradições 
ou por uma legislação especial e que. qualquer que 
seja sua situação jurídica. conserva suas próprias 
institUições soc1ais, econõmicas, culturais ou parte 
delas. 

CONDIÇÕES EX SITU: cond1ções em que os com
ponentes da diversidade b1ológ1ca são conservados 
tora de seus habitats naturais. 

CONDIÇÕES lN SITU: cond1ções em que os recur· 
sos genét1cos existem em ecossistemas e habitats 
naturais e. no caso de espOCies domesticadas ou 
cultivadas. nos meios onde tenham desenvolvidO 
suas propriedades características. 

CONTRATO DE ACESSO: acordo entre a autonda
de competente e pessoas. tisicas ou Jurídicas. o quat 
estabelece os termos e condições para o acesso. 
por essas pessoas. a recursos genétiCOS e sua pos· 
terior utilização. incluindo obrigatoriamente a reparti-
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ção de benefícios e o acesso e transferência de tec
nologia, de acordo com o previsto nesta le1. 

DIVERSIDADE BIOLÓGICA: variabilidade de orga
nismos vivos de todas as origens. compreendendo 
os ecossistemas terrestres. marinhos e outros ecos
sistemas aquáticos e os complexos ecológicos de 
que fazem parte, bem como a diversidade genética. 
a diversidade de espécie e de ecossistemas. 

DIVERSIDADE GENETICA: vaiiabilidade de genes 
e genótipos entre as espécies e dentro delas: a parte 
ou o todo da inlormação genética contida nos recur
sos biológicos. 

ECOSSISTEMA: um complexo dinâmico de comuni
dades vegetais, animais e de microorganismos e o 
seu meio Inorgânico que interagem como uma uni
dade luncional. 

EROSÃO GENETICA: perda ou dimtnuiÇâo da divel'lli
dade genética. por ação antrópica ou causa natural. 

MATERIAL GENETICO: todo material biológico de 
origem vegetal. animal, microbiana ou outra Que 
contenha unidades funcionais de hereditariedade. 

PAÍS DE ORIGEM DE RECURSOS GENETICOS
país que possui esses recursos genéticos em condi
ções in situ, incluindo aqueles que. havendo estado 
em tais condições, encontram-se em condições • 
situ sob jurisdição nacional. 

PRODUTO DERIVADO- produto natural1solado de 
origem b1ológ1ca, ou que nele esteja estruturalmente 
baseado . ou ainda que tenha sido de alguma lorma 
c nado a partir da utilização de um conhec1mento tra
diCional a ele associado. 

PROVEDOR DO CONHECIMENTO TRADICIONAL 
- comunidade ou grupo que está capacitado. de 
acordo com esta Lei e por me1o do contrato de aces
so, para partiCipar do processo decisório a respeito do 
provunento do conhecimento tradicional que detém. 

PROVEDOR DO RECURSO GENETICO - pessoa, 
lis1ca ou juridica. população indigena ou comumde
de local. capacitada. de acordo com esta Le1 e POr 
me1o do contrato de acesso. para participar do pro
cesso dec1sóno a respe1to do prov1mento do recurso 
benéf1co. matenal genétiCO ou de seus produtos deri
vados.RECURSOS BIÓLOGICOS - orgamsmos ou 
parte destes. populações ou qualquer outro compo
nente de ecoss1stesmas. compreendendo os recur
sos genéticos. 

RECURSOS GENÉTICOS - matenal genétiCo de 
valor real ou potencial, mclwndo a viabilidade genéti
ca de espéc1es de plantas, animais e m1croorgani&-

mos Integrantes da d1vers1dade b;olôg1ca. de Interes
se sóc1o-econõmico atual ou potencial, para uthza
ção. imediata ou no melhoramento genêhco. na biO
tecnologia, em outras ciências ou em empreendi
mentos afins. 

REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS - compreende as 
medidas para promover e garantir a distribuição dos 
resultados, econõmicos ou não. da pesquisa. desen
volvimento. comercialização ou l1cenc1amento decor
rentes do acesso a recursos genéticos. 1ncluindo o 
acesso. transferência de tecnologia e biotecnologia e 
participação em atividades de pesquisa e desenvol
vimento relacionados a recursos genéticos. 

USO SUSTENTAVEl - utlização de componentes 
da diversidade biológ1ca de modo e em ritmo ta1s 
que não levem .. no longo prazo, à diminuição da di
versidade biológica, mantendo assim seu potencial 
para atender as necessidades e aspirações das ge
rações presentes e futuras. 

CAPiTULO 11 
Das Disposições Gerais 

Art. 52 Incumbe a todas as pessoas tísicas e JU
rídlCas e ao Poder PUbhco, em part1cular. preservar 
o patrimómo genético e a diversidade biológica do 
Pais. promover seu estudo e uso sustentável e con
trolar as at1vidades de acesso a recursos genéticos. 
ass1m como fiscalizar as entidades dedicadas à 
prospecção. coleta. pesqUtsa. conservação. manipu
lação. comerc•alização. dentre outras atiVIdades re
lativas a estes recursos. na forma desta Le1. atendi
dos os segumres principias-

i - 1ntegndade do patnmõnio genettco e da di
versidade b1ológica do Pa1s: 

li - soberama nactonal sobre os recursos gene
ticos e seus produtos denvados. extstentes no tern
tóno nac1onal: 

III - necessidade de crescimento prévto e fun
damentado das comunidades loca1s e populações 1n~ 
digenas para as atiVIdades de acesso aos recursos 
genéticos Situados nas areas que ocupam. aos seus 
cult•vos agricolas demesttcados e sem1-domest1ca
dos e aos conhecimentos tradic1ona1s que detém. 

IV - 1ntegndade Intelectual do conhectmento 
tradicional dettdo pela comuntdade local da popula
ção 1ndigena. garantindo-se-lhe o reconhecimento. a 
proteção. a compensação JUSta e equttat1va pelo seu 
uso e a liberdade ce 1ntercâmbto entre seus mem
bros e com outras c:Jmumdades ou populações ana
Iogas; 
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V - inalienabilidade. impenhorabilidade e im
prescritibilidade dos dire1tos relativos ao conheci
mento tradicional detido pela comunidade local ou 
população indígena e aos seus cultivos agrícolas do
mesticados e semi-domesticados. possibilitando-se. 
entretanto, o seu uso, após o consentimento prévio e 
fundamentado da respectiva comunidade local ou 
população, indígena e mediante justa e equitativa 
compensação, na forma desta Lei; 

VI - participação nacional nos benefícios eco
nômicos e sociais decorrente das atividades de 
acesso, especialmente, em proveito do desenvolvi
mento sustentável das áreas onde se realiza o aces
so e recurso genéticos e das comunidades locais e 
populações indígenas provedoras do conhecimento 
tradicional; 

VIl - realização. pnoritariamente no erritório na
cional, as ativiades de beneficiamento, pesquisa e 
desenvolvimento relacionadas aos recursos genéti
cos aos quais o acesso for concedido. 

VIII - promoção e apoio ás distintas formas de 
geração, em benefício do País. de conhecimentos e 
tecnologias relacionados e recursos genéticos e pro
dutos derivados. 

IX - proteção e incentivo à diversidade cultural. 
valorizando-se os conhecimentos. inovações e práti
cas das comunidades locais e populações 1ndíenas 
sobre a conservação, melhoamento. uso, manejo e 
aproveitamen1o dos recursos genéticos e seus pro
dutos derivados; 

X - compatibilização com as politicas. princí
pios e normas rela1ias à biosegurança; 

XI - compa1ibilização com as políticas, princí
pios e normas relativas à segurança alimentar do 
Pais: 

XII - compatibilização com as políticas, princí
pios e normas relativas às políticas nacionais de pro
teção ambiental; 

XIII - cumprimento e fortalec1mento da Con
venção sobre Divers1dade B1ológica, e demais atas 
internac1ona1s relacionados á conservação e ao uso 
sustentável da divers1dade biológica: 

Art. 6º Os contratos de acesso e recursos ge
néticos. seu controle e fisalização visam a conserva
ção. ao estudo e ao uso sustentável da diversidade 
biológica do País, aplicando-se as disposições desta 
Le1 a todas as pessoas tísicas ou juríaicas, nac1ona1s 
ou estrang1ras. assim como a: 

I - tods as atividades de extração. uso, apro
veitamento, armazenamento ou comercialização, no 

território nacional, de recursos genéncos e seus pro
dutos derivados, e, 

11 -qualquer acordo ou contrato. público ou pn
vado, relativo a recursos genéticos e produtos deri
vados originários do País; 

Art. 7º Esta Lei se aplica aos recursos genéti
cos e seus produtos derivados continentais, costei
ros, marítimos e insulares ocorrentes no território na
cional ou dos quais o Brasil é país de origem, assim 
como aos conhecimentos tradicionais associados 
das comunidades locais e populações 1ndigenas. e 
às espécies migratórias que por causas naturais. se 
encontrem no território nacional. 

Art. 8" Esta lei não se aplica: 
I - aos materiais genéticos e quaisquer compo

nentes ou substâncias dos seres humanos. ficando 
toda coleta ou uso desses recursos, componentes 
ou substâncias dependente de aprovação do Poder 
Executivo, após o consentimento prévio fundamenta
do do indivíduo, até que entre em vigor lei específica 
sobre esta matéria; 

11 - ao intercâmbio de recursos genéticos, pro
dutos derivados, cultivos agrícolas tradicionais ou de 
conhecimentos tradicionais associados, realizado 
pelas comunidades locais e populações indígenas. 
entre si, para seus próprios fins e baseado em sua 
prática costumeira. 

Art. 92 É proibido o uso, direto ou indireto, de 
recursos biológicos, recursos genéticos ou material 
genético e produtos denvados em armas biológicas 
ou em práticas nocivas ao me1o ambiente ou à saú
de humana. 

TiTULO III 
Das Atribuições Institucionais 

Art. 1 O. Para assegurar o cumprimento do dis
posto nesta lei, o Governo Federal designará um ór
gão da Administração Direta, que desempenhará as 
funções de autoridade competente e que será res
ponsável pela autorização do acesso a recursos ge
néticos. 

Art. 11 . As decisões da autondade competente 
relativas à política nacional de acesso e às autoriza
ções de acesso serão referendadas por uma Comis
são de Recursos Genéticos, a ser c nada pelo Poder 
Executivo, composta ::o r recrese1!antes do Governo 
Federal, dos goverr.~s esraaua1s e de Distnto Fede
ral, da comur.idadP cientifica. de c~munidades loca1s 
e populações indi'J'mas. de agér.c1as de acesso. de 
organizações não-govemar:1enta1s e rle empresas 
privadas. em re~>resentação pantana de membros do 
Poder Público e c:e cornun1aades e mst1tuições não-
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governamentais. incluídas entre estas úhimas as Ins
titUIÇÕes de ens~no e pesquisa. 

Parágrafo único. A autoridade competente de
sempenhará as funções de secretaria executiva da 
Com1ssão de Recursos Genéticos. na forma do r• 
guiamento. 

Art. 12. Além de firmar contratos de acesso. in
cumbe à autoridade competente, ouvida a Comissão 
de Recursos Genétocos e sempre de acordo com o 
previsto nesta le1 e com os dema1s instrumentos de 
legislação e politica ambiental: 

I -elaborar. coordenar e executar a politica na
clonai de acesso a recursos genéticos, com objeli
vos de preservar a diversidade e a integridade do 
patrimômo genético nac1onal; 

li- supervisionar. controlar e avaliar as ativida
des de acesso a recursos genéticos desenvolvidas 
no País. 

III -apoiar a produção e a atualização de rela
tórios periódicos dos níveis de ameaça à drversK:Jade 
biológica nacional e dos impactos reais e potenciais 
a sua preservação; 

IV - colaborar com órgãos do Poder Executiw. 
com organ1smos internacionais, com comunidades 
locais e com organizações não-goven:-tamentais para 
a elaboração de listas de recursos biológicos amea
çados de ext.nção ou de deterioração e dos Joca;s 
ameaçados por graves perdas de diversidade bioló
grca. assrm como para a definição dos necessários 
mecanismos de controle: 

V - contribuir para a divulgação de informaçõ
es referentes às ameaças à diversidade biológica 
nac1onal: 

VI - acompanhar e promover pesquisas e in
ventános da diversidade biológica nacional e desen
volver mecamsmos para organizar e manter esta in
formação: 

Vil - contriburr para o desenvolvimento das ativi
dades de conservação ex situ de recursos genéticos; 

VIII - rdentificar prioridades e promover a for
mação de pessoal necessário às at1vidades de aces
so. bem como propor programas de treinamento. 

Art. 13. A qualquer tempo, quando exrsta peri
go de dano grave e irreversível decorrente de ativ;
dades pratrcadas na forma desta ler, o Poder Publi
co. com base em parecer técn1co e com critérios de 
proporc1onal1dade, adotará medidas destinadas a lm
pedrr o dano. podendo rnclusive sustar a atividade. 
espec1almente em casos de: 

I - perrgo de extinção de ~spécres. subespé
cies. estirpes ou variedades; 

11- razões de endem1smo ou raridade: 
111 - condições de vulnerabilidade na estrutura 

ou funcionamento dos ecoss1stemas: 
IV - efeitos adversos sobre a saúde humana 

ou sobre a qualidade de vida ou identidade cultural 
das comunidades loca1s e populações Indígenas: 

V - impactos amb1enta1s indesejáveis ou dificil
mente controláveiS sobre os ecossistemas urbanos e 
rura1s: 

VI - perigo de erosão genelica ou perda de 
ecossistemas. de seus recursos ou de seus compo
nentes. por coleta indevida ou incontrolada de ger
moplasma: 

Vil - descumprimento de normas e principies 
de biossegurança ou de segurança alimentar. e 

VIII - utilização dos recursos com fins contrá
rios aos interesses nacionaiS e· aos tratados assina
dos pelo Pais. 

Parágrafo unico. A fa~a de certeza cientifica 
absoluta sobre o nexo causal entre a atividade de 
acesso ao recurso genéticos e o dano não poderá 
ser alegada para postergar a adoção das medidas 
eficazes requendas. 

TiTULO IV 
Do Acesso a Recursos Genéticos 

CAPÍTULO I 
Do Acesso a Recursos em Condições ln Situ 

Art. 14. Todo e qualquer procedimento de 
acesso a recursos genéticos em território brasileiro. 
em condições in situ, dependerá de autorização 
prévia pela autoridade competente e da assinatura e 
publicação de contrato entre a autorrdade competen
te e as pessoas fís1cas ou juríd1cas interessadas. 

Parágrafo único. A autondade competente ca
dastrará ent1dades públicas e orgamzações privadas 
sem fins lucrativos. que mantenham at1vidades rela
cionadas à conservação e ao uso sustentável dos 
recursos natura1s. nomeadas para efeito desta le1 
como ·aQências de acesso R, que poderão requerer 
acesso em nome de terceiros, negociar contratos co
nexos e cláusulas de proteção de dire1tos relat1vos 
ao conhecimento tradicional e gerenc1ar projetes e 
aplicações de recursos advindes dos contratos de 
acesso. 

SEÇÃO I 
Da Solicitação e do Projeto de Acesso 

Art. 15. Para obter autorização e firmar contra
to de acesso a recurso genético. o solicitante ou a 
agênc1a de acesso deverão apresentar sohcitacão. 
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acompanhada do projeto de acesso, onde constam, 
pelo menos os seguintes itens: 

I - dados curriculares e identificação completa, 
incluídos os dos respectivos responsáveis: 

a) do solicrtante de acesso, pessoa tisica ou ju
rídica que realizará o acesso, e que deve ter capaci
dade jurídica para contratar e capacidade técmca 
comprovada, incluindo infomnações de todas as pes
soas ou entidades que estarão envolvidas nos pro
cedimentos de acesso; 

b) da agência de acesso, incluindo o registro 
cadastral e o contrato com o solicrtante de acesso, 
quando for o caso; 

c) do possuidor do recurso natural que contém 
o recurso genético ou da coleção de recursos genéti
cos, quando for o caso; 

d) do provedor do conhecimento tradicional; 

e) nome da instituição pública de ensino ou 
pesquisa ou de utilidade pública domiciliada no Bra
sil, incumbida de acompanhar os procedimentos de 
acesso. 

11 - informação completa sobre cronograma, or
çamento e fontes de financiamento para o trabalho 
previsto; 

III - descrição detalhada e especdicada dos re
cursos genébcos, produtos derivados ou conheci
mento tradicional a que se pretende ter acesso, in
cluindo seus usos atuais e potenciais, sua sustenta
bilidade ambiental e os riscos que possam decorrer 
do acesso: 

IV - descrição circunstanciada dos métodos, 
técnicas, sistemas de coleta e instrumentos a serem 
utilizados; 

V - localização precisa das áreas onde serão 
realizados os procedimentos de acesso; 

VI - indicação do destino do material coletado 
e seu provável uso posterior; 

§ 1° No caso de acesso a conhecimento tradi
cional, o projeto previsto neste artigo deverá vir 
acompanhado de uma autorização de visrtas à co
munidade local ou população indígena e das infor
mações recolhidas, de fonte oral ou escrita. relacio
nadas, ao conhecimento tradicional. 

§ 2° A autoridade competente poderá, adicio
nalmente, caso julgue necessário, exigir a apresen
tação de estudo e relatório de impacto ambiental re
lativos aos trabalhos a serem desenvolvidos. 

Art. 16. Se a solicrtação e o projeto de acesso 
forem considerados completos, a autoridade compe
tente lhe outorgará uma dat. ora e número de ins-

crição e, no prazo de até 15 (qumze) dias dessa 
data, tomará as seguintes providênc1as: 

I - publicação de extrato da solicitação e do 
projeto de acesso no Diário Oficial da Umão; 

11 - publicação de extrato da solicitação e do 
projeto de acesso, por 3 (três) dias seguidos, no ór
gão de comunicação impressa de maior circulação 
da região onde se realizará o acesso; 

III - quando a instrtuição infomnada pelo solici
tante ou pela agência de acesso não for aprovada. 
indicação de pelo menos três instituições que pode
rão ser designadas para acompanhar os proced1· 
mentes de acesso na forma desta Lei. 

Parágrafo único. Se a solicitação e o projeto de 
acesso forem considerados incompletos não pode
rão ser acertos pela autoridade competente, que os 
devolverá imediatamente para fi"ns de correção. 

Art. 17. Dentro de 60 (sessenta) dias seguintes 
à publicação da solicitação e projeto de acesso, a 
autoridade comeptente procederá ao seu exame, 
analisando as informações fornecidas na forma do 
art. 15, realizando as inspeções necessárias e, com 
base em parecer técntco-jurídico e em manifestações 
de qualquer interessado, apresentadas. no prazo le
gal. decidirá sobre a procedência ou improcedência 
da solicitação. 

§ 1 9 O prazo previsto no caput deverá ser pror
rogado, a juízo da autoridade competente. 

§ 2º As solicitações de acesso a ser realizado 
em unidades de conservação dependerão de pare
cer dos órgãos competentes. a ser emitido sem pre
juízo do prazo previsto no caput. 

§ 3° As solicitações de acesso a ser realizado 
em áreas indígenas dependerão de parecer dos ór
gãos competentes, a ser emitido sem prejuízo do 
prazo previsto no caput. bem como do consentimen
to prévio e fundamentado da comunidade indígena 
envolvida. na forma desta Lei. 

Art. 18. Até a data f~nal do prazo para exame a 
autoridade competente. com base no parecer previs
to no artigo antenor. devera deferir ou mdeferir a so
licitação. sempre em decisão motivada. 

§ 19 A decisão de Indeferimento serâ comuni
cada ao interessado e encerrará a tramitação. sem 
prejuízo de recursos administrativos ou judiciais ca
bíveiS. 

§ 2º Em caso de deferimento. a decisão serâ 
comunicada ao interessado no prazo de 1 O (dez) 
dias e publicada no Diário Oficial e no órgão de co
municê impressa de ma1or circulação da região 
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onde se realizará o acesso, seguindo-se a negocia· 
ção e elaboração do contrato de acesso. 

SEÇÃO 11 
Do Contrato de Acesso 

Art. I 9. São partes no contrato de acesso: 
a) o Estado, representado pela autoridade 

competente; 

b) o solicitante do acesso; 
c) a agência de acesso; 
d) o provedor do conhecimento tradicional ou 

do cultivo agncola domesticado, nos casos de con
tratos de acesso que envolvam estes componentes. 

Art. 20. Quando a solic~ação de acesso envol
va um conhecimento tradicional ou um cuh:ivo agrí· 
cola domesticado, o contrato de acesso incorporará, 
como parte integrante. um anexo, denominado con-
trato acessório de utilização de conhecimento tradi
cional ou de cu~ivo agricola domesticado, subscrito 
pela autondade competente, pelo provedor do co
nhecimento tradicional ou do cuttivo agricola do,__ 
ticado, pelo solicitante e agência de acesso, quando 
for o caso, que estabeleça a compensação justa e 
eqüitativa relativa aos beneficias provenientes dessa 
utilização. indicando-se expressamente a forma de 
tal participação. 

Art. 21. Durante a fase de negociação do con
trato de acesso. o soltcitante ou agência de acesso 
deverão apresentar à autoridade competente os con
tratos conexos que tenham firmado com terceiras 
pessoas, na fonma prevista nesta lei. 

§ t• A instituição pública ou privada que sirva 
de apoio nacional. em regime de contrato conexo 
previsto nesta lei, deverá ser aceita pela autoridade 
competente. 

§ 2• A aceitação prevista no parágrafo anterior, 
em nenhum caso. tomará a autoridade competenle 
responsável pelo cumpnmento do respectivo contl'll
to conexo. 

Art. 22. O contrato de acesso, determmado pe
los termos e cláusulas mutuamente acordados pelas 
partes. devera conter. além das Informações presta
das pelo solicitante ou pela agência de acesso, to
das as demais condições e obrigações a serem 
cumpndas. destacando-se: 

I - definição do ObJelo do contrato, tal qual re
gistrado na solicitação e projeto de acesso: 

11 - determinação da titularidade de eventuais 
d"e1tos de propriedade intelectual e de comercializa
ção dos produtos e processos obtidos e das condi
ções para concessão de licenças; 

III - obrigação do soiicrtante e da agência de 
acesso de não ceder ou transferir a terceiros o aces
so, manejo ou utilização dos recursos genéticos e 
seus produtos derivados sem o consentimento ex
presso da autoridade competente e, quando for o 
caso, das comunidades locais ou populações indige
nas detentoras do conhecimento tradicional ou do 
cuttivo agricola domesticado, objeto do procedimen
to de acesso; 

IV - compromisso do solicrtante e da agência 
de acesso de informar previamente a autoridade 
competente sobre as pesquisas e utilizações dos re
cursos genéticos e produtos derivados objeto do 
acesso: 

V - compromisso do solicrtante e da agência 
de acesso de transmrtir a autoridade competente os 
relatónos e demais publicações que realizem com 
base nos recursos genéticos e produtos derivados 
objeto do acesso; 

VI - compromisso do solic~ante e da agência 
de acesso de informar previamente a autoridade 
competente sobre a obtenção de produtos ou proces
sos novos ou distintos daqueles objeto do contrato; 

VIl - obrigação do solicrtante e da agência de 
acesso de apresentar à autoridade competente rela
tórios periódicos dos resuttados alcançados: 

VIII - compromisso do solic~ante e da agênc1a 
de acesso de solicitar prévia autorização da autori
dade competente para a transferência ou movimen
tação dos recursos genéticos e produtos derivados 
para fora das áreas designadas para o procedimento 
de acesso; 

IX - obrigação de depósito de amostras do re
cuso genético e produtos derivados objeto do aces
so, incluindo todo material associado, em instituição 
designada pela autondade competente, com expres
sa proibição de saida do Pais de amostras únicas: 

X - eventuais comprom1ssos de confidenciali
dade. sem preJuízo dos direitos relativos ao conheci
mento tradicional e do reg1me Jurídico para o acesso 
adotado nesta Le1: 

XI - eventuaiS compromissos de exclusividade 
e acesso e favor do solicitante e da agênc1a de aces
so. sempre que este1am de acordo com a legislação 
nac1onal sobre livre concorrência. sem prejuízo dos 
direitos relativos ao conhecimento trad1c1onal e do 
reg1me juridico para o acesso adotado nesta Le1: 

XII - estabelecimento de garantia que assegu
re o ressarcimento, em caso de descumpnmento das 
estipulações do contrato por parte do solicitante e da 
agência de acesso: 



OUTUBRO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 335 

XIII - estabelecimento de cláusulas de indenl
zação por descumprimento de responsabilidade con
tratual, extracontratual e por danos ao meio ambiente; 

XIV - submissão e todas as demais normas 
nacionais, em especial às de controle sanitário, de 
biossegurança, de proteção do meio ambiente e às 
aduaneiras; 

Art. 23. O prazo de vigência do contrato de 
acesso será determinado pela autoridade competen
te, num máximo de 3 (três) anos, a contar da data de 
sua assinatura. sendo renovável por períodos igua1s 
ao originalmente pactuado. 

Parágrafo único. Sem prejuizo de outras 
cláusulas rescisórias avançadas, a autoridade 
competente poderá rescindir o contrato de acesso 
a qualquer tempo em razão de dispositivo desta 
Lei. 

Art. 24. Poderão ser objeto de tratamento confi
dencial os dados e informações contidas na solicita
ção, na proposta, na autorização e no contrato de 
acesso, desde que possam ter uso comercial desleal 
por parte de terceiros. salvo quando sua divulgação 
seja necessária para a proteção do interesse públi
co, do meio ambiente ou de direitos relativos ao co
nhecimento tradicional. 

§ 1° Para os efertos do previsto no caput. o so
licitante ou a agência de acesso deverão apresentar 
uma petição justificada, acompanhada de um resu
mo não-confidencial, que fará parte do expediente 
publicado. 

§ 2• Os aspectos confidenciais ficarão em po
der da autoridade competente e não poderão ser di
vulgados a terceiros, salvo com ordem judicial. 

§ 39 A confidencialidade não poderá incidir so
bre as informações previstas nos inc1sos I, IV e V do 
art. 15. 

Art. 25. A autoridade competente poderá cele
brar com centros de pesquisa e universidade pUbli
cas ou de utilidade pública, domiciliados no Pais. 
convênios que amparem a execução de um ou 
mais contratos de acesso, de conformidade com 
os procedimentos prev1stos nesta Le1, dispensan
do-se, nesses casos, a necess1dade de que seJa 
designada instituição para acompanhar as at1v1da
des de acesso, de acordo com o que dispõem os 
arts. 15 e 16. 

Art. 26. Serão nulos os contratos que se afir
mem com violação desta Lei, podendo ser decretada 
a nulidade de ofício pela autoridade competente ou a 
requerimento de qualquer pessoa. 

SEÇÃO III 
Do Contrato Provisório de Bioprospecção 

Art. 27. Poderão ser requeridas autorizações e 
celebrados contratos de acesso sem a observãncia 
dos incisos III e VI do an. 15, intrtulados autorizações e 
contratos provisórios, em áreas com localização e di
mensões definidas pela autoridade competente. ob
servado o zoneamento ecológico do Pais, atenden
do-se o seguinte: 

I - o contrato previsto neste artigo terá prazo 
de vigênc1a máximo de 1 (um) ano, a contar da data 
da assinatura, não sendo renovãvel; 

11 - o contrato previsto neste artigo devera pre
ver um relatório circunstanciado da bioprospecção 
realizada, a ser entregue a autoridade competente 
até 120 (cento e vinte dias) contados da data de tér
mino do contrato, e que terá tratamento confidenc1al 
pelo prazo de 1 (um) ano do término do contrato; 

III - não serão autorizadas utilizações comer
ciais de produtos ou processos obtidos a partir de 
procedimentos de acesso executados sob a égide 
dos contratos provisórios: 

IV - o acesso aos recursos genéticos encontra
dos na área dependera de autoriza~o e contrato 
realizados na forma dos artigos anteriores. 

V - o signatário do contrato prev1sto neste arti
go terá prioridade para receber autonzação e firmar 
contrato de acesso aos recursos genét1cos prospec
tados na área. podendo exercer essa prioridade até o 
prazo de t (um) ano da data de térm1no do contrato 

SEÇÃOIV 
Dos Contratos Cone_xos de Acesso 

Art. 28. São contratos conexos de acesso 
aqueles necessários à implantação e desenvolvi
mento de atividades relacionadas ao acesso a recur
sos genét1cos, e que sejam celebrados entre o sohc1· 
tante ou a agência de acesso e: 

a) o propnetário ou possuidor do recurso natu· 
ral que contém o recurso genético; 

b) o detentor de coleção de recursos genét1cos 
em cond1ções ex situ ou in situ: 

c) a mst1tuição pública ou pnvada des1gnada. 
na forma desta lei. para acompanhar as at1v1dades 
de acesso. envolvendo obngações que não devam 
fazer parte do contrato de acesso. 

Parágrafo úmco. Os contratos conexos estipu
larão uma part1c1pação JUSta e equ1tat1va às partes 
nos benefícios resultantes do acesso ao recurso ge
nético, 1nd1cando-se expressamente a forma de tal 
participação. 
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Art. 29. Sem prejuízo do acordado no contrato 
conexo e independentemente deste, a inst~uição pu
blica ou privada estará obrigada a colaborar com a 
autondade competente no acompanhamento e con
trole das atividades de acesso e a apresentar relató
rios sobre as atividades de sua responsabilidade, na 
forma e periodicidade que a autoridade determine, 
assegurada sua adequação à natureza dos traba
lhos contratados. 

Art. 30. A celebração de um contrato coneliO 
não autoriza o acesso ao recurso genético e seu 
conteúdo se subordina ao disposto no contrato de 
acesso e ao estabelecido nesta lei. 

Art. 31. Os contratos conexos incluirão urna 
cláusula suspensiva, condicionando o seu cumpri
mento à execução do contrato de acesso. 

Art. 32. A nulidade do contrato de acesso acar
reta a nulidade do contrato conexo. 

§ 1° A autoridade competente poderá rescindir 
o contrato de acesso quando se declare a nuldade 
do contrato conexo, se este último for indispensáWII 
para a realização do acesso. 

§ 2• A modificação, suspensão, rescisão ou re
solução do contrato conexo poderá implicar a modifi
cação. suspensão, rescisão ou resolução do contra
to de acesso pela autoridade competente, se afetarem 
de maneira substancial as coudições deste último. 

SEÇÃOV 
Da Execuçio e Acompanhamento 

doa Contratoa ele Acesso 

Art. 33. Os procedimentos de acesso contarão. 
obrigatoriamente, com o acompanhamento de insti
tuição de pesquisa ou ensino brasileira, pública ou 
privada. de reconhecido concerto na área objeto elo 
procedimento, aprovada pela autoridade competente 
e contratada pelo solicitante ou pela agência de 
acesso, antes da autorização. 

Parágrafo único. A instituição designada res
ponde solidariamente pelo cumprimento das obriga
ções assum1das pela pessoa física ou jurídica autori
zada ao procedimento de acesso. 

Art. 34. Caberá à autoridade competente. em 
con,unto com a instituição designada para o acom
panhamento dos trabalhos autorizados, acompanhar 
o cumpnmento dos termos da autonzação e do con
trato de acesso, e especialmente assegurar que: 

I - o acesso seja feito exclusivamente aos re
cursos genéticos e produtos derivados autorizado&, 
quando não for o caso do contrato provisório, e na 
área estabelecida; 

11 - se1a conservadas as condições ambientais 
da região onde se desenvolvem os trabalhos; 

III -haja permanentemente a participação dire
ta de um especialista da institUiçãO de acompanha
mento; 

IV - seja feito um 1ntorme detalhado das ativida
des realizadas e do destino das amostras coletadas; 

V -tenham sido entregues amostras das espé
cies coletadas para serem conservadas ex sib.l, em 
instituição designada pela autoridade competente. 

SEÇÃO VI 
Da Retribuição 

Art. 35. Além das renumerações e partilhas de 
benefícios contratadas entre solicitante, agência de 
acesso. provedores de conhecimentos tradicionais e 
contrapartes dos contratos conexos, fica assegurada 
à União JUSta compensação. que será monetária ou 
em direüos de comercialização. na forma definida 
pelo contrato de acesso firmado entre a autoridade 
competente e as demais partes. 

Art. 36. As retribuições previstas nesta seção 
constituirão fundo especial de conservação. pesqui
sa e inventário do património genético, destinado a 
ser instrumento de suporte financeiro para projetas 
relacionados ao acesso e à conservação de recur
sos genéticos e ao conhecimento associado aos re
cursos genéticos. 

Parágrafo único. Os projetas preVIstos neste 
artigo serão selecionados pela autoridade competen
te em decisão referendada pela Comissão de Recur
sos Genét1cos. de acordo com a disponibilidade de 
fundos e a adequação aos princípios estabelecidos 
nessa lei. 

SEÇÃOVII 
Das Disposições Gerais sobre os 

Contratos de Acesso 

Art. 37. As perm1ssões. autorizações. licenças. 
contratos e demais documentos que amparem a 
pesquisa. coleta. obtenção, armazenamento. trans
porte ou outra atividade similar referente ao acesso 
a recursos genéticos. vigentes na data de publicação 
desta lei, de acordo ou não com suas disposições, 
não condicionam nem presumem a autorização para 
o acesso. 

Art. 38. As pessoas físicas ou Jurídicas autori
zadas a desenvolver trabalhos de acesso a recursos 
genéticos ficam obngadas a comunicar à autoridade 
competente quaisquer Informações referente ao 
transporte do meteria! coletado, sendo também res
ponsáveis civil, penal e administrativamente pelo 
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inadequado uso ou manuseio de tal matenal e pelos 
efeitos adversos de sua atividade. 

Art. 39. A autorização ou contrato para cesso 
aos recursos genéticos não implica autorização para 
sua remessa ao exterior, a qual deverá ser previa
mente solicitada e justificada perante a autoridade 
competente. 

Parágrafo único. Fica expressamente proibida 
a remessa para o exterior de amostras únicas, sem 
observância dos dispositivos relativos ao depósito 
obrigatório de amostras de cada recurso genético ou 
produto derivado que tenham sido objeto de acesso. 

Art. 40. É ilegal o uso de recursos genéticos e 
produtos derivados nara fins de pesquisa, conserva
ção, aplicação industrial c~ comercial, ou quaisquer 
outros, se não tive•em sido objeto de acesso de se
gundo as dispOsições desta Lei. 

Art. 41 . Não se reconhecerão dirertos sobre re
cursos genéticos e produtos derivados obtidos ou 
utilizados em descumprimento desta Lei, não se 
considerando validos titules de propriedade intelec
tual ou similares sobre tais recursos ou produtos ou 
processos resultantes do acesso em tais condições. 

Paragrafo único. Os depositantes de criações 
intelectuais protegive1s por direitos autorais, proprie
dade industrial, cultivadas ou qualquer outra modali
dade de propriedade intelectual, qoe tenham como 
base qualquer recurso genético ou conhecimento 
tradicional. bem como as que tenham como base as 
tradições ou artísticas de comunidades locais ou de 
populações indígenas. deverão certificar a aprova
ção das comunidades ou populações, obtida previa
mente ao requerimento da proteção legal da criação 
e em conformidade com as leis do país de origem do 
recurso genético ou do conhecimento tradicional. 

CPiTULO li 
Do Acesso a Recursos em Condições Ex-Situ 

Art. 42. A autoridade competente poderá firmar 
contratos de acesso a recursos genéticos que este
jam depositados em centros de conservação ex situ 
localizados no território nac1onal. ou, se em paises. 
desde que o Brasil seta o pais de origem dos recursos. 

Parágrafo único. Aplicar-se-ão. no que couber, 
ao regime de acesso a recursos em condições ex 
situ as disposições relatrvas ao acesso em condições 
in situ. 

Art. 43. Os acordos de transferência de mate
rial genético ou análogos entre centros de conserva
ção ex situ ou entre estes centros e terceiros. intei
ramente ou mediante importação ou exportação, 
constrtuem modalidade de contratos de acesso. 

§ 1• O centro de conservação provedor do re
curso genético submeterá a solicitação de acesso à 
autoridade competente, que publicará extraio do pe
dido no Diário Oficial da União. no prazo de até 15 
(quinze) dias da respectiva data. 

§ 2• Os acordos previstos no caput serão vali
dos desde que compativeis com as condições pac
tuadas no contrato original de acesso ao recurso in
tercambiado e com os direitos de propriedade inte
lectual envolvidos. 

§ 3º Na avaliação da solicrtação de acesso a 
autoridade competente poderá exigir retribuição, na 
forma desta lei, o que devera constar no acordo de 
transferência de material genético ou análogo. 

§ 4º Na avaliação da solicitação de acesso, a 
autoridade competente devera, necessariamente, le
var em consideração as manifestações apresenta
das por qualquer interessado. 

§ s• Somente após a homologação da propos
ta de accrdo pela autoridade competente poderá o 
acordo ser finnado entre o centro de conservação e 
o interssado. 

TiTULO IV 
Da proteção do Conhecimento Tradicional 

associado a Recursos Genéticos 

Art. 44. O Poder Público reconhece e protege 
os dirertos das comunidades locais e populações in
dígenas de se beneficiarem coletivamente por seus 
conhecimentos tradicionais e a serem compensadas 
pela conservação dos recursos genéticos, mediante 
remunerações monetárias, bens, serviços, direitos 
de propriedade intelectual ou outros mecanismos. 

§ 1• Cabe ao Ministério Público promover as 
medidas judiciais e extrajudiciais para proteger os 
recursos genéticos nacionais e para defender os in
teresses e os dirertos das comunidades locais e das 
populações indígenas. 

§ 2g A autoridade competente criará um cadas
tro nacional onde serão depositados registras de co
nhecimentos associados a recursos genéticos pelas 
comunidades locais e populações indígenas e por 
qualquer interessado. 

§ 3' Cada registro do cadastro nacional deverá 
ser submetido a um laudo etnológico e servirá para 
subsidiar as decisões relativas aos tennos do contra
to de acesso. 

§ 4º Por meio de convénios. poderão ser depo
sitados no cadastro acervos sobre conhecimenles 
tradicionais de outras instituições, brasileiras ou es
trangeiras. com a mesma finalidade do paragrafo an
terior. 
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§ 59 O registro previsto neste artigo não é obri
gatório e sua não-existência não condiciona nem irn. 
pede o exercício de qualquer direito previsto nes1a 
lei. 

Art. 45. As comunidades locais e populaçõe& 
1ndigenas detêm os direitos exclusivos sobre seus 
conhecimentos tradicionais, e somente elas poderio 
cedê-los. por meio das formas contratuais prevista 
nesta lei. 

Paragrafo único. A proposta de contrato cie 
acesso somente será aceita se for precedida do con
sentimento fonnal, devidamente furidamentado, cie 
comunidade local ou população indígena. obtido se
gundo as normas claras e precisas que serão defini
das para esse procedimento pela autoridade compe
tente. 

Art. 46. Fica assegurado às comunidades !Ir 
cais e populações indígenas o direito aos beneficills 
advindos do acesso a recursos genéticos realizado 
nas áreas que detêm, definido na fonna de contrá 
conexo previsto .--a lei e após consentimento p,._ 
vio fundamentado segundo o disposto no artigo an
terior. 

Paragrafo único. As comunidades locais e po
pulações indígenas poderão solicitar à autoridade 
competente que não pennita o acesso a recui'S06 
genéticos nas áreas que detêm, quando julgarem 
que estas atividades ameaçam a integridade de s«J 
patrimõmo natural ou cultural. 

Art. 47. Não se reconhecerão direitos de pro
priedade intelectual de produtos ou processos reiS
vos a conhecimentos tradicionais associados a ,._ 
cursos genéticos ou produtos derivados, cujo aceAO 
não tenha sido realizado em conformidade com esta 
let. 

TITULO V 
Do Desenvokrimento e Transhwência 

de Tecnologia 

Art. 48. O Poder Público promoverá e apoiara o 
desenvolvimento de tencologias nac1ona1s sustentá
veis para o estudo, uso e melhoramento de espe
ctes. esttrpes e variedades autóctones e apoiará os 
usos e práticas tradicionais das comunidades locais 
e populações Indígenas. 

Paragrafo único. Para os fins deste artigo. o 
Poder Público promoverá o levantamento e a avalia
ção cias blOtecnologias nacionais e tradk:::ionats. 

Art. 49. Sera permitida a utilização de biotecno
logias estrangeiras, sempre e quando estas se sub
metam a esta Lei e demais nonnas sobre biossegu
rança. e a empresa pretendente assuma integral-

mente a responsabthdade por qualquer dano que 
possam acarretar à saúde, ao meto ambiente ou às 
cutturas tradicionaas. 

Art. 50. Serão criados mecanasmos para asse
gurar e facilitar aos pesquisadores nacionais e aos 
provedores de recursos genébcos o acesso e a 
transferência de tecnologias que sejam pertinentes 
para a ~=~servação e utilização sustentável da diver
sidade biolv~!r.3 ou que utilizem recursos genéticos 
serr .... ~·...:~:.!" danos ao meio ambiente e cultural do 
Pais. 

Art. 51 . Em caso de tacnolog1as su1eitas a pa
tentes ou outros dirertos de propriedade Intelectual. 
será garantido que o~ iJrocedimef"ltos de acesso e 
transferência de 1ecnoiO!lia se façam com proteç~~ 
adequada a esses direitos. 

TITULO V1 
Des lnfrações e das Sanções 

Administrativas e Penais 

Art. 52. As condutas & atividades que contra
riem o disposto nesta L-=: ~:!o punidas com sanções 
administrativas e penais. 

Paragr-a~~ único. As sações admintStrativas e pe
nais poderão cumular-se. sendo indepencientes entre SI. 

Art. 53. Nas infrações definidas nesta Lei, e 
considerado responsável o mandante, o autor mate
rial, o diretor. o administrador. o membro de conse
lho e do órgão técnK::o. o auditor, o gerente, o pre
posto ou mandatário de pessoa jurídica, que, saben
do devendo saber da conduta criminosa de outrem, 
deixar de impedir a sua pratica. quando podia agir 
para evitá-la. 

Art. 54. As pessoas jurídicas serão apenadas 
conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a 
intração seja cometida por decisão de seus repre
sentantes legais ou contratuais, ou de seus órgãos 
colegiados. no interesse ou benefício da entidade. 

Paragrafo único. A responsabilidade das pes
soas Jurídicas não exclui a das pessoas ti sacas, auto
ras. co·autoras ou partícipes do mesmo fato. 

Art. 55. Sem prejuízo do disposto nesta Lei. o 
agente. independentemente da existência de culpa. 
é obngado a indenizar ou reparar os danos causados 
ao me1o ambiente e a tercearos afetados por seus atas. 

Art. 56. A obtenção. comercialização e remes
sa para o exterior de recursos e produtos derivados. 
bem como a utilização de conhecimentos tradiCIO
naas. sem a autonzação prevista nesta Le1, consti
tuem crime punível com pena de reclusão de 1 (um) 
a 4 (quatro) anos e mu~a de até 10.000 (dez mil) ve
zes a multa diária prev1sta no artigo seguinte. 



OUTUBRO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 339 

Parágrafo unico. Em ·caso de reincidência. a 
muHa será aumentada até o dobro. 

Art. 57. O Poder Executivo estabelecerá em re
gulamento as hipóteses de aplicação de cada uma 
das seguintes sanções por infração desta Lei: 

I - advertência; 
11 - muHa simples; 
III - muHa diária; 
IV - apreensão dos animais, produtos e sub

produtos da fauna e flora, instrumenfos, petrechos, 
equipamenfos ou veículos de qualquer natureza utili
zados na infração; 

V- destruição ou inutilização do produto; 
VI -suspensão de venda do produto; 
Vil - embargo da atividade; 
VIII - interdição parcial ou total do estabeleci

mento, atividade ou empreendimento; 
IX - suspensão de registro, licença ou autoriza

ção legalmente exigidos; 
X - cancelamento de registro, licença ou auto

rização legalmente exigidos; 
XI - perda ou restrição de incentivos e benefí

cios fiscais concedidos pelo Governo; 
XII - perda ou suspensão da participação em 

linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais 
de cnédrto; 

XIII - intervenção no estabelecimento; 
XIV - proibição de contratar com a Administra

ção Publia, por um período de até três anos. 
Parágrafo único. As sanções estabelecidas 

neste artigo serão aplicadas sem prejuízo de ações 
civis ou penais cabíveis. 

TÍTULO Vil 
Das Disposições Finais 

Art. 58. O Poder Executivo regulamentará esta 
lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da 
data de sua publicação. 

Art. 59. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 60. Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala da Comissão, 2 de junho de 1998. - Joef 

de Hollanda, Vice-Presidente no exercício da Presi
dência - Efcio Alvares - João Rocha - Romeu 
Tuma - Romero Jucá - Leonel Paiva - Francelino 
Pereira - Jefferson Péres - José Fogaça - Nabor 
Junior - Gerson Camata - Emandes Amorim -
Djalma Bessa - Emitia Fernandes, Relatara ad 
hoc- Gilberto Miranda (sem voto)- Jonas Pinhei
ro (sem voto). 

PARECER N• 525, DE 1998 
(Da Comissão de Assuntos Sociais) 

Relator. Senador Osmar Dias 

I - Relatório 

Vem a esta Comissão o projeto de lei de auto
ria da ilustre Senadora Marina Silva, que disciplina 
os procedimentos para a utilização dos recursos da 
diversidade biológica do Brasil. 

O projeto foi apresentado em 9 de novembro 
de 1995 e distribuído na mesma data à Comissão de 
Assuntos Sociais, onde, decorrido o prazo regimen
tal, não recebeu emendas. Em 29 do mesmo mês o 
projeto foi distribuído a este Relator. Em 26 de janei
ro de 1996, foi devolvido à secretaria desta Comis
são para atender. Tratava-se de requerimento do 
eminente Senador Lúcio Alcântara para que o proje
to fosse também apreciado pela Comissão de Edu
cação. O requerido foi finalmente aprovado em ple
nário em 26 de março de 1996, data em que o proje
to ficou apto a receber o nosso parecer e o voto des
ta Comissão. 

Para instruir a matéria, a Comissão de Assun
tos Sociais realizou três audiências públicas em São 
Paulo, Manaus e Brasma, nos dias 19 e 26 de agos
to e 1 O de setembro de 1996, respectivamente. Des
tinavam-se, e quero crer que atingiram seus objeti
vos, a auscultar a maioria dos setores que seriam 
atingidos pela nova legislação. Foram convidados 
representantes da agricuHura, da indústria, das uni
versidades e centros de pesquisa, de comunidades 
locais e indígenas e de organizações não-governa
mentais. 

É justo destacar, ainda, a dedicação do consul
tor, Dr. Eugênio Arcanjo, que desde a elaboração do 
projeto pela Senadora Marina Silva participou direta
mente de todos os eventos, estudando com profun
didade todos os detalhes que envolvem esse com
plexo tema, contribuindo de forma importante para o 
aperfeiçoamento do Projeto de Lei, debatendo 
exaustivamente com todas as entidades repre
sentantes da sociedade e colaborando com seus 
vastos conhecimentos para a elaboração da propos
ta final. 

É o relatório. 

11- Voto 

A adoção. em cada país, de legislação sobre 
acesso a recursos genéticos é uma regra da Con
venção sobre Diversidade Biológ1ca, ass~nada pelo 
Brasil e por mais de cem Estados durante a Rio-92 e 
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·-:ue está em vigor desde dezembro de 1993. Esse 
:'PiJOr!an:e tratado diz em seu art. 15: 

'cada Parte contratante deve adotar 
medidas legislativas, administrativas ou poli
iicas ( ... )para compartilhar de forma 1usta e 
eaürtativa os resultados da pesquisa e do 
desenvolvimento de recursos genéticos e os 
benefícios derivados de sua utilizacão co
mercial e de outra natureza com ~ Parte 
contratanle ~· desses rec:ur.;cs. Essa 
partilha dava dar-se de c:orOOm acoolo." 

Com este irr'41u18o, diwraos pa/ses e áreas aa 
Integração regionais têm iniciado esforços própriaa 
para se dotarem de 1eg;~ relacionadas ao u8D 
o :s recursos da biodiversidade. Em nosso Pais a 
:;-a:clati '2 ma1s concreta nasceu com esta propos~ 
de autona da Senadora Marina Silva, que ora temoa 
á. honra de relatar. · 

O Brasil não pode esperar mais para se guar
necer de uma legislação sobra acesso aos recursos 
genét1cos. O próprio Governo Federal reconhece os 
Irreparáveis danos que o Pais vem sofrendo. Mesmo 
sem dados precisos, admile-se que já se perdeu 
"centenas de milhões de dólares com registros no 
Extenor de novas patentes baseadas em espécies 
vegetaiS da Amazônia"'. Por não dispormos de 
me1os ~egais, assim como de vontade polilica, para 
proteçao de nosso patrimônio genético, murto facil
mente qualquer pessoa entra no nosso território, ex
porta, mape1a e registra patentes com bases nos re
cursos coletados livremente. 

Para Incrementar as atividades de coleta livre 
de espéc1es vegetais, porque muttiplicam-se evidêrt
CiaS de que muitas destas espécies terão aplicação 
med1c1nal. empresas estão ampliando suas ativida
des de pesquisa no Brasil. Seu objetivo é o mapea
mento genético, com a inestimável orientação da& 
comunidades tradicionais e mesmo de publicaçôe& 
C1ent1f1cas. e o posterior patenteamento das molécu
las obtidas. Esse é o caminho da apropriação do r• 
curso natural e do conhecimento de comunidades 
tradic1onais, fonte de valiosos recursos financeiros e 
tecn?ló~icos_ e potencial instrumento de conseNação 
ela blod1vers1dade, que incumbe agora ao Congres110 
Nac1onal t1rar do limbo jurídico e enquadrá-lo segun
do uma legislação adequada. 

O objet1vo da iniciativa política no Senado, se
gundo a própria autora da proposta. era instalar um 

1 LLnz Anton1o Ba!T810 de Castro. Sec::retáno de Oesenvohrilll8f*> 
C1ent1fico e T ea oológico do Mil ilst*k> da Ciência a T ecnoklgla, no 
tomai O Estado de S. P8ulo. em 15·11-96. 

diálogo amplo quanto passivei com todos os 
selares da soc1edade envolvidos e, por meio deste 
processo, buscar uma legislação assentada em nos
sa realidade e em nossas necessidades. A lei cons
truída dessa maneira teria mui1o mais condições de 
eficácia, em razão da divulgação e da conscientiza
ção junto a seus potenciais usuários e beneficiários. 

Considera-se que estas intenções tenham sido 
de algum modo alcançadas. O ano de 1996 foi dedi
cado ao aprofundamento do debate sobre o tema. 
Foram realizadas três audiências públicas pela Co
missão de Assünlos SGaais, em São Paulo (19-8-96), 
Manaus (26-8-96) e Brasilia (1 0-9-96), destinadas a 
ouvir os distintos segmentos da sociedade civil. Em 
outubro de 1996, numa promoção conjunta da Co
missão de Assuntos Sociais com c Ministério do 
Meio Ambiente e com diversas entidades, realizou
se o importante workshop em Brasilia, sobre a nor
malização do acesso aos recursos genéticos. Nos 
debates destacaram-se as participações de numero
sas entidades. como o Instituto de Pesquisas da 
Amazônia, universidades de Brasilia e de São Paulo, 
o lnstrtuto Agronômico do Paraná, além das contri· 
buições da própria administração direta. por meio do 
Ministéno do Meio Ambiente. Registre-se ainda 
como um dos principais vetares no processo a Fun
dação Oswaldo Cruz. que vem protagonizando o de
bate sobre a aplicabilidade da lei aos materiais ge
néticos humanos. 

Assim, graças em grande parte ao processo 
adotado, chegamos hoJe a um acúmulo de informa
ções e de opimões que nos permrtem formular o pa
recer sobre a proposição. certos de estarmos optan
do por uma legislação equilibrada. apta a regular to
das as questões que decorrem dos procedimentos 
de acesso aos bens genéticos. A sábia postura de 
diálogo implantada permrtiu-nos debater cada um 
dos pontos do projeto e ass1m1lar a grandeza da pro
posta da Senadora Manna Silva. E esse entendi· 
menta foi materializando. passo a passo, com a con
tinua colaboração daquela parlamentar e de sua as
sessoria, na elaboração de um texto substrtutivo ao 
original, como se ass1nala ao final deste voto. Em 
que pesem um ou outro ponto de vista exclus1vo 
deste relator, eventualmente não-compartilhado pela 
autoria, o nosso subst1tui1VO destina-se na verdade a 
ressaltar e a tomar ma1s límp1do o grande vak>r da 
proposta de lei da Senadora Marina Silva. Seu texto 
já perfazia a filosofia para o reg1me de acesso que 
se pretende para o Bras11. Cumpnmos nossa tarefa 
ma1s como um rev1sor qualificado, com o claro objetl
vo de aparelhar o texto com instrumentos melhor de-
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tinidos, concebidos a partir do aprofundamento dos 
debates realizados. Tal é o anseio detectado nos di
versos segmentos consultados e o sentido do pre
sente parecer. 

O diálogo estabelecido e o exame da matéria 
levam-nos a votar pela aprovação do Projeto de Lei 
do Senado n• 306, de t995, na forma da redação 
subst~utiva abaixo. 

EMENDA N° 2 CAS 
(Substitutivo) 

Dispõe sobre o acesso a recursos 
genéticos e seus produtos derivados e dá 
outras providências 

O Congresso Nacional decreta: 

TÍTULO I 
Das Disposições Preliminares 

Art. 1° Esta lei regula dire~os e obrigações rela
tivos ao acesso a recursos genéticos, material gené
tico e produtos derivados, em condições ex situ ou 
ln situ, existentes no território nacional ou dos quais 
o Brasil é pais de origem, a conhecimentos tradicio
nais das populações indígenas e comunidades lo
cais associados a recursos genéticos ou produtos 
derivados e a cultivos agrícolas domesticados e 
semi-domesticados no Brasil. 

Art. 2" Os recursos genéticos e produtos deri
vados são considerados bens públicos de uso espe
cial da Nação brasileira, e os contratos de acesso a 
eles se farão na forma desa Lei, sem prejuizo dos di
re~os de propriedade material e imaterial relativos. 

I -aos recursos naturais que contêm o recurso 
genético ou produto derivado: 

11 - às lerras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios e ao usufruto exclusivo, por eles, das riquezas 
nessas terras existentes; 

III - à coleção privada de recursos genéticos 
ou produtos derivados; 

IV - aos conhecimentos tradicionais das popu
lações indígenas e comunidades locais associados a 
recursos genéticos ou produtos denvados; 

V - aos cultivos agrícolas domesticados e 
semi-domesticados no Brasil. 

Parágrafo único. Aos proprietários e detentores 
de bens e direitos de que trata este artigo será ga
rantida a repartição justa e eqüitativa dos benefícios 
derivados do acesso aos recursos genéticos e pro
dutos derivados. aos conhecimentos tradicionais das 
populações indígenas e comunidades loca1s asso
ciados a recursos genéticos ou produtos derivados e 

aos cultivos agrícolas domesticados e semi-domesti
cados no Brasil, na forma desta Lei. 

Art. 3• A classificação jurídica do artigo anterior 
não se aplica aos recursos genéticos e quaisquer 
componentes ou substâncias dos seres humanos, 
observado ainda o disposto no art. s• desta Lei. 

TiTULO 11 
Das Definições de Termos e das 

Disposições Gerais 

CAPÍTULO I 
Das Definições de Termos 

Art. 42 Para os efertos desta Lei aplicam-se as 
seguintes definições: 

ACESSO A RECURSOS GENÉTICOS: obtenção e 
utilização de recursos genéticos, material genético e 
produtos derivados, em condições ex situ ou in situ, 
existentes no território nacional ou dos quais o Brasil 
é pais de origem, de conhecimento das populações 
indígenas e comunidades locais associados a recur
sos genéticos ou produtos derivados e de cultivos 
agrícolas domesticados e semi-domesticados no 
Brasil, com fins de pesquisa, bioprospecção. conser· 
vação. aplicação industrial ou aproveitamento co
mercial, entre outros. 

AUTORIDADE COMPETENTE: órgão público desig
nado pelo Governo para contratar o acesso a recur
sos genéticos, incluindo obrigatoriamente a reparti
ção de benefícios e o acesso e transferência de terc
nologia, de acordo com o previsto nesta Lei. 

BIOTECNOLOGIA: qualquer aplicação tencológica 
que utilizae sistemas biológicos ou organismos VI

vos, parte deles ou seus derivados. para fabricar ou 
modificar produtos ou processos para utilização es
pecifica. 

CENTRO DE CONSERVAÇÃO EX SITU: entidade 
reconhecida pela autoridade competente que cole
cicna e conserva os componentes da diversidade 
biológica fora de seus habitats naturais. 

CONHECIMENTO TRADICIONAL: todo conheci
mento, inovação ou pratica individual ou coletiva de 
população indígena ou comumdade local. com valor 
real ou potencial, associado a recursos genéticos ou 
a produtos derivados. proteg1do ou não por reg1me 
de propriedade intelectual. 

COMUNIDADE LOCAL E POPULAÇÃO INDiGENA: 
grupo humano d1st1nto por suas condições soc1a1s. 
culturais e econõmicas. que se organiza total ou par
cialmente por seus própnos costumes ou tradições 
ou por uma legislação especial e que. qualquer que 
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seja sua srtuação JUrídica, conserva suas próprias 
instituições sociais, econôm1cas, culturais ou parte 
delas. 

CONDIÇÕES EX SITU: condições em Que os com
ponentes da diversidade biológica são conservados 
fora de seus habitllts naturais. 

CONDIÇÕES lN SITU: condições em Que os recur
sos biológicos existem em ecossistemas e habita• 
naturaiS e, no caso de espécies domesticadas ou 
cultivadas, nos meios onde tenham desenvolvido 
suas propnedades características. 

CONTRA TO DE ACESSO: acordo entre a autorida
de competente e pessoas tisicas ou jurídicas, o Qual 
estabelece os termos e condições para o acesso, 
por essas pessoas a recursos genéticos e sua pos
terior utilização, incluindo obrigatoriamente a reparti
ção de benefícios e o acesso e transferência de tec
nologia, de acordo com o previsto nesta Lei. 

DIVERSIDADE BIOLÓGICA: variabilidade de orga
nismos vivos de todas as origens, compreendendo 
os ecossistemas terrestres. mannhos e outros ecoe
sistemas aQuáticos e os complexos ecológicos de 
Que fazem pane, bem como a diversidade genética, 
a diversidade de espécies e de ecossistemas. 

DIVERSIDADE GENÉTICA: variabilidade de ge,_ 
e genótipos entre as espécies e dentro delas. a parte 
ou o todo da infonna.ção genéttca contida nos recur
sos biológicos. 

ECOSSISTEMA: um complexo d1nâmico de comuni
dades vegetais, anima1s e de m1croorgamsmos e o 
seu meio inorgânico que interagem como uma uni
dade funcional. 

EROSÃO GENÉTICA: perda ou diminuição da divelsi
dade genética, por açâo antrópica ou causa natural. 

MATERIAL GENÉTICO: todo material biológico de 
origem vegetal, animal, mterob1ana ou outra que 
contenha unidades funcionais de hereditariedade. 

PAIS DE ORIGEM DE RECURSOS GENÉTICOS: 
país que possui esses recursos genéticos em condi
ções in situ. incluindo aQueles Que. havendo estado 
em tais condições encontram-se em cond1ções n 
aitu sob jurisdição nacional. 

PRODUTO DERIVADO: produto natural isolado de 
ongem biológica, ou Que nela esteja estruturalmente 
baseado, ou ainda QUe tenha s1do de alguma forma 
criado a panir da utilização de um conhec1mento tra
dicional a ele associado. 

PROVEDOR DO CONHECIMENTO TRADICIONAL: 
comunidade ou grupo Que está capacitado, de acot-

do com esta Lei e por meio do contrato de acesso, 
para participar do processo decisório a respeito do 
provimento do conhecimento tradicional que detém. 

PROVEDOR DO RECURSO GENÉTICO: pessoa. 
tísica ou jurídica, população indígena ou comunida· 
de local, capacrtada, de acordo com esta Lei e por 
meio do contrato de acesso. para panicipar do pro
cesso decisório a respe1to do provimento do recurso 
genético, material genético ou de seus produtos deri
vados. 

RECURSOS BIOLÓGICOS: orgamsmos ou pane 
destes populações ou QualQuer outro componente 
biótico de ecossistemas, compreendendo os recur
sos genéticos. 

RECURSOS GENÉTICOS: material genético de va
lor real ou potencial, incluindo a variabilidade genéti
ca de espécies de plantas, anunais e microorganis
mos integrantes da biodiversidade de interesse so
cioeconômico aluai ou potencial. para utilização ime
diata ou no melhoramento genético. na biotecnolo
gia, em outras ciências ou em empreendimentos 
afins. 

REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS: compreende as 
medidas para promover e garantir a distnbu1ção dos 
resultados econômicos ou não da pesqu1sa, desen
volvimento, comercialização ou licenciamento decor
rentes do acesso a recursos genéticos, incluindo o 
acesso, transferência de tecnologia e biotecnologia e 
pan1cipação em at1vidades de pesQuisa e desenvol
vimento relacionados a recursos genéticos. 

USO SUSTENTA VEL: utilização de componentes da 
divers1dade biológica de modo e em ritmo tais QUe 
não levem, no longo prazo, à diminuição da diversi
dade biológica mantendo assim seu potencial para 
atender às necess1dades e aspirações das gerações 
presentes e futuras. 

CAPÍTULO 11 
Das Disposições Gerais 

Art."52 Incumbe a todas as pessoas tisicas e Ju
rídicas e ao Poder Público. em part1cular. preservar 
o patnmômo genético e a diversidade biológica do 
País. promover seu estudo e uso sustentável e con
trolar as atividades de acesso a recursos genéticos. 
ass1m como fiscalizar as entidades dedicadas à 
prospecção. coleta, pesquisa. conservação. manipu
lação. comercialização. dentre outras at1v1dades re-. 
lat1vas a estes recursos. na forma desta Le1 atend•· 
dos os seguintes princip1os: 

I - integridade do patrimômo genético e da d1· 
vers1dade biológica do Pais; 
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11 - soberania nacional sobre os recursos gené
ticos e seus produtos derivados existentes no terntó
rio nacional; 

III - necessidade de consentimento prévio e 
fundamentado das comunidades locass e populações 
indígenas para as atividades de acesso aos recursos 
genéticos srtuados nas áreas que ocupam aos seus 
cultivos agrícolas domesticados e semidomesticados 
e aos conhecimentos tradicionais que detêm; 

IV - integridade intelectual do conhecimento 
tradicional detido pela comunidade local ou popula
ção indígena, garantindo-se-lhe o reconhecimento, a 
proteção, a compensação justa e equitativa pelo seu 
uso e a liberdade de intercãmbio entre seus mem
bros e com outras comunidades ou populações aná
logas; 

V - inalienabilidade, impenhorabilidade e im
prescmibilidade dos dirertos relativos ao conheci
mento tradicional detido pela comunidade local ou 
população indígena e aos seus cultivos agrícolas do
mesticados e semi-domesticados, possibilrtando-se. 
entretanto, o seu uso. apos o consentimento prévio e 
fundamentado da respectiva comunidade local ou 
população indígena e mediante justa e equitativa 
compensação, na fomna desta lei. 

VI - participação nacional nos benefícios eco
nõmicos e sociais decorrentes das atividades de 
acesso, especialmente em proveito do desenvolvi
mento sustentável das áreas onde se realiza o aces
so a recursos genéticos e das comunidades locais e 
populações indígenas provedoras do conhecimento 
tradicional. 

VIl - realização, prioritarsamente no terrrtório 
nacional, das atividades de beneficiamento, pesqui
sa e desenvolvimento relacionadas aos recursos ge
néticos aos quais o acesso for concedido; 

VIII - promoção e apoio às distintas fomnas de 
geração, em beneficio do País, de conhecimentos e 
tecnologias relacionados a recursos genéticos e pro
dutos derivados; 

IX- proteção e incentivo à diverssdade cultural, 
valorizando-se os conhecimentos, inovações e práti
cas das comunidades locais e populações sndigenas 
sobre a conservação, melhoramento, uso, maneJO e 
aproveitamento dos recursos genéticos e seus pro
dutos derivadas; 

XII - compatibilização com as políticas, princi
pies e nonnas relativas às politicas nacionais de pro
teção ambiental; 

XIII -cumprimento e fortalecimento da Conve
ção sobre Diversidade Biológsca e demass atas Inter
nacionais relacionados à conservação e ao uso sus
tentável da biodiversidade. 

Art. 6° Os contratos de acesso a recursos ge
néticos, seu controle e fiscalização vssam a conser
vação, ao estudo e ao uso sustentável da diversida
de biológica do País, aplicando-se as disposições 
desta lei a todas as pessoas físicas ou jurídicas, na
cionais ou estrangeiras. assim como a. 

I - todas as atividades de extração, uso, apro
veitamento ou comercialização, no território nacio
nal, de recursos genéticos e seus produtos deriva
dos, e 

11 - qualquer acordo ou contrato, publico ou pri
vado, relativo a recursos genéticos e produtos deri
vados originários do Pais. 

Art. 7" Esta lei se aplica aos recursos genéticos 
e seus produtos derivados continentais, costesros. 
maritimos e insulares ocorrentes no território nacio
nal ou dos quais o Brasil é pais de origem, assim 
como aos conhecimentos tradicionais associados 
das comunidades locais e populações indígenas, e 
as espécies migratórias que, por causas naturais. se 
encontrem no território nacional. 

Art. a• Esta lei não se aplica: 
I - aos materiais genéticos e quaisquer compo

nentes ou substâncias dos seres humanos, ficando 
toda coleta ou uso desses recursos, componentes 
ou substâncias dependente de aprovação do Poder 
Executivo, após o consentsmento prévio fundamento 
do individuo, até que entre em vigor lei específsca 
sobre esta matéria; 

11 - ao intercâmbio de recursos genéticos, pro· 
dutos derivados, cultivos agrícolas tradicionais ou de 
conhec1mentos tradicionais associados, realizado 
pelas comunsdades locais e populações indígenas. 
entre si, para seus própnos fins e baseado em sua 
prática costumeira. 

Art. 9° É proibido o uso, direto ou indsreto. de 
recursos biológicos, recursos genéticos ou matenal 
genético e produtos derivados em amnas biológicas 
ou em práticas nocivas ao meio ambiente ou à saú
de humana. 

X - compatibilização com as políticas. princi-
pias e nomnas relativos à biossegurança; TiTULO III 

XI - compatibilização com as políticas, princí- Das Atribuições Institucionais 
pios e nomnas relativas à segurança alimentar do Art. 10. Para assegurar o cumprimento do dss-
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gão da Administração Direta, que desempenhará as 
funções de autoridade competente e que será res~ 
ponsável pela autonzação do acesso a recursos ge· 
néticos. 

An. t 1. As decisões da autoridade competente 
relativas a politica nacional de acesso e as autoriza
ções de é:.cesso serão referendadas por uma Comis
são de Recursos Genéticos, a ser criada pelo Poder 
Execut1vo. composta por representantes do Governo 
Federal, dos governos estaduais e do Distrito Fede
ral. da comumdade cientifica, de comunidades locáia 
e populações Indígenas, de agências de acesso, de 
organizações não-governamentais e de empresas 
privadas. em representação palitaria de membros do 
poder Publico e de comunidades e instituições não
governamentais, incluidas entre estas últimas as ins
tituições de ensino e pesquisa. 

Parágrafo único. A autoridade competente de
sempenhara as funções de secretaria executiva de 
Comissão de Recursos Geneticos, na forma do re
gulamento. 

Art. 12. Além de firmar contratos de acesso, in
cumbe a autoridade competente. ouv1da a Comissão 
1je Recursos Genéticos e sempre de acordo com o 
previsto nesta lei e com os demais instrumentos de 
1eg1slação e politica ambiental: 

I -elaborar, coordenar e executar a política n• 
Clonai de acesso a recursos genéticos, com objeti
'os de preservar a diversidade e a integridade do 
oatnmônio genébco nacional. 

11 - supervisionar, controlar e avaliar as ativida
jes de acesso a recursos genéticos desenvolvidas 
no País; 

III - apo1ar a produção e a atualização de rela
tórios penódicos dos níveis de ameaça à diversidade 
biológ1ca nac1onal e dos 1mpactos reais e potenciai& 
a sua preservação; 

IV - colaborar com órgãos do Poder Executivo, 
:::om organ1smos internacionais, com comunidades 
loca1s e com organizações não-governamentais para 
a elaboração de listas de recursos biológicos amea
çados de ext1nção ou de deterioração e dos locats 
ameaçados por graves perdas de diversidade bioló
QICa, ass1m como para a defimção dos necessários 
mecan1smos de controle: 

V - contribUir para a divulgação de informa
ções referentes as ameaças a diversidade biológi
ca nac1onal: 

VI - acompanhar e promover pesqUISa e inven
tános da d1vers1dade biológica nacional e desenvol
ver mecanismos para organizar e manter esta infor
mação; 

VIl - apoiar as med1das para controlar e orevl
nir a introdução de espécies exóticas no terntór o na
cional; 

VIII - contribUir para o desenvolvimento das 
atividades de conservação ex situ de recursos ge
néticos: 

IX -identificar pnoridades e promover a forma
ção de pessoal necessario às atividades de acesso. 
bem como propor programas de treinamento. 

Art. 13. A qualquer tempo, quando ex1sta peri
go de dano grave e irreversivel decorrente de atlvi
dades praticadas na forma desta Lei. o Poder Públi
co, com base em parecer técnico e om critérios de 
proporcionalidade, adotará medidas destinadas a im
pedir o dano podendo inclusive sustar a atividade 
espec1almente em casos de: 

I - perigo de extinção de espécie, subespécie, 
estirpes ou variedades; 

11- razões de endemismo ou raridade: 
III - cond1ções de vulnerabilidade na estrutura 

ou func•onamento dos ecossistema; 
IV - eleitos adversos sobre a saúde humana 

ou sobre a qualidade de vida ou identidade cultural 
das comun1dades loca1s e populações uldígenas: 

V -impactos amb1enta1s mdesejâve1s ou dificil
mente controláveiS sobre os ecossistemas urbanos e 
rurais: 

VI - perigo de erosão genét1ca ou perda de 
ecossistemas de seus recursos ou de seus compo
nentes por coleta 1ndev1da ou mcontrolada de ger
moplasma: 

VIl - descumpnmento de normas e pnncip•os 
de biosegurança ou de segurança alimentar: e 

VIII - utilização dos recursos com fins contrá
rios aos interesses nac1ona1s e aos tratados asSina
dos pelo Pais. 

Parágrafo único. A falta de certeza c1entíf1ca 
absoluta sobre o nexo causal entre a at1vidade de 
acesso aos recursos genét1cos e o dano não poderá 
ser alegada para postergar a adoção das med1das 
ef1cazes requendas. 

TITULO IV 
Do Acesso a Recursos Genéticos 

CAPiTULO I 
Do Acesso a Recursos em Condições ln S1tu 

An. 14. Todo e qualquer proced1mento de 
acesso a recursos genéticos em terntóno braslie1ro 
em ccondições in situ. dependerá de autorização 
prévia pela autoridade competente e da assinatura e 
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publicação de contrato entre a autoridade competen
te e as pessoas físicas ou jurídicas interessadas. 

Parágrafo único. A autoridade competente ca
dastrará entidades públicas e organizações privadas 
sem fins lucrativos, que mantenham atividades rela
Clonadas à conservação e ao uso sustentável dos 
recursos naturais nomeadas para efeito desta Lei 
como "agências de acesso" que poderão requerer 
acesso em nome de terceiros, negociar contratos co
nexos e cláusulas de proteção de direitos relativos 
ao conhec1mento tradicional e gerenciar projetas e 
aplicações de recursos avindos dos contratos de 
acesso. 

SEÇÃO I 
Da Solicitação e do Projeto de Acesso 

Art. 15. Para obter orização e linnar contrato 
de acesso a recurso genético, o solicitante ou a 
agência de acesso deverá apresentar solic~ação 
acompanhada do projeto de acesso onde constam 
pelo menos os seguintes itens: 

I - dados curriculares e identificação completa, 
incluídos os dos respectivos responsáveis: · 

a) do solicttante de acesso, pessoa tisica ou ju
rídica que realizara o acesso e que deve ter capaci
dade jurídica para contratar e capacidade técnica 
comprovada, incluindo informações de todas as pes
soas ou entidades que estrão envolvidas nos proce
dimentos de acesso: 

b) da agência de acesso, incluindo o registro 
cadastral e o contrato com o solicitante de acesso 
quando for o caso. 

c) do possUidor do recurso natural que contém 
o recurso genético ou da coleção de recursos genéti
cos. quando for o caso. 

d) do provedor do conhecimento tradicional. 

e) nome da instituição pública de ensino ou 
pesqUisa ou de utilidade pública domiciliada no Bra
sil. incumbida de acompanhar os procedimentos de 
acesso. 

11 - informação completa sobre cronograma. or
çamento e fontes de fmanciamento para o trabalho 
preVIStO. 

III - descrição detalhada e especificada dos re
cursos genéticos, produtos derivados ou conheci
mento tradicional a que se pretende ter acesso. in
clUindo seus usos atua1s e potenciais, sua sustenta
bilidade ambiental e os riscos que possam decorrer 
do acesso. 

IV - descnção c1rcunstanc1ada dos métodos, 
técnic.:=ts de r.oleta e instrumentos a serem utilizados: 

V - localização prectsa das áreas onde serão 
realizados os procedimentos de acesso; 

VI - indicação do destino do material coletado 
e seu provável uso posterior. 

§ 19 No caso de acesso a conhecimento tradi· 
cional, o projeto previsto neste artigo deverá vtr 
acompanhado de uma autorização de visitas à co
munidade local ou população indígena e das infor
mações recolhidas de fonte oral ou escrita. relacio
nadas ao conhecimento tradicional. 

§ 2º A autoridade competente podera, adicio
nalmente, caso julgue necessário exigtr a apresenta
ção de estudo e relatório de impacto ambiental relati
vos aos trabalhos a serem desenvolvidos. 

Art. 16. Se a solicitação e o projeto de acesso 
forem considerados completos. a autoridade compe
tente lhe outorgará uma data, hora e numero de ms
crição e, no prazo de até 15 (quinze) dias nessa 
data. tomará as seguintes providências: 

I - publicação de extraio da solicitação e do 
projeto de acesso no Diário Oficial da União. 

11 - publicação de extraio da solicitação e do 
projeto de acesso. por 3 (três) dias seguidos. no ór
gão de comunicação impressa de maior circulação 
da região onde se realizará o acesso. 

III - quando a institUição mtormada pelo soltei
tanta ou pela agência de acesso não for aprovada. 
indicação de pelo menos três instituições que pode
rão ser designadas para acompanhar os procedi
mentos de acesso na forma desta Lei. 

Parágrafo Unico. Se a solicttação e o projeto de 
acesso forem considerados incompletos não pode
rão ser aceitos pela autoridade competente que os 
devolvera imediatamente para fins de correção. 

Art. 17. Dentro de 60 (sessenta) dias segumtes 
a publicação da solicitação e prOJeto de acesso. a 
autoridade competente procederá ao seu exame. 
analisando as informações fornectdas na forma do 
art. 15, realizando as 1nspeções necessánas e. com 
base em parecer tecnico-Juridico e em manifestações 
de qualquer tnteressado. apresentadas no prazo le

gal, decidirá sobre a procedéncta ou 1mprocedênc,a 
da solicttação. 

§ 1Q O prazo previsto no caput podera ser pror
rogado a juizo da autondade competente. 

§ 2'? As soltcitações de acesso a ser reaüzado 
em untdades de conservação dependerão de pare
cer dos órgãos competentes. a ser emtttdo sem pre· 
juízo do prazo prev1sto no caput. 

§ 32 As soliCitações de acesso a ser realtzado 
em áreas indígenas dependerão de paret:~r ri0c:: ór 
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gãos competentes. a ser emitido sem pre1uízo do 
prazo previsto no ceput, bem como do consentimen· 
to prév1o e 1undamentado da comunidade indígena 
envolvida na forma desta Le1. 

Art. 18. Até a data final do prazo para exame a 
autondade competente, com base no parecer previs
to no artrgo anterior. deverá deferir ou indefenr a so
licitação. sempre em decisão motivada. 

§ 12 A decisão de indeferimento será comuni
cada ao 1nteressado e encerrará a tramitação, sem 
~reJuízo de recursos administrativos ou judiciais ca
bíveiS. 

§ 2' Em caso de deferimento, a decisão será 
comunicada ao interessado no prazo de 1 O (dez) 
d1as e publicada no 016rio Oficial e no órgão de co
mumcação impressa de maior circulação da região 
onde se realizará o acesso, seguindo-se a negocia
ção e elaboração do contrato de acesso. 

SEÇÃO 11 
Do Contrato de Acesso 

Art. 19. São partes no contrato de acesso: 

a) o Estado, representado pela autoridade 
competente; 

b) o solicitante do acesso; 

c) a agênc1a de acesso: 
d) a provedor do conhecimento tradiCIOnal ou 

do cu1t1vo agricóla domesticado, nos casos de con
tratos de acesso que envolvem estes componentes. 

Art. 20. Quando a solicitação de acesso envol
va um conhecimento tradicional ou um cult1vo agrí
cola domest1cado. o contrato de acesso, incorporará. 
como parte Integrante, um anexo. denominado con
trato acessório de utilização de conhecimento tradi
CIOnal ou de cutivo agrícola domesticado, subscrito 
pela autoridade competente. pelo provedor do co
nhecimento tradicional ou do cultivo agrícola domes
ticado. pelo soliCitante e agênc1a de acesso. quando 
for o caso. que estabeleça a compensação JUSta e 
eqLutat1va relativa aos beneficies ptoven1entes dessa 
ut1l1zação. 1ndicando-se expressamente a forma de 
tal part1c1pação 

Art. 21. Durante a fase de negoc1ação do con
trato de acesso. o soltcitante ou agência de acesso 
deverão apresentar ã autoridade competente os con
·ratcs conexos que tenham firmado com terceiras 
-oesso2s. na forma prev1sta nesta Let. 

§ 1 o A mstltUtção pública ou pnvada que s1rva 
.je apo1o nactanal, em regime de contrato conexo 
orev1sto nesta Le1. deverá ser ace•ta pela autoridade 
compe\ente. 

§~A aceitação prevista no parágrafo antenor, 
em nenhum caso, tomará a autoridade competente 
responsável pelo cumprimento do respect1vo contra
to conexo. 

Art. 22. O contrato de acesso, determinado pe
los termos e cláusulas mutuamente acordados pelas 
partes. deverá conter, além das informações presta
das pelo solicitante ou pela agência de acesso, to
das as demais condições e obrigações a serem 
cumpridas, destacando-se: 

I - definição do objeto do contrato, tal qual re
gistrado na solicitação e projeto de acesso. 

11 - determinação da titularidade de eventuais 
direitos de propriedade intelectual e de comercializa
ção dos produtos e processos obtidos e das condi
ções para conessão de liCenças; 

III - obrigação do solicrtante e da agência de 
acesso de não ceder ou transferir a terceiros o aces
so, manejo ou utilização dos recursos genéticos e 
seus produtos derivados sem o consentimento ex
presso da autoridade competente e, quando for o 
caso. das comunidades locais ou populações lndige
nas detentoras do conhecimento tradic1onal ou do 
cultivo agricola domesticado, objeto do procedimen
to de acesso: 

IV - compromisso do solicitante e da agência 
de acesso de informar previamente a autoridade 
competente sobre as pesquisas e utilizações dos re
cursos genét1cos e produtos derivados ObJeto do 
acesso; 

V - compromisso do solicitante e da agênc1a 
de acesso de transm1t1r à autoridade competente os 
relatónos e demais publicações que realizem com 
base nos recursos genéticos e produtos denvados 
objeto do acesso; 

VI - compromisso do solicitante e da agêncta 
de acesso de informar previamente a autondade 
competente sobre a obtenção de produtos ou proces
sos novos ou distintos daqueles ob1eto do contrato; 

VI\ - obngação do solicitante e da agênc1a de 
acesso de apresentar a autondade competente rela
tónos penód1cos dos resultados alcançados: 

VIII -compromisso do solicitante e da agêncta 
de acesso de solicitar prev1a autonzação da auton
dade competente para a transferência ou movimen
tação dos recursos genéticos e produtos denvados 
para fora das âreas des1gnadas para o proced1mento 
de acesso; 

IX - obngação de depós1to de amostras do re
curso genético e produtos derivados objeto do aces-
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so. inclu1ndo todo material associado, em institUIÇãO 
des1gnada pela autondade competente. com ex
pressa proibição de saida do País de amostras 
únicas; 

X - eventuais compromissos de confidenciali
dade. sem prejuízo dos direitos relativos ao conheci
mento tradicional e do reg1me jurídico para o acesso 
adotado nesta Lei; 

XI - eventuais compromissos de exclusividade 
de acesso em favor do solicrtante e da agência de 
acesso. sempre que estejam de acordo com a legis
lação nacional sobre livre concorrência, sem pre
juízo dos direitos relativos ao conhecimento tradi
cional e do regime jurídico para o acesso adotado 
nesta Lei; 

XII - estabelecimento de garantia que assegu
re o ressarcimento, em caso de descumprimento das 
estipulações do contrato por parte do solicitante e da 
agência de acesso; 

XIII - estabelecimento de clausulas de inde
nização por descumprimento de responsabilidade 
contratual. extracontratual e por danos ao meio am
biente: 

XIV - submissão a todas as demais normas 
nacionais, em especial às de controle sanitário. de 
biossegurança, de proteção do meio ambiente e às 
aduaneiras; 

_Art. 23. O prazo de vigência do contrato de 
acesso será determinado pela autoridade competen
te, num máximo de 3 (três) anos. a contar da data de 
sua assinatura, sendo renovável por período iguais 
ao originalmente pactuado. 

Parágrafo único. Sem prejuizo de outras clau
sulas resc1sórias avençadas, a autoridade compe
tente poderá rescindir o contrato de acesso a qual
quer tempo em razão de dispositivo desta Let 

Art. 24. Poderão ser objeto de tratamento confi
dencial os dados e informações contidos na solicita
ção. na proposta, na autorização e no contrato de 
acesso. desde que possam ter uso comercial desleal 
por parte de terceiros, salvo quando sua divulgação 
seJa necessária para a proteção do interesse públi
co. do meio ambiente ou de direitos relativos ao co
nhecimento tradicional. 

§ 1' Para os efeitos do previsto no caput o soli
citante ou a agência de acesso deverão apresentar 
uma petição justificada, acompanhada de um resu
mo não-confidencial, que tará parte do expediente 
publicado. 

§ 22 Os aspectos conflder:c;a 1s ficarão em po
der da autondade competente e não poaerão ser di
vulgados a terceiros. salvo com ordem judicial. 

§ 32 A confidencialidade não pcaerá inc1dir so
bre as informações prev1stas nos 1nc1sos I. !V e V do 
art. 15. 

Art. 25. A autoridade competente poderá cele
brar com centros de pesqUisa e un1versidades públi
cos ou de utilidade publica. domiciliados no País, 
convênios que amparem a execução de um ou 
mais contratos de acesso. de conformidade com 
os procedimentos previstos nesta lei. dispensan
do-se nesses casos. a necessidade de que seja 
designada mstituição para acompanhar as atlvida
des de acesso, de acordo com o que dispõem os 
arts.15e16. 

Art. 26. Serão nulos os contratos que se fir
mem com violação desta lei. podendo ser decretada 
a nulidade de ofícios pela autoridade competente ou 
a requerimento de qualquer pessoa. 

SEÇÃO III 
Do Contrato Provisório de Bioprospecção 

Art. 27. Poderão ser requeridas autorizações e 
celebrados contratos de acesso sem a: observância 
dos incisos III e VI do art. 15 intitulados autorizações 
e contratos provisórios. em áreas com localização e 
dimensões definidas pela autoridade competente. 
observado o zoneamento ecológico do Pais. aten
dendo-se o seguinte: 

I - o contrato previsto neste art1go terá prazo 
de vigência máxima de 1 (um) ano. a contar da data 
da assinatura, não sendo renovável; 

11 - o contrato previsto neste artigo deverá pre
ver um relatório circunstanciado da bioprospecção 
realizada. a ser entregue a autoridade competente 
até 120 (cento e vinte) dias contados da data de 
térmmo do contrato. e que terá tratamento confi
dencial pelo prazo de 1 (um) ano do térmmo do 
contrato; 

III - não serão autonzadas utilizações comer· 
ciais de produtos ou processo obtidos a partrr de 
procedimentos de acesso executados sob a égide 
dos contratos provisórios: 

IV- o acesso aos recursos genéticos encontra· 
dos na área dependerá de autorização e contrato 
realizados na forma dos artrgos antenores. 

V - o s1gnatáno do contrato prevrsto neste artr
go terá prioridade para receber autor.zação e frrmar 
contrato de acesso aos recursos genéticos pras· 
pectados na área. podendo exercer essa pnoridade 
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até o prazo de 1 (um) ano da data de térm1no do 
CDntrato. 

SEÇÃO IV 
Dos Contratos Conexos de Acesso 

Art. 28. São contratos conexos de acesso 
aqueles necessários à implantação e desenvolvi
mento de at1vidades relacionadas ao acesso a recur· 
sos genéticos. e que sejam celebrados entre o solici
tante ou a agência de acesso e: 

a) o proprietário ou possuidor do recurso natu
ral que contém o recurso genético; 

b) o detentor de colação de recursos genéticos 
em condições ex situ ou in aitu; 

c) a instituição publica ou privada designada, 
na forma desta lei, para acompanhar as atividades 
de acesso. envolvendo obrigações que não devam 
fazer parte do contrato de acesso. 

Parágrafo único. Os contratos conexos esbpu
larão uma participação justa e eqürtativa às partes 
nos benefícios resultantes do acesso ao recurso ge-
nético, ind1cando-se expressamente a fonna de tal 
participação. 

Art. 29. Sem prejuizo do acordo no contrato co
nexo e independentemente deste, a instrtuição públi
ca ou privada estarâ obrigada a colaborar com a au
tondade competente no acompanhamento e controle 
das at1vidades de acesso e a apresentar relatórios 
sobre as atividades de sua responsabilidade. na for
ma e periodicidade que a autoridade determine. as
segurada sua adequação à natureza dos trabalhos 
contratados. 

Art. 30. A celebração de um contrato conexo 
não autoriza o acesso ao recurso genético e seu 
conteúdo se subordina ao disposto no contrato de 
acesso e ao estabelecido nesta lei. 

Art. 31. Os contratos conexos incluirão uma 
cláusula suspens1va, condicionando o seu cumpri· 
rnento à execução do contrato de acesso. 

Art. 32. A nulidade do contrato de acesso acar
reta a nulidade do contrato conexo. 

§ 1 º A autoridade competente poderá rescindir 
o contrato de acesso quando se declare a nulidade 
do contrato conexo, se este último for 1nd1spensá.vet 
para a realização do acesso. 

§ 2º A modificação, suspensão. rescisão ou re· 
~olução do contrato conexo poderá 1mpltcar modifi
cação. suspensão, rescisão ou resolução do con
trato de acesso pela autoridade competente, se 
afetarem de maneira substancial as condições 
deste lilt1m0. 

SEÇÃO V 
Da Execução e Acompanhamento 

dos Contratos de Acesso 

Art. 33. Os procedimentos de acesso contarão. 
obrigatoriamente. com o acompanhamento de insti
tuição de pesquisa ou ensino brasileira. pública ou 
pnvada, de reconhecidO conceito na área obteto do 
procedimento. aprovada pela autoridade competente 
e contratada pelo solicitante ou pela agência de 
acesso. antes da autonzação. 

Parágrafo úmco. A mstitu1ção des1gnada res
ponde solidanamente pelo cumpnmento das obnga
ções assumidas pela pessoa fis1ca ou JUrídiCa auton
zada ao procedimento de acesso. 

Art. 34. Caberá à autoridade competente. em 
conjunto com a instituição designada para o acom
panhamento dos trabalhos autorizados, acompanhar 
o cumpnmento dos termos da autorização e do 
contrato de acesso e. especialmente, assegurar 
que: 

I - o acesso seta feito exclusivamente aos re
cursos genéticos e produtos denvados autonzados. 
quando não for o caso do contrato provisório. e na 
área estabelecida; 

11 - sejam conservadas as cond1ções ambien
tais da reg1ão onde se desenvolvem os trabalhos; 

III - haja permanentemente a participação d~re
ta de um espec1ahsta da InStitUIÇão de acompanha
mento: 

IV- se1a ferto um informe detalhado das ativlda
des realizadas e do destmo das amostras coletadas: 

V - tenham sido entregues amostras das es
pécies coletadas para ser conservadas ex situ. 
em 1nst1tuição des1gnada pela autondade compe
tente. 

SEÇÃO VI 
Da Retribuição 

Art. 35. Além das remunerações e pal11lhas oe 
benefícios contratados entre solicitante, agência de 
acesso. provedores de conhecimentos tradic1ona1s e 
contrapartes dos contratos conexos. fica assegurada 
à União justa compensação. que será monetária ou 
em direitos de comerc1ahzação. na forma defimda 
pelo contrato de acesso f1rmado entre a autoridade 
competente e as dema1s partes. 

Art. 36. As retribu1ções prev1stas nesta seção 
constitUirão fundo -espec1al de conservação. pesqUI
sa e Inventário do patrimõmo genético. destmado a 
ser instrumento de suporte financeiro para proJetas 
relacionados ao acesso e à conservação de recur-
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sos genéticos e ao conheciinento associado aos re
cursos genéticos. 

Parágrafo único. Os projetes previstos neste 
artigo serão selecionados pela autoridade competente 
em decisão referendada pela Comissão de Recur
sos Genéticos. de acordo com a disponibilidade de 
fundos e a adequação aos princípios estabelecidos 
nesta Lei. 

SEÇÃO VIl 
Das Disposições Gerais 

sobre os Contratos de Acesso 

Art. 37. As permissões, autorizações, licenças, 
contratos e demais documentos que amparem a 
pesquisa, coleta, obtenção, armazenamento, trans
porte ou outra atividade similar referente ao acesso 
a recursos genéticos, vigentes na data de publicação 
desta Lei, de acordo ou não com suas disposições. 
não condicionam nem presumem a autorização para 
o acesso. 

Art. 38. as pessoas físicas ou jurídicas autori
zadas a desenvolver trabalhos de acesso a recursos 
genéticos ficam obrigadas a comunicar à autoridade 
competente quaisquer informações referentes ao 
transporte do material coletado, sendo também res
ponsáveis civil, penal e administrativamente pelo 
inadequado uso ou manuseio de tal material e pelos 
efeitos adversos de sua atividade. 

Art. 39. A autonzação ou contrato para acesso 
aos recursos genéticos não implica autolização para 
sua remessa ao exterior, a qual deverá ser previa
mente solicitada e justificada perante a autondade 
competente. 

Parágrafo único. Fica expressamente proibida 
a remessa para o exterior de amostras únicas, sem 
observância dos dispositiVOS relativos ao depósito 
obrigatõrio de amostras de cada recurso genético 
ou produto denvado que tenham sido objeto de 
acesso. 

Art. 40. E ilegal o uso de recursos genét1cos e 
produtos derivados para fins de pesquisa, conserva
ção. aplicação industrial ou comercial. ou quaisquer 
outros, se não tiverem sido objeto de acesso segun
do as disposições desta Lei. 

Art. 41. Não se reconhecerão direitos sobre re
cursos genét1cos e produtos derivados obtidos ou 
utilizados em descumprimento desta lei, não se con
siderando validos titules de propriedade intelectual 
ou similares sobre tais recursos ou produtos deriva
dos ou sobre produtos ou processos resultantes do 
acesso em tais condições. 

Paragrafo único. Os depositantes de cnaçõe. 
intelectuais protegíveis por direitos autorais. proprie
dade industnal, cultivares ou qualquer outra modali
dade de propliedade intelectual, que tenha como 
base qualquer recurso genético ou conhecimento 
tradicional. bem como as que tenham como base as 
tradições culturais ou artísticas de comunidades lo
cais ou de populações indígenas, deverão certificar 
a aprovação das comunidades ou populações. obti
da previamente ao requenmento da proteção legal 
da criação e em conformidade com as leis do pais 
de ongem do recurso genético ou do conhecimento 
tradicional. 

CAPiTULO 11 
Do Acesso a Recursos em Condições Ex Situ 

Art. 42. A autoridade competente podera firmar 
contratos de acesso a recursos genéticos que este
jam depositados em centros de conservação ex situ 
localizados no território nac1onal ou, se em outros 
países, desde que o Brasil seja o pais de ongem dos 
recursos. 

Parágrafo único. Aplicar-se-ão, no que couber. 
ao regime de acesso a recursos em condições ex 
situ. as dispostções relativas ao acesso em condições 
in situ. 

Art. 43. Os acordos de transferência de mate
rial genético ou anâlogo entre centros de conser
vação ex situ ou entre estes centros e terceiros. 
internamente ou mediante Importação ou exporta· 
ção, constituem modalidades de contratos de 
acesso. 

§ 12 O centro de conservação provedor do re
curso genético submterá a solicitação de acesso à 
autondade competente. que publicará extrato do pe
dido no Diário Oficial da União. no prazo de até 15 
(qu1nze) dias da respectiva data. 

§ 22 Os acordos previstos no caput serão váli
dos desde qLJe compatíveiS com as condtções pac
tuadas no contrato ongmal de acesso ao recurso ln

tercambtado e com os dtrettos de propnedade tnte
lectual envolvidos. 

§ 3º Na avaliação da solicitação de acesso a 
autoridade competente poaera extgtr retnbUição. na 
forma desta Lei. o que deverá constar no acordo de 
transferência de matenal genêttco ou análogo. 

§ 4º Na avaliação da solicitação de acesso. a 
autoridade competente deverá. necessariamente. le
var em consideração as manifestações apresenta
das por qualquer interessado. 
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§ 5° Somente após a hoi'T'IOklgação da propos
ta de acordo peta autoridade ~tente poderá o 
acordo ser firmado entre o centro de conservação e 
o interessado. 

TITuLO IV 
Da Proteçio elo Conh1 I awnto TI'MIIclotwl 

auocledllaRecu..-~ 

Art. 44. O Poder Público reconhece e prolege 
os direitos das comunidades locais e populações in
dígenas de se beneficiarem coletivamenle por seus 
conhecimentos tradicionais e a serem compensa
dos pela conservação dos recursos genéticos, me
diante remunerações monetárias, bens, serviços, 
direitos de propriedade intelectual ou outros meca
nismos. 

§ 1 ° Cabe ao Ministério Público promover aa 
medidas judiciais e extra-judiciais para proteger os 
recursos genéticoS nacionais e para delellder os in
teresses e os dirailos das comunidades locais e du 
populações indígenas. 

§ 2° A autoridade competente criará um cadas
tro nacional onde serão depositados registras de co
nhecimentos associados a recursos genéticos pelas 
comunidades locais e populações indígenas e por 
qualquer interessado. 

§ 3° Cada registro do cadastro nadonal deverá 
ser submetido a um laudo etnológico e servirá para 
subs1d1ar as decisões relativas aos termos do contra
to de acesso. 

§ 4° Por meio de convênios, podenio ser depo
sitados no cadastro acervos sobre conhecimentos 
tradicionais de outras instituições, brasileiras ou es
trangeiras, com a mesma fw.lidade do parágrafo an
terior. 

§ 5° O registro previsto neste artigo não é obri
gatório e sua não-existllncia não condiciona nem im
pede o exercício de qualquer direrto previsto nesta 
lei. 

Art. 45. As comunidades locais e populações 
indígenas detêm os direilos exclusivos sobre seus 
conhecimentos tradicionais, e somente elas poderão 
cedê-los. por meio das fonnas contratu81s previstas 
nesta Le1. 

Parágrafo único. A proposta de contrato de 
acesso somente será aceita se for precedida do con
sentimento fo1TT181, devidamente fundamentado, da 
comunidade local ou população indígena. obtido se
gundo as normas claras e precisas que serão defini
das para esse procedimento pela autoridade compe
tente. 

Art. 46. Fica assegurado as comunidades lo
cais e populações indígenas o direito aos benefícios 
advindes do acesso e recursos genéticos realizado 
nas áreas que detêm. definido na forma de contrato 
conexo previs1o nesta Lei e após consentimento pré
vio fundamentado segundo o disposto no artigo an
terior. 

Parágrafo único. As comunidades locais e po
pulações indígenas poderão solicrtar a autoridade 
competente que não permita o acesso a recursos 
genéticos realizado nas áreas que detêm, definido 
na forma de contrato conexo previsto nesta Lei e 
após consentimento prévio fundamentado segundo o 
disposto no artigo anterior. 

Parágrafo único. As comunidades locais e po· 
pulações indígenas poderão solicitar à autoridade 
competente que não permita o acesso a recursos 
genéticos nas áreas que detêm, quando julgarem 
que estas atividades ameaçam a integndade de seu 
patrimônio natural ou cu~ural. 

Art. 47. Não se reconhecerão direitos de pro· 
priedade intelectual de produtos ou processos relati
vos a conhecimentos tradicionais associados a re· 
cursos genéticos ou produtos denvados. cujo acesso 
não tenha sido realizado em conformidade com esta 
lei. 

TiTULO V 
Do Desenvolvimento e 

Transferência de Tecnologia 

Art. 48. O Poder Público promoverá e apoiará o 
desenvolvimento de tecnologias nac1ona1s sustentá
veiS para o estudo. uso e melhoramento de espé
c~s. estirpes e variedades autoctones e apoiará os 
usos e práticas tradicionais das comunidades locais 
e populações indígenas. 

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, o 
Poder Público promoverá o levantamento e a avalia
ção das biotecnologias naciona1s e tradicionais. 

Art. 49. Sera permrtida a utilização de biotecno
logias estrangeiras, sempre e quando estas se sub
metam a esta Lei e demais normas sobre blossegu
rança, e a empresa pretendente assuma integral
mente a responsabilidade por qualquer dano que 
possam acarretar à saúde, ao me1o amb1ente ou as 
culturas tradicionais. 

Art. 50. Serão cnados mecamsmos para asse
gurar e facilitar aos pesquisadores nac1ona1s e aos 
provedores de recursos genét1cos o acesso e a 
transferência de tecnolog1as que sejam pertinentes 
para a conservação e utilização susntentavel da di-
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versidade biológica ou que utilizem recursos genéti
cos sem causar danos ao meio natural e cuttural do 
Pais. 

Art. 51. Em caso de tecnologias suje~as a pa
tenes ou outros dire~os de propriedade intelectual, 
será garantido que os procedimentos de acesso e 
transferência de tecnologia se façam com proteção 
adequada a esses dire~os. 

TITULO VI 
o .. lnfrações e da 

Sanções Administrativas e Penais 

Art. 52. As condutas e atividades que contra
riem o disposto nesta Lei são punidas com sanções 
administrativas e penais. 

Parágrafo único. As sanções administrativas e 
penais poderão cumular-se sendo independentes 
entre si. 

Art. 53. Nas infrações definidas nesta Lei, é 
considerado responsável o mandante, o autor rnat&
rial, o diretor, o administrador, o membro de conse
lho e do órgão técnico, o aud~or, o gerente, o pre
posto ou mandatário de pessoa jurídica, que, saben
do ou devendo saber da conduta criminosa de ou
trem, deixar de impedir a sua prática, quando podia 
agir para ev~á-la. 

Art. 54. As pessoas jurídicas serão apenadas 
conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que 
a infração seja cometida por decisão de seus rep
resentantes legais ou contratuais, ou de seus ór
gãos colegiados, no interesse ou benefício da enti~ 
dade. 

Parágrafo único. A responsabilidade das pes
soas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, auto
ras. cc-autoras ou participes do mesmo fato. 

Art. 55. Se, prejuízo do disposto nesta Lei, o 
agente, independentemente da existência de culpa. 
é obrigado a indenizar ou reparar os danos causa
dos ao meio ambiente e a terceiros afetados por 
seus atas. 

Art. 56. A obtenção. comercialização e remes
sa para o exterior de recursos genéticos e produtos 
derivados, bem como a utilização de conhecimentos 
tradicionais, sem a autorização prevista nesta Lei, 
constituem crime punível com pena de reclusão de 
1 (um) a 4 (quatro) anos e multa de até 10.000 
(dez m1l) vezes a multa diária prevista no artigo se
guinte. 

Parágrafo único. Em caso de reincidência, a 
multa será aumentada até o dobro. 

Art. 57. O Poder Executivo estabelecerá em re
gulamento as hipóteses de aplicação de cada uma 
das seguintes sanções por intração desta Lei. 

I - advertência; 
11 - multa simples; 

III - mutta diária; 
IV - apreensão dos animais, produtos e sub

produtos da fauna e flora. instrumentos. petrechos, 
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utili
zados na infração; 

V - destruição ou inutilização do produto; 

VI -suspensão de venda do produto; 

VIl - embargo da atividade; 

VIII - interdição parcial ou total do estabeleci
mento, atividade ou empreendimento; 

IX - suspensão de registro, licença ou autoriza
ção legalmente exigidos; 

X- cancelamento de registro, licença ou auto
rização legalmente exigidos; 

XI - perda ou restrição de incentivos e beneff
cios fiscais concedidos pelo governo; 

XII - perda ou suspensão da participação em 
linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais 
de créd~o; 

XIII - intervenção do estabelecimento; 
XIV - proibição de contratar com a Administra

ção Pública, por um período de até três anos. 

Parágrafo único. As sanções estabelecidas 
neste artigo serão aplicadas sem prejuízo de ações 
civis ou penais cabíveis. 

TITULO VIl 
Das Disposições Finais 

Art. 58. O Poder Executivo regulamentará esta 
lei no prazo de 180 (cento e ortenta) dias a contar da 
data da sua publicação. 

Art. 59. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 60. Revogam-se as disposições em con
trário. 

Sala da Comissão, 5 de novembro de 1997.
Ademir Andrade. Presidente - Osmar Dias, Rela
tor - Nabor Júnior - Waideck Ometaa - Marina 
Silva (Abstenção) - Autora - EmUla Femandee -
Betlo Parga - Otoniel Machado - Leomar Ouinta
nilha - Marluce Pinto - JoH Alves - Ediaon Lo
bão - c .. itdo Maldaner - Albino Boaventura -
Jon111a Pinheiro. 
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SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA N' 2--CAS 

Suprima-se o •nciso VIl do artigo 12. 

Justificação 

A agricultura brasileira desenvolveu utilizan
do-se de espécies exóticas. Praticamente todas as 
variedades de culturas com importância econõmica 
em nosso País tiveram origem em espécies exóti
cas. 

Dificultar o ingresso dessas espécies pode im
pedir a inserção de nosso País no cenário mundial, 
de forma competitiva e pode sign~icar um atraso em 
nosso desenvolvimento científico. 

OSM 'R DIAS 
Senador 

;---:\ f1 -, ,., .. L~ 
i· rr;v~" 
IJ) I 

SUBEMENDA N° 2 À EMENDA N° 2--CAS 

Subsmua-se, na definição de •Recursos Gené
ticos" do art. 4° e no 1nciso XIII do art. s•. a expres
são "biodiversidade" por "diversidade biológica". 

Justificação 

A expressão biodiversidade. embora comu. 
mente utilizada, não é a expressão tecnicamente 
correta. A expressão correta, e que foi consagrada 
durante a Conferência das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em 
1992, é 'diversidade biológica', conforme se encon
tra na Convenção das Nações Unidas sobre Diversi
dade Biológica. 

; .•. I·' • t 

r -t'~-. 

. I I I ' • 
I . 

.1)/r+· -
SUBEMENDA N" 3 À EMENDA N' 2-CAS 

Substrtua-se, na definição de Condições in 
situ, no art. 49 , a expressão •recursos biológ1cos · 
por ·recursos genéticos•. 

Justificação 

Para manter o padrão com a defimçâo de Con
dições in situ apresentada na Convenç!i-o das Naçõ
es Unidas sobre Diversidade Biológica. Artigo li. Uti
lização de Termos. 

- ' 

. I' 

~~-
' ' 

Assinaram o parecer em reuniões Ce ~ 9 de no
vembro de 1997, os senhores Senadores:- Ademir 
Andrade, Presidente - Otonivel Machado. Clelatcr 
- Emma Fernandes - José Alves - Cas1ldo Mal
danar- Carlos Wilson- Albino Boaventura - Be
nedita da Silva- Jonas Pinheiro- Gilvam Borges 
- Nabor Júnior - Osmar Dias - Edison Lobão 
Beflo Parga- Romero Jucá- Marluce Pinto. 
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COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 

OFICIO N• 73197 - CAS 

Brasília, 22 de novembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos tennos do parágrafo 22 , do artigo 91 do 

Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência. 
que esta Comissão aprovou o Subst~utivo do Sena
dor Osmar Dias, com 3 emendas oferecidas em tur
no suplementar ao Projeto de Lei do Senado n• 306, 
de 1995, que "Dispõe sobre os instrumentos de con
trole do acesso aos recursos genéticos do País e dá 
outras providências", em reunião de 19 de novembro 
de 1997. 

Atenciosamente, Senador Ademir Andrade, 
Presidente. 

PARECER N° 526, DE 1998 

Da Comisaio de Aaauntos Sociais 
sobre u emendas apresentadas perante 
• Comlseão, ao Substitutivo, ao Projeto 
de Lei do Senado n• 306, de 1995, em tur
no suplementar. 

Relator. Senador Otoniel Mechado 
Foram apresentadas três emendas ao Substi

tutivo aporvado em primeiro tumo nesta Comissão, 
todas de autoria do Senador Osmar Dias. 

A primeira emenda trata de suprimir o inciso VIl 
do art. 12, que inclui, entre as competências da Co
missão de Recursos Genéticos criada pelo projeto, a 
de "apoiar as medidas para controlar e prevenir a in
trodução de espécies exóticas no território nacional". 
Entendemos que deva haver algum controle sobre a 
introdução de espécies exóticas em nosso Pais, 
mas julgamos que essa é matéria que vem sendo 
tratada com competência pelos órgãos públicos que 
tratam de frtossanidade. não devendo ser tratada na 
esfera do controle de acesso a recursos genéticos. 
Somos assim, favoráveis à aprovação da emenda. 

A segunda emenda trata de substrtuir, na defi
nição de condições ln altu incluído no art. 4°, a ex
pressão "recursos biológicos" por "recursos genéti
cos". De fato, como bem argumenta o Senador Os
mar Dias, a definição para o mesmo tenno utilizada 
pela Convenção das Nações Unidas sobre Diversi
dade Biológica, fonte inspiradora de diversos dispo
srtivos desse projeto, refere-se a "recursos genéticos". 
Somos portanto peta aprovação dessa emenda 

Finalmente, na mesma linha da emenda ante
rior. o Senador Osmar Dias propõe a substrtuição. 
onde ocorrer, da expressão "biodiversid< le" por -. 

versidade biológica". Aqui também, trata-se de dar 
ao projeto a correta terminologia técnica. utilizada 
em âmbrto cientifico e em acordos, tratados e con· 
venções internacionais, razão pela qual nos pronun
ciamos favoravelmente à sua aprovação 

Somos, portanto, pela aprovação das três 
emendas apresentadas ,_.,,o Senador Osmar Dias 
ao Substrtutivo ao PLS 306195. 

Sala das Comissões, 19 de novembro de 1997. 

Presidente. Ademir Andrade 

( 

/ 

/ 
TEXTO FINAL APROVADO 

PELA COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 
AO PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 306, DE 1995 

EMENDA N° 3- CAS 
(Substrtutivo) 

Dispõe sobre o acesso a recursos 
genéticos e seus produrtos derivados, e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

TITULO 
Das Disposições Preliminares 

Art. 1° Esta lei regula dirertos e obngações rela
tivos ao acesso a recursos genéticos, material gene. 
tico e produtos derivados. em condições ex situ ou 
in situ. existentes no temtório nacional ou dos quats 
o Brasil é pais de origem. a conhecimentos tradicio
nais das populações tndígenas e comunidades lo· 
cais associados a recursos genéticos ou produtos 
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denvados e a cultivos agrícolas domesticados e se
midomesticados no Brasil. 

Art. 2• Os recursos genéticos e produtos deri
vados são considerados bens públicos de uso espe
cial da Nação brasileira e os contratos de aceaso a 
eles se farão na forma desta Lei, sem prejuízo das 
direitos de propriedade material e imaterial relativos: 

I - aos recursos naturais que contêm o recurso 
genético ou produto derivado; 

11 - as terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios e ao usufruto exclusivo, por eles, das riquezas 
nessas terras existentes; 

III - a coleção privada de recursos genéticos 
ou produtos derivados; 

IV - aos conhecimentos tradicionais das popu
lações mdígenas e comunidades l<x::ais associados a 
recursos genéticos ou produtos derivados; 

V - aos cultivos agrícolas domesticados e se
midomesticados no Brasil. 

Parágrafo único. Aos proprietários e detentoree 
de bens e direitos de que trata este artigo será ga
rantida a repartição justa e eqüitativa dos benefícios 
derivados do aceso aos recursos genéticos e produ
tos derivados. aos conhecimentos tradicionais das 
populações indigenas e comunidades locais asso
Ciados a recursos genéticos ou produtos derivados e 
aso cunivos agricolas domesticados e serndomesti
cados no Brasil, na forma desta Lei. 

Art. 3º A class~icação jurídica do artigo anterior 
não se aplica aos recursos genéticos e quaisquer 
componentes ou substâncias dos seres humanos 
observado ainda o disposto no art. 8º desta Lei. 

TITULO 11 
Das Definições de Termos e ct..s 

Dlapoeições Gerais 

CAPITULO I 
Das Deflniçõee de Termos 

Art. 4º Para os efeitos desta Le1 aplicam-se as 
seguintes definições: 

ACESSO A RECURSOS GENETICOS: obtenção e 
utilização de recursos genéticos, material genético e 
produtos derivados em condições ex situ ou in situ, 
existentes no territõrio nacional ou dos quais o Brasil 
é pais de origem, de conhecimentos das populaçõee 
1ndígenas e comun'dades locais associados a recur· 
sos gemiticos ou produtos derivados e de cultivos 
agrícolas domesticados e semidomesticados no Bra
Sil, com f1ns de pesquisa bioprospecção, conserva
ção. aplicação industrial ou aproveitamento comer
Cial entre outros. 

AUTORIDADE COMPETENTE: órgão público des,g
nado pelo Governo para contratar o acesso a recur· 
sos genéticos, incluindo oorigatonamente a reparti
ção de benefícios e o acesso e transferência de tec
nologia de acordo com o prev1sto nesta Lei. 

BIOTECNOLOGIA: qualquer aplicação tecnológica 
que utilize sistemas biológicos ou organismos vivos. 
parte deles ou seus derivados. para fabricar ou mo
dificar produtos ou processos para utilização especí · 
fica. 

CENTRO DE CONSERVAÇÃO E){ SITU: entidade 
reconhecida pela autondade competente que cole
ciona e conserva os componentes da diversidade 
biológica fora de seus habitats naturaiS. 

CONHECIMENTO TRADICIONAL: todo conheci
mento, rnovação ou práttca 1ndivrdual ou coletiva de 
população indígena ou comumdade local, com valor 
real ou potencial, associado a recurso genético ou a 
produtos derivados. protegido ou não por regime de 
propriedade intelectual. 

COMUNIDADE LOCAL E POPIJLI'.ÇÕ..O INOiGENA: 
grupo humano distinto por suas condrções socrais. 
culturais e econômrcas. que sa org::miz~ total ou par
cralmente por seus próprios costumes ou tradições 
ou por uma legislação espec1al e que, qualquer que 
seja srr~ sftr.r::oçr"c jL.: .. ,·.-~;-;:=- conserva suas orópnas 
rnstrt:....y.Jes ..::....cr.:. -· ·~ :"'1::2.3. cutturais ou parte 
delas. 

CONDIÇÕES EX SITU: condições am que os com
ponentes da diversidade brológica são conservados 
fora de seus habitats naturais. 

CONDIÇÕES lN SITU: cond!ÇÕ'?5 .,.,-. que os recur
sos genéticos exrstem em eccss~si:..a.mas e habitats 
naturars e, no caso de esp6ci€s comesticadas ou 
cultivadas, nos meros onde tenham desenvolvrdo 
suas propriedades caracterlsticas. 

CONTRATO DE ACESSO: acordo entre a autorida
de competente e pessoas. tisicas ou jurídicas. o qual 
estabelece os termos e condições para o acesso. 
por essas pessoas. a recursos genéticos e sua pos
terior utilização, incluindo obrigatoriamente a repartr
ção de benefícios e o acesso e transferência de tec
nologia, de acordo com o previsto nesta Lei. 

DIVERSIDADE BIOLOGICA: variabilidade de orga
nismos vivos de todas as ongens. compreendendo 
os ecossrstemas terrestres. mannhos e outros ecos· 
sistemas aquátiCos e os complexos ecológ1cos de 
que fazem parte. bem como a diversidade genétrca. 
a diversidade de espéc1es e de ecossistemas. 
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DIVERSIDADE GENÉTICA: variabilidade de genes 
e genótipos entre as espécies e dentro delas, a par1e 
ou o todo da informação genética contida nos recur
sos biológicos. 

ECOSSISTEMA: um complexo dinâmico de comuni
dades vegetais, animais e de microorganismo e o 
seu meio inorgânico que interagem como uma uni
dade funcional. 

EROSÃO GENÉTICA: perda ou diminuição da diver
sidade genética, por ação antrópica ou causa natu
ral. 

MATERIAL GENÉTICO: todo material biológico de 
origem vegetal, animal, microbiana ou outra que 
contenha unidades funcionais de hereditariedade. 

PAÍS DE ORIGEM DE RECURSOS GENÉTICOS: 
país que possui esses recursos genéticos em condi
ções in situ, incluindo aqueles que, havendo estado 
em tais condições. encontram-se em condições ex 
situ sob jurisdição nacional. 

PRODUTO DERIVADO: produto natural isolado de 
origem biológica, ou que nele esteja estnuturalmente 
baseado, ou ainda que tenha sido de alguma forma 
criado a partir da utilização de um conhecimento tra
dicional a ele associado. 

PROVEDOR DO CONHECIMENTO TRADICIONAL: 
comunidade ou grupo que está capacitado, de acor
do com esta lei e por meio do contrato de acesso. 
p_ara participar do processo decisório a respeito do 
provimento do conhecimento tradicional que detém. 

PROVEDOR DO RECURSO GENÉTICO: pessoa, 
física ou jurídica, população indígena ou comunida
de local, capacitada, de acordo com esta Lei e por 
meio do contrato de acesso, para participar do pro
cesso decisório a respeito do provimento do recurso 
genético, material genético ou de seus produtos deri
vados. 

RECURSOS BIOLÓGICOS: organismos ou parte 
destes, populações ou qualquer outro componente 
biótico de ecossistemas, compreendendo os recur
sos genéticos. 

RECURSOS GENÉTICOS: material genético de va
lor real ou potencial, incluindo a variabilidade genéti
ca de espécies de plantas, animais e microorganis
mos integrantes da diversidade biológica, de interes
se socioeconômico aluai ou potencial, para utiliza
ção imediata ou no melhoramento genético. na bio
tecnologia, em outras ciências ou em empreend;. 
mentes afins. 

REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS: compreende as 
medidas para promover e garantir a distribuição dos 
resultados, económicos ou não, da pes<,. ~. desen
volvimento, comercialização ou licenciamento decor
rentes do acesso a recursos genéticos, incluindo o 
acesso, transferência de tecnologia e biotecnologia e 
;:>articípação em ativídades de pesquisa e desenvol
vimento relacionados a recursos genéticos. 

USO SUSTENTÁVEL: utilização de componentes da 
diversidade biológica de modo e em ritmo tais que 
não levem, no longo prazo, à diminuição da diversi
dade biológica, mantendo assim seu potencial para 
atender às necessidades e aspirações das gerações 
presentes e futuras. 

CAPÍTULO 11 
Disposições Gerais 

Art. 5° Incumbe a todas as pessoas físicas e ju
rídicas e ao Poder Público, em particular, preservar 
o património genético e a diversidade biológica do 
País, promover seu estudo e uso sustentável e con
trolar as ativídades de acesso a recursos genéticos, 
assim como fiscalizar as entidades dedicadas à 
prospecção. coleta, pesquisa, conservação, manipu
lação, comercialização, dentre outras atividades re
lativas a estes recursos, na forma desta lei, atendi
dos os seguintes princípios: 

I - integridade do património genético e da di
versidade biológica do País; 

11 - soberania nacional sobre os recursos gené
ticos e seus produtos derivados, existentes no terri
tório nacional; 

III - necessidade de consentimento prévio e 
fundamentado das comunidades locais e populações 
indígenas para as atividades de acesso aos recursos 
genéticos situados nas áreas que ocupam, aos seus 
cuHivos agrícolas domesticados e semi-domestica
dos e aos conhecimentos tradicionais que detém; 

IV - integridade intelectual do conhecimento 
tradicional detido pela comunidade local ou popula
ção indígena, garantindo-se-lhe o reconhecimento, a 
proteção. a compensação justa e eqüitativa pelo seu 
uso e a liberdade de intercâmbio entre seus mem
bros e com outras comunidades ou populações aná
logas; 

V - inalienabilidade, impenhorabilidade e im
prescritibilidade dos direitos relativos ao conheci
mento tradicional detido pela comunidade local ou 
população indígena e aos seus cultivos agrícolas do
mesticados e semi-domesticados, possibilitando-se 
entretanto, o seu uso, após o consentimento prévio e 
lundamentado da respectiva comunidade local ou 
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Dopuiação ·ndigena e mediante justa e eqüitativa 
comoensação. na forma desta ie1: 

VI - participação nacional nos beneficies eco
nómicos e sociais decorrentes das atividades de 
acesso, especialmente em proveito do desenvolvi
mento sustentável das áreas onde se realiza o aces
so a recursos genéticos e das comumdades locais e 
populações indígenas provedoras do conhecimento 
tradicional. 

VIl - realização, prioritariamente no território 
nacional das atividades de beneficiamento, pesquisa 
e desenvolvimento relacionadas aos recurnos gené
tiCOS aos quais o acesso for concedido. 

VIII - promoção e apoio às distintas formas de 
geração, em benefício do País, de conhecimento e 
tecnolog1as relacionadas a recursos genéticos e pro
dutos derivados. 

IX - proteção e incentivo à diversidade cu~ural, 
valorizando-se os conhecimentos. inovações e práti
cas das comunidades locais e populações indigenas 
sobre a conservação. melhoramento, uso, manejo e 
aproveitamento dos recursos genéticos e seus pro-
dutos denvados. 

X - compatibilização com as políticas, princi
pies e normas relativos à biossegurança; 

XI - compatibilização com as políticas, princi
pies e normas relativas à segurança alimentar do 
Pais; 

XII - compatibilização com as políticas. princí
pios e nonnas relativas às políticas nacionais de pro-
teção amb1ental; 

XIII - cumprimento e fortalecimento da Con
venção sobre Diversidade Biológica e demais atOtl 
intemac1ona1s relacionados à conservação e ao uso 
sustentável da diversidade biológica. 

Art. 69 Os contratos de acesso a recursos ge
néticos, seu controle e fiscalização visam à conser
vação. ao estudo e ao uso sustentável da diversida
de b;;:>lógica do Pais, aplicando-se as disposições 
desta le1 a todas as pessoas físicas ou JUrídicas, na
Clonais ou estrangeiras, assim como a: 

I - todas as atividades de extração, uso. apro
veitamento. armazenamento ou comercialização. no 
terntóno nac1onal, de recursos genéticos e seus pro
dutos denvados: e 

11 - qualquer acordo ou contrato publico ou pn
vado. relatiVO a recursos genéticos e produtos deri
vados onginados do País. 

Art. 7" Esta lei se aplica aos recursos genéticos 
e seus produtos denvados continentais costeiros, 

marítimos e 1nsulares ocorrentes no terntório nacio
nal ou dos quais o Bras1l é país de origem. assim 
como aos conhecimentos tradtcionais associados 
das comunidades loca1s e populações indigenas, e 
às espécies migratónas que, por causas naturais se 
encontrem no território nacional. 

Art. s• Esta lei não se aplica: 

1 - aos matenais genéticos e quaisquer compo
nentes ou substâncias dos seres humanos. ficando 
toda coleta ou uso desses recursos, componentes 
ou substãnc1as dependente de aprovação do Poder 
Execut1vo, após o consentimento prév1o fundamenta
do do Individuo. até que entre em vigor lei especifica 
sobre esta matéria: 

11 - ao intercâmbio de recursos genéticos, pro
dutos derivados. cultivos agrícolas tradicionais ou de 
conhecimentos tradicionais associados. realizado 
pelas comunidades locais e populações indigenas, 
entre si, para seus próprios fins e baseado em sua 
pratica costumeira. 

Art. g• É proibido o uso. d1reto ou 1nd~reto, de 
recursos biológicos. recursos genéticos ou ma.tenal 
genético e produtos denvados em armas biológicas 
ou em práticas nocivas ao meio ambiente ou à saú
de humana. 

TiTULO III 
Das Atribuições Institucionais 

Art. 1 O. Para assegurar o cumpnmento do dis
posto nesta lei, o Governo Federal des1gnara um ór
gão da Administração Direta, que desempenhará as 
funções de autoridade competente e que será res
ponsável pela autorização do acesso a recursos ge
néticos. 

Art. t t. As decisões da autoridade competente 
relat•vas à política nac1onal de acesso e às autoriza
ções de acesso serão referendadas por uma Comis
são de Recursos Genéticos. a ser criada pelo Poder 
Execut1vo. composta por representantes do Governo 
Federal, dos governos estaduais e do Distrito Federal. 
da comun1dade c1entíf1ca. de comunidades locais e 
populações indigenas. de agências de acesso, de 
organizações não-governamentais e de empresas 
privadas, em representação paritária de membros do 
Poder Publico e de comumdades e 1nstrtuições não
governamentais, incluidas entre estas últimas as ins· 
trtuições de ens1no e pesqu1sa. 

Paragrafo unico. A autondade competente de
sempenhará as funções de secretana executiva da 
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Comissão de Recursos Genéticos, na forma do re
gulamento. 

Art. 12. Além de firmar contratos de acesso, in
cumbe â autoridade competente, ouvida a Comissão 
de Recursos Genéticos e sempre de acordo com o 
previsto nesta lei e com os demais instrumentos de 
legislação e política ambiental: 

I -elaborar, coordenar e executar a política na
cional de acesso a recursos genéticos, com objeti
vos de preservar a diversidade e a integridade do 
património genético nacional; 

11 -supervisionar, controlar e avaliar as ativida
des de acesso a recursos genéticos desenvolvidas 
no País; 

III - apoiar a produção e a atualização de rela
tórios periódicos dos níveis de ameaça â diversidade 
biológica nacional e dos impactos reais e potenciais 
à sua preservação; 

IV - colaborar com órgãos do Poder Executivo, 
com orgamsmos internacionais, com comunidades 
locais e com organizações não-governamentais para 
a elaboração de listas de recursos biológicos amea
çados de extinção ou de deterioração e dos locais 
ameaçados por graves perdas de diversidade bioló
gica. assim como para a definição dos necessários 
mecanismos de controle; 

V - contribuir para a divulgação de informaçõ
es referentes âs ameaças â diversidade biológica 
nacional; 

VI - acompanhar e promover pesquisas e in
ventarias da diversidade biológica nacional e desen
volver mecanismos para organizar e manter esta in
formação; 

VIl - contribuir para o desenvolvimento das 
atividades de conservação ex situ de recursos ge
néticos: 

VIII - identrticar prioridades e promover a for
mação de pessoal necessário as atividades de aces
so. bem como propor programas de treinamento. 

Art. 13. A qualquer tempo, quando exista peri
go de dano grave e irreversível decorrente de ativi
dades praticadas na forma desta lei. o Poder Públi
co, com base em parecer técnico e com critérios de 
proporcionalidade. adotara medidas destinadas a im
pedir o dano. podendo inclusive sustar a atividade, 
especialmente em casos de: 

I - perigo de extinção de espécies, subespé
cies. estirpes ou variedades; 

11 - razões de endemismo ou raridade; 

III - condições de vulnerabilidade na estrutura 
ou funcionamento dos ecoSsistema.:-· 

IV - efertos adversos sobr<: a saúde humana 
ou sobre a qualidade de vida ou identidade cultural 
das comunidades locais e populações indígenas. 

V - impactos ambientais indesejáveis ou dificil
mente controláveis sobre os ecossistemas urbanos e 
rurais; 

VI - perigo de erosão genética ou perda de 
ecossistemas, de seus recursos ou de seus compo
nentes, por coleta indevida ou incontrolada de ger
moplasma; 

VIl - descumprimento de normas e princípios 
de biossegurança ou de segurança alimentar; e 

VIII - utilização dos recursos com fins contra· 
rios aos interesses nacionais e. aos tratados assina
dos pelo Pais. 

Paragrafo único. A fa~a de certeza cientifica 
absoluta sobre o nexo causal entre a atividade de 
acesso ao recurso genético e o dano não poderá ser 
alegada para postergar a adoção das medidas efica
zes requeridas. 

TÍTULO IV 
Do Acesso a Recursos Genéticos 

CAPÍTULO I 
Do Acesso a Recursos em Condições ln Situ 

Art. 14. Todo e qualquer procedimento de 
acesso a recursos genéticos em território brasileiro, 
em condições in situ, dependerá de autorização 
prévia pela autoridade competente e da assinatura 
e publicação de contrato entre a autoridade com
petente e as pessoas físicas ou juridicas mteres
sadas. 

Parágrafo único. A autoridade competente ca
dastrara entidades públicas e organizações privadas 
sem fins lucrativos. que mantenham atividades rela
cionadas à conservação e ao uso sustentável dos 
recursos naturais, nomeadas para efeito desta le1 
como ·agências de acesso", que poderão requerer 
acesso em nome de terceiros. negociar contratos co
nexos e cláusulas de proteção de d1re1tos relativos 
ao conhecimento tradicional e gerenc1ar pro1etos e 
aplicações de recursos advindes dos contratos de 
acesso. 

SEÇÃO I 
Da Solicitação e do Projeto de Acesso 

Art. 15. Para obter autorização e firmar contra· 
to de acesso a recurso genético. o solicitante ou a 
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agênc1a de acesso deverão apresentar solicitação, 
acompanhada do projeto de acesso, onde constem, 
pelo menos os seguintes itens: 

I - dados curriculares e identificação completa. 
mcluídos os dos respectivos responsáveis: 

a) do solicrtante de acesso. pessoa física ou ju
rídica que realizará o acesso, e que deve ter capaci
dade jurídica para contratar e capacidade técnica 
comprovada. incluindo informações de todas as pes
soas ou entidades que estarão envolvidas nos pro
cedimentos de acesso; 

b) da agência de acesso, incluindo o registro 
cadastral e o contrato com o solicitante de acesso. 
quando for o caso: 

c) do possuidor do recurso natural que contem 
o recurso genético ou da colação de recursos genéti
cos. quando for o caso; 

d) do provedor do conhecimento tradicional: 

e) nome da instituição publica de ens1no ou 
pesquisa ou de utilidade publica dom1ciliada no Bra
sil, incumbida de acompanhar os procedimentos de 
acesso. 

11 - Informação completa sobre cronograma, or
çamento e fontes de financiamento para o trabalho 
prev1sto: 

III - descrição detalhada e especificada dos re
cursos genéticos, produtos derivados ou conheci
mento tradicional a que se pretende ter acesso, In
cluindo seus usos atua1s e potenciaiS, sua sustenta
blhdade ambiental e os nscos que possam decorrer 
do acesso; 

IV - descnção c1rcunstanc1ada dos métodos, 
técmcas. s1stemas de coleta e instrumentos a serem 
utilizados: 

V - localização prec1sa das âreas onde serão 
realizados os procedimentos de acesso: 

VI - •nd1cação do dest1no do matenal coletado 
e seu provavel uso posterior: 

§ 1 <> No caso de acesso a conhecimento tradi
CionaL o proJeto prev1sto neste art1go deverá vir 
acompanhado de uma autonzaç:ão de VISitas a co
munidade local ou população 1ndigena e das Infor
mações recolh1das. de fonte oral ou escrita. relacio
nadas ao conhecimento tradiCional. 

§ 2 9 A autondade competente poderâ. adiCiO
nalmente. caso Julgue necessãrio. ex1gir a apresen
tação de estudo o relatá no de 1mpacto ambiental re
lativos aos trabalhos a serem desenvolvidos. 

Art. 16. Se a solicitação e o proJeto de acesso 
forem considerados completos, a autoridade compe-

tente lhe outorgará uma data. hora e número de ins
crição, e no prazo de até 15 (quinze) d1as dessa 
data. tomarâ as segwntes providênc1as: 

I - publicação de extraio da solicitação e do 
projeto de acesso no Diário Oficial da Umão: 

11 - publicação de extraio da sollcrtação e do 
projeto de acesso, por 3 (três) d1as segu1dos, no ór
gão de comunicação impressa de ma1or Circulação 
da região onde se reahzará o acesso: 

III - quando a instituição 1nformada pelo solici
tante ou pela agênc1a de acesso não for aprovada. 
indicação de pelo menos três instrtwções que pode
rão ser designadas para acompanhar os procedi
mentos de acesso na forma desta lei. 

Paragrafo unico. Se a solicitação e o projeto de 
acesso forem considerados incompletos não pode
rão ser aceitos pela autoridade competente. que os 
devolverá imediatamente para fins de correção. 

Art. 17. Dentro de 60 (sessenta) dias seguintes 
a publicação da sohcrtação e projeto de acesso. a 
autoridade competente procederá ao seu exame. 
analisando as informações fornecidas na forma do 
art. 15, realizando as inspeções necessárias e. com 
base em parecer técnico-Jurídico e em ;mamfestaçõ
es de qualquer interessado, apresentadas no prazo 
legal. decidirá sobre a procedénc1a ou lmprocedén
cia da solicitação. 

§ 12 O prazo prev1sto no caput poderá ser pror
rogado. a juízo da autondade competente. 

§ 2º As sohc1tações de acesso a ser realizado 
em unidade de conservação dependerão de parecer 
dos órgãos competentes. a ser em1tido em preJuízo 
do prazo prev1sto no caput. 

§ 3º As soliCitações de acesso a ser realizado 
em áreas indígenas dependerão de parecer dos or
gãos competentes. a ser emitido sem pre1uízo do 
prazo previsto no caput, bem como do consentimen
to prév1o e fundamenta\ da comumdade mdigena en
volvida. na forma desta le1. 

Art. 18. Até a aata finai do prazo para exame a 
autondade competente. com base no parecer prevts
to no arttgo antenor. deverá defenr ou 1ndetenr a so
licitação, sempre em decisão mot1vada 

§ 1 º A dec1são de mdelenmento sera comuni
cada ao .nteressado e encerrará a tram1tação. sem 
preJuízo de recursos adm1mstrattvos ou jud1c1a1s ca
bíveiS. 

§ 2º Em caso de detenmento. a dec1são sera 
comun1cada ao mteressado no prazo de 10 (dez) 
d1as e pubhcada no Diário Oficial e no orgão de co-
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municação impressa de ma1or circulação da região 
onde se realizará o acesso. segu1ndo-se a negocia
ção e elaboração do contrato de acesso. 

SEÇÃO 11 
Do Comrato de Acesso 

Art. 19. São partes no contrato de acesso: 

a) o Estado, representado pela autoridade 
competente; 

b) o solicitante do acesso; 

c) a agência de acesso; 

d) o provedor do conhecimento tradicional ou 
do cultivo agricola domesticado, nos casos de 
contratos de acesso que envolvam estes compo
nentes. 

Art. 20. Quando a solicitação de acesso envol
va um conhecimento tradicional ou um cultivo agrí
cola domesticado, o contrato de acesso incorporará, 
como parte integrante, um anexo, denominado con
trato acessório de utilização de conhec1mento tradi
cional ou de cuHivo agricola domesticado, subscrito 
pela autoridade competente, pelo provedor do co
nhecimento tradicional ou do cultivo agrícola domes
ticado, pelo solicitante e agência de acesso, quando 
for o caso. que estabeleça a compensação justa e 
eqUitativa relativa aos benefícios provenientes dessa 
utilização. indicando-se expressamente a forma de 
tal participação. 

Art. 21. Durante a fase de negociação do con
trato de acesso, o solicitante ou agência de acesso 
deverá apresentar à autoridade competente os con
tratos conexos que tenham firmado com terceiras 
pessoas, na fonna prevista nesta lei. 

§ 1 º A instituição púbhca ou privada que sirva 
de apoio nacional. em reg1me de contrato conexo 
previsto nesta lei. deverá ser aceita pela autoridade 
competente. 

§ 2º A aceitação prev1sta no parágrafo antenor, 
em nenhum caso. tornará a autondade competente 
responsável pelo cumpnmento do respectivo contra
to conexo. 

Art. 22. O contrato de acesso. determinado pe
los termos e cláusulas mutuamente acordados pelas 
partes. deverá conter, além das informações presta
das pelo solicitante ou pela agência de acesso. to
das as demais condições e obrigações a serem 
cumpndas. destacando-se: 

I - definição do ob1eto do contrato. tal qual re
gistrado na solicitação e projeto de acesso; 

11 - determmação da t1tulandade de eventuais 
direitos de propriedade intelectual e de comercializa
ção dos produtos e processos obt1dos e das condi
ções para concessão de 1''"'<=>'lças: 

III - obrigação d<:> solicitante e da agênc1a de 
acesso de não ceder ou transferir a terce1ros o aces
so, manejo ou utilização dos recursos genéticos e 
seus produtos derivados sem o consentimento ex
presso da autoridade competente e, quando for o 
caso, das comunidades locais ou populações indíge
nas detentoras do conhec1mento tradicional ou do 
cultivo agricola domesticado. objeto do procedimen· 
to de acesso; 

IV - compromisso do solicitante e da agência 
de acesso de informar previamente a autoridade 
competente sobre as pesqUisas e utilizações dos re
cursos genéticos e produtos derivados objeto do 
acesso; 

V - compromisso do solicitante e da agência 
de acesso de transmitir à autoridade competente os 
relatórios e demais publicações que realizem com 
base nos recursos· genéticos e produtos derivados 
objeto do acesso: 

VI - compromisso do solicrtante e da agência 
de acesso de informar previamente a autoridade 
competente sobre a obtenção de produtos ou pro
cessos novos ou distintos daqueles objeto do con
trato; 

VIl - obrigação do solicitante e da agênc1a de 
acesso de apresentar à autondade competente rela
tórios periódicos dos resultados alcançados: 

VIII - compromisso do solicitante e da agência 
de acesso de solicitar prév1a autorização da autori
dade competente para a transferência ou movimen
tação dos recursos genéticos e produtos derivados 
para fora das áreas designadas para o procedimento 
de acesso: 

IX - obngação de depós1to de amostras do re
curso genético e produtos derivados ob1eto do aces
so. incluindo todo material associado. em mstituição 
designada pela autondade competente. com ex
pressa proibição de saída do País de amostras 
únicas; 

X - eventua1s comprom1ssos de conf1denc1all
dade, sem prejuízo dos direitos relativos ao conheci
mento tradicional e do reg1me Jurídico para o acesso 
adotado nesta le1; 

XI - eventua1s comprom1ssos de exclusividade 
de acesso em favor do solicitante e da agência de 
acesso. sempre que esteJam de acordo com a legiS
lação nacional sobre hvre concorrência, sem prejuízo 
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dos direitos relativos ao conhec1mento tradicional 
e do reg1me Juridico para o acesso adotado nesta 
le1: 

XII - estabelecimento de garantia que assegu
re o ressarc1mento, em caso de descumprimento das 
estopulações do contrato por parte do solicitante e da 
agência de acesso; 

XIII - estabelecimento de cláusulas de indeni
zação por descumprimento de responsabilidade 
contratual. extracontratual e por danos ao meio am· 
biente; 

XIV - submissão a todas as demais normas 
nacionais, em especial às de controle sanitário, de 
biosegurança, de proteção do meio ambienta e às 
aduaneiras. 

Art. 23. O prazo de vigência do contrato de 
acesso será determinado pela autoridade competen
te, num máximo de 3 (!rés) anos, a contar da data de 
sua assinatura, sendo renovável por períodos iguais 
ao originalmente pactuado. 

Parágrafo único. Sem prejuízo de outras cláu
sulas rescisórias avençadas, a autoridade compe· 
tente poderá rescindir o contrato de acesso a qual
quer tempo em razão de dispositivo desta lei. 

Art. 24. Poderão ser objeto de tratamento confi
dencial os dados e informações cont1dos na solicita
ção. na proposta. na autorização e no contrato de 
aceso, desde que possam ter uso comercial desleal 
por parte de terceiros. salvo quando sua divulgação 
~eJa necessária para a proteção do 1nteresse públi
co, do meio ambiente ou de direitos relativos ao co
nhecimento tradicional. 

§ 1º Para os efeitos do previsto no caput, o so
licitante ou a agência de acesso deverão apresentar 
uma petição justrticada, acompanhada de um resu
mo não-confidencial, que fará parte do expediente 
publicado. 

§ 2' Os aspectos confidenciaiS ficarão em po
der da autondade competente e não poderão ser di
vulgados a terceiros. salvo com ordem judicial. 

§ 3º A confidencialidade não poderá inc1dir so
bre as 1nformações previstas nos incisos I, IV e V do 
art. 15. 

Art. 25. A autoridade competente poderá cele
brar com centros de pesquisa e umversidades pú· 
bhcos ou de entidade pública, domicialiados no 
Pais, convênios que amparem a execção de um 
ou ma1s contratos de acesso. de confonntd:ade 
-:om os procedimentos prev1stos nesta Lei dispen
sando-se. nesses casos, a necessidade de que 

seja designada inst1tu1ção para acompanhar as atl
vidades de acesso. de acordo com o que d1spõem 
os arts. 15 e 16. 

Art. 26. Serão nulos os contratos que se fir
mem com VIOlação desta Le1. podendo ser decretada 
a nulidade de oficio pela autoridade competente ou a 
requerimento de qualquer pessoa. 

SEÇÃO III 
Do Contrato Provisório de Bioprospecção 

Art. 27. Poderão ser requeridas autorizações e 
celebrados contratos de acesso sem a observância 
dos incisos III e VI do art. 15, 1ntrtulados autorizaçõ
es e contratos provisórios, em áreas com localização 
e dimensões definidas pela autoridade competente. 
observado o zoneamento ecológico do País. aten
dendo-se o seguinte: 

I - contrato prev1sto neste artigo terá prazo de 
vigência máximo de 1 (um) ano, a contar da data da 
assinatura. não sendo renovável; 

11 - contrato previsto neste artigo deverá prever 
um relatório circunstanciado da bioprospecção reali
zada a ser entregue à autoridade competente atê 
120 (cento e vinte dias) contados da data de término 
do contrato, e que terá tratamento confidencial pelo 
prazo de 1 (um) ano do término do contrato: 

III - não serão autorizadas utilizações comer
ciais de produtos ou processos obtidos a partir de 
procedimentos de acesso executados sob a égide 
dos contratos provisónos; 

IV- o acesso aos recursos genéticos encontra
dos na â.rea dependerá de autorização e contrato 
realizados na forma dos artigos anteriores. 

V - o s1gnatário do contrato previsto neste arti· 
go terá prioridade para receber autorização e fir
mar contrato de acesso aos recursos genéticos 
prospectados na â.rea. podendo exercer essa prion
dade atê o prazo de 1 (um) ano da data de término 
do contrato. · 

SEÇÃO IV 
Dos Contratos Conexos de Acesso 

Art. 28. São contratos conexos de acesso 
aqueles necessános à implantação e desenvolVI· 
menta de ativldades relacionadas ao acesso a recur· 
sos genét1cos. e que sejam celebrados entre o solici
tante ou a agênc1a de acesso e: 

a) o proprietáno ou posswdor do recurso natu
ral que contém o recurso genético; 
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b) o detentor de coleção de recursos genéticos 
em condições ex situ ou in situ; 

c) a instrtuição publica ou privada designada. 
na forma desta Lei, para acompanhar as atividades 
de acesso, envolvendo obrigações que não devam 
fazer parte do contrato de acesso. 

Parágrafo único. os contratos conexos estipula
rão uma participação justa e equrtativa às partes nos 
benefícios resu~antes do acesso ao recurso genéti
co, indicando-se expressamente a forma de tal parti
cipação. 

Art. 29. Sem prejuízo do acordado no contrato 
conexo e independentemente deste, a instrtuição pu
blica ou privada estará obrigada a colaborar com a 
autoridade competente no acompanhamento e con
trole das atividades de acesso e a apresentar relató
rios sobre as atividades de suas responsabilidades. 
na forma e periodicidade que a autoridade determi
ne, assegurada sua adequação à natureza dos tra
balhos contratados. 

Art. 30. A celebração de um contrato conexo 
não autoriza o acesso ao recurso genético e seu 
conteúdo se subordina ao disposto no contrato de 
acesso e ao estabelecido nesta lei. 

Art. 31. Os contratos conexos incluirão uma 
cláusula suspensiva, condicionando o seu cumpri
mento à execução do contrato de aceso. 

Art. 32. A nulidade do contrato de acesso acar
reta a nulidade do contrato conexo. 

§ 1• A auloridade competente poderá rescindir 
o contrato de acesso quando se declare a nulidade 
do contrato conexo, se este último for indispensável 
para a realização do acesso. 

§ 2º A modificação, suspensão. rescisão ou re
solução do contrato conexo poderá implicar a modifi
cação, suspensão. rescisão ou resolução do con
trato de acesso pela autoridade competente. se 
afetarem de maneira substancial as condições 
deste ultimo. 

SEÇÃOV 
Da Execução e Acompanhamento 

dos Contratos de Acesso 

Art. 33. Os procedimentos de acesso contarão, 
obngatoriamente, com o acompanhamento de insti
luição de pesqUisa ou ensino brasileiro, publica ou 
pnvada. de reconhecido conceito na área objeto do 
procedimento. aprovada pela autoridade competente 
e contratada pelo solicrtante ou pela agência de 
acesso, antes da autorização. 

Parágrafo único. A InStitUIÇão des1gnada res
ponde solidanamente pelo cumpnmento das obnga
ções assumidas pela pessoa fís1ca ou jun.dica autori
zada ao procedimento de acesso. 

Art. 34. Caberá à autondade competente, em 
conjunto com a instituição designada para o acom
panhamento dos trabalhos autonzados, acompa
nhar o cumprimento dos termos da autorização e 
do contrato de acesso. e especialmente assegurar 
que: 

I - o acesso seja feito exclustvamente aos re
cursos genéticos e produtos derivados autorizados, 
quando não for o caso do contrato provisório, e na 
área estabelecida; 

11 - sejam conservadas as condições ambien
tais da região onde se desenvolvem os trabalhos; 

III -haja permanentemente a participação dire
ta de um especialista da instituição de acompanha
mento; 

IV- seja feito um informe detalhado das ati
vidades realizadas e do destino das amostras co
letadas; 

V - tenham sido entregues amostras das espé
cies coletadas para ser conservadas ex.s.itu, em ins
trtuição designada pela autoridade competente. 

SEÇÃO VI 
Da Retribuição 

Ar!. 35. Além das remunerações e partilhas de 
benefícios contratadas entre sohc1tante. agência de 
acesso. provedores de conhecimentos tradicionais e 
contrapates dos contratos conexos. fica assegurada 
à União justa compensação. que será monetária ou 
em direitos de comercialização, na forma defimda 
pelo contrato de acesso f1rmado entre a autoridade 
competente e as demais partes_ 

Art. 36. As retribuições previstas nesta seção 
constituirão fundo especial de conservação. pesqw
sa e inventário do patnmõmo genético. destinado a 
ser instrumento de suporte finance1ro para pro1etos 
relactonados ao acesso e a conservação de recur
sos genéticos e ao conhecimento assoc1ado aos re
cursos genéticos. 

Parágrafo único. Os pro1etos prev1stos neste 
artigo serão selecionados pela autoridade competen
te em decisão referendada pela Com1ssào de Recur
sos Genéticos, de acordo com a disponibilidade de 
fundos e a adeouação aos princípios estabelecidos 
nesta Lei. 
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SEÇÃOVII 
Das Disposições Gerais sobre os 

Contratos de Acesso 

Art. 37. As permissões, autorizações. licenças. 
contratos e demais documentos que amparem a 
pesquisa. coleta, obtenção, annazenamento. trans
porte ou outra ativ;dade similar referente ao acesso 
a recursos genéticos. vigentes na data de publicação 
desta Lei. de acordo ou não com suas disposições, 
não condictonam nem presumem a autorização para 
o acesso. 

Art. 38. As pessoas tisicas ou jurídicas autori
zadas a desenvotver trabalhos de acesso a recursos 
genéticos ficam obrigadas a comunicar á autoridade 
competente quaisquer infonnações referentes ao 
transporte do material coletado, sendo também res
ponsáveis ctvil, penal e administrativamente pelo 
inadequado uso ou manuseio de tal material e pelos 
efeitos adversos de sua atividade. 

Art. 39. A autorização ou contrato para acesso 
aos recursos genéticos não implica autorização para 
sua remessa ao exterior, a qual deverá ser previa
mente solic1tada e justificada perante a autoridade 
competente. 

Parágrafo único. Fica expressamente proibida 
a remessa para o extenor de amostras únicas, sem 
observância dos dispositivos relativos ao depósito 
obngatório de amostras de cada recurso genéti
co ou produto derivado que tenham sido objeto 
de acesso. 

Art. 40. É ilegal o uso de recuses genéticos e 
produtos denvados para fins de pesquisa, conserva
ção. aplicação industrial ou comercial, ou quatsquer 
outros. se não tiverem sido objeto de acesso segun
do as dispos1ções desta Lei. 

Art. 41. Não se reconhecerão direitos sobre re
cursos genéticos e produtos derivados obtidos ou 
utilizados em descumprimento desta Lei. não se 
considerando válidos títulos de propriedade intelec
tual ou similares sobre tats recursos ou produtos de
r,vados ou sobre produtos ou processos resultantes 
do acesso em tats condtções. 

Paragrafo único. Os deposttantes de criações 
intelectuais protegíveis por direitos autorats, proprie
dade tndustnal. cultivares ou qualquer outra modali
dade de propnedade intelectual, que tenham como 
base qualquer recursos genético ou conhecimento 
trad1cional. bem como as que tenham como base as 
tradições cultura1s ou artísticas de comunidades lo
cais ou de populações indígenae deverão certificar 
a aprovação das comunidades o populações. obli-

das previamente ao requenmento da proteção legal 
da criação e conforrmdade com as lets do pais de 
origem de recursos genéttco ou do conhectmento 
tradicional. 

CAPiTULO li 
Do Acesso a Recursos em Condições Ex Situ 

Art. 42. A autoridade competente poderá firmar 
contratos de acesso a recursos genéticos que este
jam depositados em centros de conservação ex situ 
localizados no território nacional ou. se em outros 
países, desde que o Bras1l seja o pais de origem dos 
recursos. 

Parágrafo único. Aplicar-se-ão, no que couber, 
ao regime de acesso a recursos em condições ex 
situ, as dispostções relativas ao acesso em conchções 
in situ. 

Art. 43. Os acordos de transferência de mate
rial genético ou análogos entre centros de conser
vação ex situ ou entre estes centros e terceiros, 
internamente ou mediante importação ou exporta
ção, constituem modalidades de contratos de 
acesso. 

§ 1 º O centro de conservação provedor do re
curso genético submeterá a solicitação· de acesso à 
autoridade competente, que publicará extraio do pe
dido no Diário Oficial da União. no prazo de até 15 
(qUtnze) dias da respectiva data. 

§ 2º Os acordos prevtstos no caput serão váli
dos desde que compatíveis com as condições pac
tuadas no contrato original de acesso ao recurso in
tercambiado e com os direitos de propnedade inte
lectual envolvtdos. 

§ 3º Na avaliação da solicitação de acesso a 
autoridade competente poderá exigir retribuição, na 
forma desta lei, o que deverá constar no acordo de 
transferência de matenal genético ou análogo. 

§ 49 Na avaliação da soltcttação de acesso. a 
autondade competente deverá necessanamente. le· 
var em cons1deração as manifestações apresenta
das por qualquer •nteressado. 

§ 5' Somente após a homologação da propos
ta de acordo pela autoridade competente poderá o 
acordo ser f1rmado entre o centro de conservação e 
o interessado. 

TITULO IV 
Da Proteção do Conhecimento Tradicional 

a Recursos Genéticos 

Art. 44. O Poder Publico reconhece e protege 
os d1rettos das comuntdades locats e populações tn-
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dígenas de se beneficiarem coletivamente por seus 
conhecimentos tradicionais e a serem compensa
das pela conservação dos recursos genéticos, me
diante remunerações monetárias, bens, serviços. 
direitos de propnedade intelectual ou outros meca
nismos. 

§ 1° Cabe ao Ministério Público promover as 
medidas judiciais e extrajudiciais para proteger os 
recursos genéticos nacionais e para defender os in
teresses e os dirertos das comunidades locais e das 
populações indigenas. 

§ 22 A autoridade competente criará um cadas
tro nacional onde serão depositados registras de co
nhecimentos associados a recursos genéticos pelas 
comunidades locais e populações indigenas e por 
qualquer interessado. 

§ 3º Cada registro do cadastro nacional deverá 
ser submetido a um laudo etnológico e servirá para 
subs1diar as decisões relativas aos termos do contra
to de acesso. 

§ 4° Por meio de convênios, poderão ser depo
sitados no cadastro acervos sobre conhecimentos 
tradicionais de outras instituições, brasileiras ou es
trangeiras, com a mesma finalidade do parágrafo an
terior. 

§ s• O reg1stro previsto neste artigo não é obri
gatório e sua não-existência não condiciona nem im
pede o exercício de qualquer d1reito previsto nesta 
lei. 

Art. 45. As comunidades locais e populações 
indígenas detêm os direitos exclusivos sobre seus 
conhecimentos tradicionais, e somente elas poderão 
cedê-los, por meio das formas contratuais previstas 
nesta lei. 

Parágrafo único. A proposta de contrato de 
acesso somente será aceita se for precedida do con
sentimento fonnal. devidamente fundamentado, da 
comunidade local ou população indígena. obtido se
gundo as normas claras e precisas que serão defini
das para esse procedimento pela autoridade compe
tente. 

Art. 46. Fica assegurado às comunidades lo
cais e populações indígenas o direito aos benefícios 
advindes do acesso a recursos genéticos realizado 
nas áreas que detêm. definido na forma de contrato 
conexo prev1sto nesta lei e após consentimento pré
vio fundamentado segundo o disposto no artigo an
terior. 

Parágrafo único. As comunidades locais e po
pulações indígenas poderão solicitar à autoridade 
competente que não permrta o acesso a recursos 

genéticos nas áreas que detêm. quando julgarem 
que estas atividades ameaçam a integridade de seu 
patrimônio natural ou cultural. 

Art. 47. Não se reconhecerão d1reitos de pro
priedade intelectual de produtos ou processos relati
vos a conhecimentos tradicionais assoc1ados a re
cursos genéticos ou produtos derivados. cujo acesso 
não tenha sido realizado em conformidade com esta 
lei. 

TITÚTLO V 
Do Desenvolvimento e Transferência 

de Tecnologia 

Art. 48. O Poder Público promoverá e apoiará o 
desenvolvimento de tecnologias nacionais sustentá
veis para o estudo. uso e melhoramento de espé
cies, estirpes e variedades autóctones e apoiará os 
usos e práticas tradicionais das comunidades locais 
e populações indígenas. 

Parágrafo único. Para os fins deste art1go, o 
Poder Público promoverá o levantamento e a avalia
ção das biotecnologias nac1onass e tradicionais. 

Art. 49. Serà penmitida a utilização, de biotecno
logias estrangeiras. sempre e quando estas se sub
metem a esta Lei e demais normas sobre biossegu
rança, e a empresa pretendente assuma .integral
mente a responsabilidade por qualquer dano que 
possam acarretar à saúde ao meiG amb1ente ou às 
culturas tradicionaiS. 

Art. 50. Serão criados mecanismos para asse
gurar e facilitar aos pesqusadores nac1onais e aos 
provedores de recursos genéticos o acesso e a 
transferência de tecnologia que sejam pertinentes 
para a conservação e ut1lização sustentável da diver
sidade biológica ou se utilizem recursos genéticos 
sem causar danos ao me1o natural e cultural do 
País. 

Art. 51. Em caso de tecnologias sujeitas a pa
tentes ou outros direitos de propriedade intelectual. 
será garantido que os procedimentos de acesso e 
transferência de tecnologia se façam com proteção 
adequada a esses direitos. 

TiTULO VI 
Das infraç.:ões e das 

Sanções Administrativas e Penais 

Art. 52. As condutas e atividades que contra
riem o disposto nesta Le1 são punidas com sanções 
administrativas e penais. 



366 ANAIS DO SENADO FEDERAL OUTUBRO DE 1998 

Parágrafo único. As sanções administrativas e 
pena1s poderão cumular-se, sendo independentes 
entre si. 

Art. 53. Nas infrações definidas nesta Le1. é 
considerado responsável o mandante o autor mate
na!, o d1retor. o administrador, o membro de conse
lho e do órgão técnico, o autor, o gerente, o preposto 
ou mandatário de pessoa jurídica que sabendo ou 
devendo saber da conduta criminosa de outrem. de>
<ar de 1mped~r a sua prática, quando podia agir para 
evitá-la. 

Art. 54. As pessoas jurídicas serão apenadas 
conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a 
1nfração seja cometida por decisão de seus repre
sentantes legais ou contratuais ou de seus órgãos 
colegiados no interesse ou beneficio da entidade. 

Parágrafo único. A responsabilidade das pes
soas juridicas não exclui a das pessoas ffsicas, aut~ 
ras. co-autoras ou participes do mesmo lato. 

Art. 55. Sem prejuízo do disposto nesta Lei, o 
agente, Independentemente da existência de culpa, 
é obrigado a indenizar ou reparar os danos causa
dos ao meio ambiente e a terceiros afetados por 
seus atos. 

Art. 56. A obtenção, comercialização e rem.· 
sa para o exterior de recursos genéticos e produtos 
denvados. bem como a utlização de conhecimentos 
tradicionais. sem a autorização prevista nesta Lei, 
const1tuem cnme punível com pena de reclusão de 
1 (um) a 4 (quatro) anos e multa de até 10,000 
(dez mil) vezes a multa diária prev1sta no artigo se
guinte. 

Parágrafo único. em caso de reincidência. a 
multa serâ aumentada até o dobro. 

Art. 57. O Poder Executivo estabelecerá em re
gulamento as hipóteses de aplicação de cada uma 
das seguintes sanções por infração desta lei: 

I - advertência: 

li- multa simples: 

III- multa diária; 

IV - apreensão dos anima1s. produtos e sub
produtos da tauna e flora, instrumentos. petrec'-. 
eqwpamentos ou veículos de qualquer natureza utli
zados na infração: 

V - destrUIÇão ou inutilização do produto; 

VI -suspensão de venda do produto; 

VIl- embargo da atividade; 

VIII - interdição parcial ou total do estabeleci· 
menta, atividade ou empreendimento; 

IX- suspensão de reg1stro, licença ou autoriza
ção legalmente e<ig1dos; 

X - cancelamento de registro. hcença ou auto
nzaçâo legalmente ex1gidos: 

XI - perda ou restrição de incentiVOS e beneti
ctos fiscais conced1dos pelo governo; 

XII - perda ou suspensão da participação em 
linhas de financiamento em estabelecimentos oficiaiS 
de crédito; 

XIII - intervenção no estabelecimento; 

XIV - proibição de contratar com a Administra
ção Publica, por um periodo de até três anos. 

Parágrafo unico. As sanções estabelecidas 
neste artigo serão aplicadas sem prejuizo de ações 
civis ou penais cabíveis. 

TiTULO VIl 
Das Disposições Finais 

Art. 58. O Poder Executivo regulamentará esta 
lei no prazo de 180 (cento e o•tenta) dias a contar da 
data de sua publicação. 

Art. 59. Esta le1 entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Ar!. 60. Revogam-se as dispOSIÇÕes em con
trário. 

Sala das Com1ssões. 19 de novembro de 1997. 
- Senador Ademir Andrade, Presidente da ComiS
são de Assuntos Soc1ais. 

DOCUMENTO ANEXADO PELA SE
CRETARIA-GERAL DA MESA, NOS TER
MOS DO ART. 250, PARAGRAFO ÚNICO. 
DORISF 

REQUERIMENTO N•114, DE 1996 

Senhor Pres1dente. 
Nos termos do art. 255. 1nciso 11. ahnea c, rtem 12. 

comb1nado com o art. 102. inc1so V. do Regimento 
Interno do Senado Federal. requeiro que sobre o 
PLS nº 306, de 1995, que "dispõe sobre os instru
mentos de controle do acesso aos recursos genéti
cos do pais", além da Com1ssáo de Assuntos So
Ciais, constante do despacho inicial de distribuição. 
seja ouvida. também, a Comissão de Educação 
(CE). 

Sala das Sessões. 26 de fevereiro de 1996. -
Senador Lúcio Alcântara. 
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LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA PELA 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

DECRETO LEGISLATIVO N° 2, DE 1994 

Aprova o texto da Convenção aobre 
Diversidade Biológica, assinada durante 
a Conferência das Nações Unidas sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento, reali
zada na cidade do Rio de Janeiro, no pe
ríodo de 5 a 14 de junho de 1992. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 É aprovado o texto da Convenção sobre 

Diversidade Biológica, assinada durante a Conterên· 
cia das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e De
senvolvimento, realizada na cidade do Rio de Janei· 
ro, no período de 5 a 14 de junho de 1992. 

Parágrafo único. Estão suje~os à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re' 
suHar em revisão da referida Convenção, bem como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do art. 49, I, da Constttuição Federal, acarretem en· 
cargos ou compromissos gravosos ao património na
cional. 

Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

Senado Federal, 3 de fevereiro de 1994. - Se
nador Humberto Lucena, Presidente. 

CONVENÇÃO SOBRE DIVERSIDADE BIOLÚGICA 
Pnãmbulo 

As Panes Conlratantes. 
Conscientes do valor intrinsecc da diversidade biológica 

e dos valores ecológico. gene1ico. social. econômico. cienti· 
fico. educactonal, cultural. recreativo e estético da diverstdade 
biológica e de seus componentes; 

Conscientes. tambêm. da imponãncia da diversidade bio
lógtca para a evolução e para a manutenção dos SIStemas 
neccssános i vida da biosfera. 

A[•nnando que a. conserva.ção da diversidade biológica 
e uma preocupação comum à humanidade. 

Reafinnando que os Esrados fêm direitos soberanos sobre 
os seus própnos recursos biológicos. 

Rcahrmando. •goalmemc. que os Estados são respon
sáveis pela conservação de sua diversidade b•ológ1ca e pela 
uuhzação sustenthel de seus recursos biológicos. 

Preocupados com a sensivei redução da divcr5idade bioló
gica causada por determmadas atividades humanas. 

Conscientes da falta geral de informação e de cõnhec•
mento sobre a divers1dade biológica e da necessadade urgente 
de desenvolver capacitação cientifica. técmca e institucional 
que proporciOne o conheamento fundamenral necessáno ao 
planeJamento e •mplementac;ào de medidas adequadas. 

Observando que e v11al prever. prevemr e combater na 
ungem as causas da s.ens1vd redução ou perda da dJversJdade 
b1ológ•ca. 

Observando tambem que quando ex1sta ameaça de senst· 
vel redução ou perda de d1vers1dade biológica. a faha de plena 
certeza cientifica JJão deve 5.er usada como razjo para poste-r· 
gar m·ethd"as para ev1tar ou mimm1zar essa ameaça. 

Observando •gualmente oue a ex•genc1a fundamental p3-
ra a conservação da d1verstdade b10lóg1ca é a conservaç.:~o 
in situ dos ec.oss1stemas e dos habitats naturais e a manutenção 
e recuperação de populações viáveis de espécies no seu meto 
natural. 

Observando amda que med1das ex situ. prefenvelmeme 
no pais de ongem. desempenham igualmente um Importante 
papel. 

Reconhecendo a estre1ta e tradicional dependênc1a de 
recursos biológtcos de muitas comun1dades loca1se populações 
mdi2.enas com esulos de "\lida tradiciona•s. e que é dese1á,.·el 
repàrtH equ•tatJvameme os benefic10s denvados da utilização 
do conhecimento tradicional. de inovações e de práticas rele 
vante5 a conservação da dtversidade b10ióg1ca e à utlllzaç:io 
su!otentável de seus componentes. 

Reconhecendo, igualmente. o papel fundamental da mu
lher na conservação e na ut1hz.ação sUstentâ"\lel da dtverstdade 
biológ·ica• e afirmando a necessidade da plena participação 
da mulher em todos os niveiS de formulação e execução de 
politicaS para a conservação da diversidade btológ!Ca. 

Enfatizando a 1mportãncia e a necessidade de promo"er 
a cooperação •mernac10nal. reg.JOnal e mundial entre os Esta 
dose as orgamzações tntergovernamentals e o setor não-gover
namental para a conservação da d1vers1dade btológJCa e a 
ut1hzação sustentável de seus .componentes. 

Reconhecendo que cabe esperar que o aporte de recur< 
fmance1ros novos e ad1cionais e o acesso adequado as tecno 
logias peninentes possam modthcar sens1"'elmeme a capact
dade mundial de enfrentar a perda da diversidade biológ•ca. 

Reconhecendo. ademaas. que medidas espec1ais são ne· 
cessarias para atender as necessidades dos países em desenvol
vimento. inclusive o apone de recu~ financeiros novos e 
adicionats e o acesso adequado às tecnologtas penanentes. 

Observando. nesse senudo. as condições espe:ciats dos 
paises de menor desenvolvimento relat1vo e dos pequenos 
Estados insulares. 

Reconhecendo que investimentos substanciais são neces· 
s.ários. para conservar a diversidade biológica e que há expec
tativa de um amplo escopo de benefícios amb1enta1s. econó
mtcos e sociats resultantes de-sses mvest1mentos. 

Reconhecendo que o desc:n .... olvimento econõmtco e social 
e a erradicação da pobreza são as pnondades primordtai~ 
e absolutas dos paiscs em desenvolvimento. 

Conscientes de que a conservação e a utilização susten
tável da di,..ersidade biológica~ de importância absoluta para 
atender as necessidades de alimentação. de saúde e de outra 
natureza da crescente população mundial. para o que s::io 
essenciais o acesso e a repantçáo de recursos gen~ticos e tecno· 
log1a, 

Observando. enfim. que a conservação e a utilização sus
lentável da diversidade biológica fonalecerão as relações de 
amizade entre os Estados e contribuirão para a paz da hum a· 
nidade. 

Desejosas de fonalecer e complementar instrumentos m 
ternacionats existentes para a conservação da diverstdade b!O
Iógtca e a utilização sustentavel de seus componentes. e 

Delenmnadas a conservar e utilizar de forma sustentavel 
a divers•dade biológica para beneficio das gerações pre:<.ent~s 
e fururas 
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Convu:ram no seguinte: 

Artigo I 
Objelivos 

Os obJCIIvos desta Convenção. a SC'rem cumpndos dr 
acordo com as disposições pertinentes. são a conservação d.a 
d•versadade biolôg1ca, a utilização sustentável de seus compo
nentes e a repanação justa c eqUitattva dos benefícios dcnvl
dos da utilização dos recursos genéticos, mediante, inclus1v~. 
o acesso adequado aos recunos genéticos e a trausferinc:i.a 
adequada de tecnologias pertmentes. levando em conta todos 
os dire1tos sobre ta1s recursos e 1ecnolog•as. e medianle finan
Clamenlo adequado. 

Arti!IO 2 
Utilização de Termos 

Para os propósitos desta Convenção: 
"Arca protegida" si&mfica uma área defimda gcograf•

cameme que é destinada, ou reaulamcntada. c administrada 
para alcançar objetivos específicos de conservação. 

''Btmecnolog•a·· sign&fica qualquer aplicação tecnológica 
que utahzc sastemas biológicos, orgamsmos v1vos. ou seus deri
.,.ados. para fabncar ou modificar produtos ou processos pan 
utilização especifica. 

-·condições in situn sigmfica as cond1ções em que recur
sos geneticos ex1stem em c:cossislemas e habitats na•urais e 
no ca:s.o Cc espécies domest1cadas ou cultavadas. nos meios 
onde tenham desenvolvido suas propriedades caracteristicas. 

··Conservação ex situ" significa a conservação de compo
nentes da diversadade baológica fora de seus habibts naturais. 

--conservação in situ" S!gnaf1ca a conservação de ecossiJ· 
lemas e babitats naturais e a manulenção e recuperação de 
populações \liãveis de espécies em seus metos naturais e, no 
caso de especies domesticadas ou cultivadas. nos meios on4e 
tenham desenvolvido suas propriedades características. 

''Diversidade biológica'' significa a variabilidade de orp· 
nismos v1vos de todas as origens, compreendendo, dentre OU· 
tros, os eCOSSIStemas terrestres, marinhos e outros ecoui&-
temas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem pane; 
compreendendo ainda a divenidadc dentro de especies. entre 
espécies e de ecossistemas. 

''Ecossistema" significa um complexo dmãmico de comY
nadades vegetais, animais e de microorganismos e o seu meio 
inorgãmco que mteragem como uma unidade funcaonaJ. 

''Espécie domesticada ou cultivada" significa espécie etn 

cujo processo de evolução influiu o ser humano para atender 
suas necessadades 

.. Habitat" Significa o lugar ou tipo de local onde um 
organismo ou população ocorre naturalmente. 

"Matcnal genélico" s1gnifica todo material de ongem 
Yegetal. ammal. microbiana ou oulra que contenha unidades 
functona1s de hereditariedade. 

··orgamzaçio regional de mlegração económ1ca" s1gni
f1ca urna organização constituída de Estados :s.oberanos de 
·ma delermmada região. a que os Es1ados-Membros tn.nsfc
Jram competencia em relação a assuntos regidos por esta 
~onvenção. e que foi devidamente autorizada. conforme seus 

proccd•mcn10s mternos. a assmar. rat1ficar. acenar. apro•ar 
a mesma e a ela adenr 

"País de ongem de recurs05 geneticos" sigmfica o país 
que possm esses recursos genéticos em cond•ções in situ. 

"Pais proYedor de recursos gend1cos" significa o país 
que prové recursos gcnél•cos coletados de fomes in situ. in
cluindo populações de espec1es domesticadas e silvestres. ou 
obtidas de fontes ex situ. que possam ou não ter sido originados 
nesse pais. 

'"Recursos b•ológ•cos·· compreende recursos genetacos. 
organismos ou panes destes. populações. ou qualquer outro 
componcn·Pe mótico de eCOSSIStemaS. dt: real OU potencial utill· 
dade ou valor para a human1dade. 

"Recursos genélicos" s1gnifica material genetico de valor 
real ou potencial. 

''Tecnologia'' 1nclu1 biOiccnolog1a 
"Utihzaçio sustenl<ive!"" sigmfica. a utilização de compo

nentes da di'Yers1dade biológica de modo e em ritmo tais que 
não levem. no longo prazo. a diminuição da daversidade bioló· 
gica. mantendo assim seu potencial para alender as necessi
dades e aspirações das gerações presen1es e futuras. 

Artigo 3 
Pnncíp1o 

Os Estados, em conformidade com a Carta das Naçóes 
Unidas e com os pnncípios de Dtreito internacional, têm o 
direito soberano de explorar seus próprios recursos segundo 
suas políticas ambientais. e a responsabilidade de assegurar 
que at1vidades sob sua jurisdiçâo ou con[role não causem 
dano ao mCio "-mb1ente de outros Estados ou de áreas além 
dos Lim1tes da jurisdação nacional. 

Artigo 4 
Ãrnb•to Junsdac•ona! 

SuJe•ro ao<. dae1to!'- de ourros Estados, e a não ser que 
de outro modo expressamemc derermmado nesla Convenção, 
as d1spos•ções desta Com·enção aplicam-se cm relação a cada 
Pane Conlratante. 

ai No caso de componemes da d•-.·ers1dade b!ológ1ca. nas 
ãreas dentro dos ltmnes de sua jurisdição nacionaL e 

b) No caso de processos c= aC1v1dades reahzadas sob sua 
junsdação ou controle. mdependentememe de onde ocorram 
seus cfe1IOS, dentro da área de sua junsdição nacional ou 
além dos limites da Junsd1ção nacional. 

Artigo 5 
Cooperação 

Cada Parte Conlratante deve, na med1da do possível e 
conforme o caso. covperar com outra~ Partes Contratantes. 
dire1amente ou. quando apropnado, mcdaanle organizações 
internacionais competentes. no que respeita a áreas além da 
JUriSdição naciOnal e em outros assunros de mutuo interesse. 
para a consen·açao e a uuhzaç;io susteni.3Yel da d1veTSidade 
b•ológJCa. 

Artigo b 
Med1da!> Gera1s para a Consen·ação 

e a Utd1z..ação Sustentavd 

C.Jda P.Jnc Contrat.Jnte deve. de acordo com suas pro
pnas cond1çóe~ e cap.::andades · 

a! DesenvoiYer esiTate_giCa~. pl:1nos ou programas para 
a conservação e a utd1zação sustentável da d1vers1dade bioiO
gaca OU adap!J.I r::tra e!>SC f1m estraleg_I3S. planOS OU programas 
existentes que devem ref1cllr. cn1re outros aspectos. as med•
das esrabelcctdas ncstJ. Convcnçao concernenles a Pane Inte
ressada. e 
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b} in1egrar, na medida do possível e conforme o caso. 
a conservação e a utilização sustentável da diversidade bioló
gica em planos. programas e polít•cas seta riais ou intersetoriais 
pertinentes. 

Ar1igo 7 
Identificação e Moniwramento 

Cada Pane Contratante deve, na medida do possível e 
conforme o caso, em especial para os propósitos dos arts. 
8 a 10: 

a} Identificar componentes da di ... ersidade biológica im
portantes para sua conservação e sua utilização sustentável, 
levando em coma =:t lista indic:ltp;a de ca.tegorias consytnte 
no anexo I; 

b) Monitorar. po: :ne1o de levantamenw de amostras 
e outras t~cnicas, os cc.m~onc ... ~s Ga Ci\:er~:Jade bio.-.~gica 
identificados em conformidade com a alínea (a) acima, pres
tando especial atenção ;:tOS que requeiram urgentemente medi· 
ãas Jc. co~~crv::-ç~o c aos que ofereçam o maior potencial 
de utilização sustentável; 

c) Identificar processos e catc:gorias de atividades que 
tenham ou possam ter sensíveis efeitos negativos na conser
vação e na utilização sustentável da diversidade biológica. 
e monitorar seus efeitos por meio de levantamento de amostras 
e ouuas técnicas; e 

d) Manter e organizar. por qualquer sistema. dados deri
vados de atividades de identificação e monitoramento em con
formidade com as alíneas a, b e c acima. 

Artigo 8 
Conservação lnsitu 

Cada Parte Contrata me deve. n.a med1da do possível e 
confom1e o caso: 

.a) Estabelecer um sistema de áreas protegidas ou áreas 
onde medidas especiais precisem ser tomadas para conservar 
a diversidade biológica; 

b) Desenvolver. s.e necessário. duetrizes para a seleção, 
estabeleci me mo c administração de áreas pro1egidas ou áreas 
onde medidas especiais precisem ser tomadas para conservar 
a diversidade biológica; 

c) Regulamentar ou administrar recursos biológicos im
ponantes para a conservação da diversidade biológica, denfrO 
ou fora de áreas protegidas. a fim de assegurar sua conservaoão 
e utilização sustentável; 

d) Promover a proteção de ecossistemas. habitats natu
rais e inanutençáo de populações viáve1s de espécies em seu 
meio natural; 

e) Promover o descnvol..-imento sustentável e ambicn· 
talmente sadio em áreas adjacentes âs áreas protegidas a fim 
de reforçar a proteç.ão dessas âreas; 

O Recuperar e restaurar ecossistemas degradados e pro
mover a recuperação de espécies ameaçadas. mediante, entre 
outros meios. a elaboração e implementação de planos e outras 
estratégias de gestão; 

g) Estabelecer ou manter meiOS par3 rc_gulamentar. ~d· 
ministrar ou controlar os nscos associados 3 utilização e libera· 

·ção de organismos vivos modificados resultantes da biotecno
logia que provavelmente provoquem impacto ambiental nega· 
tivo que possa afctar a conservação e a utilização sustentável 
da diversidade btológica, levando também em conta os riscos 
para a saúde humana~ 

h) Impedir que se introduzam. controlar ou errad-icar 
espécies exóticas que ameacem os ecossistemas. habitats ou 
espécies; 

i) Procurar proporcionar as cond•çóes necessárias para 
compatibilizar as utilizações a tua Is com a conservação da di· 
versidadc biológica e a utilização sustentável de seus compo· 
nentes; 

j) Em conformidade com sua legislação nacional. respei
tar, preservar e manter o conhcamento. inovações e práticas 
das comumdades locais e populações indígenas com estilo 
de vida tradicionais relevantes â. conSC'rvação e â. utilização 
sustentáVet da diversidade biológica e incentivar sua mais am· 
pla aplicação com a aprovação e a participação dos detentores 
desse conhecimento, ino"·ações e práticas; e encorajar a repar
tição eqüitativa dos benefícios oriundos da utilização desse 
conhecimerilo, inovações e práticas; 

k) Elaborar ou manter em vigor a legislação necessária 
eiou outras disposiçóes regulamentares para a proteção de 
espécies e populações ameaçadas; 

I) Quando se verifique um s.ensível efeito negativo à di
versidade biológiC3, em conformidade com o an. 7, regula· 
mentar ou administrar os processos e as categorias de ati vida· 
des em causa; e 

ro) Cooperar com o apor1e de apoio financeiro e de outra 
natureza para a conservação insitu a que se referem as alíneas. 
a a I acima. paniculannente aos países em desenvolvirr.ento 

Artigo 9 
Conservação Ex...Situ 

Cada' P:trte Contratante deve, na medida do possível e 
conforme o caso. e principalmente a fim de complementar 
medidas de conservação insitu: 

a) Ado! ar medidas para <i con~ervaçâo ~xsitu de compo· 
nentes da diversidade biolôg~ea. de preferência no pais dt• 
ongem desse~ componemes; 

b) Es1abelecer e manter mstalações para a conservação 
exsitu e pesqu1s.a de vegetais, ammais e m1croorgamsmos. de 
preferê:nc1a no país de origem dos recursos genéticos; 

c) Adotar medidas para 3 recuperação e regeneração de 
especies ameaçadas e para sua remtrodução em seu habilat 
natural em condições adequadas; 

d) Regulamentar e admimslrar a cole ta de recursos bioló
gicos dç: habitats naturais com a finalidade de cons.ervação 
ex·sito de maneira a não ameaçar ecossistemas e populações 
insitu de esptcies. ell:ceto quando forem necessárias medidas 
temporárias especiais ex-situ de acordo com a alínea (c) acima. 
e 

e) Cooperar com o aporte de apoio financeiro e de outra 
natureza para a conservação n·silu a que se referem as alíneas 
a a d acima: e com o estabelecimento c a manutenção dL· 
instalaçõe~ de conservação ex·situ em países em desenvol· 
vimento. 

Artigo JO 
Ulilizaçáo Sustemâvel de Componentes 

da Divcrsid3de B1ológica 

Cada Parte Contratante deve. na medida do possivt:I e 
conforme o caso: 

a) Incorporar o exame da conservaçao e ut1lização susten
t<ivel de rec1.1rsos biológicos no processo deCISÓriO nacional; 

b) Adotar medidas relacionadas â uuliz.ação de recursos 
biológicos para evitar ou mmim12ar impactOS negatiV<'" na 
dtversidade b1ológica, 
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c) Proteger e encorajar a utihzação costumeira de recur· 
ws biolôgicos de acordo-com prãücas culturais tradicionais 
wmpativeis com as exigenc•as de conservação ou utilização 
sustentável; 

d) Apoaar populações locais na elaboração e apücaçio 
de medida5 C.OTTeU\'as em áreas de-gradadas onde a diversidade 
biológica tenha stdo reduzida; e 

e1 Estimular a cooperação entre suas autoridades gover· 
namenta1s e seu setor privado na elaboração de métodos cic 
utilização susJe.mável de recursos biológicos. 

Artigo li 
Incentivos 

Cada Pane Contratante deve, na medida do possível e 
confonne o caso. adotar medidas econõmica e socialme111e 
raciona1s que sirvam de incentivo à consef"'laçâo e ulilizaç:lo 
sustentável de componentes da diversidade biológica. 

Artico 12 
Pesquisa e Treinamento 

As Panes Contratantes, levando em conta as necessidades 
(•speciais dos países cm desenvolvimento, devem: 

a) Estabelecer c manter progamas de educação e treina· 
menta ctemifu:o e técnico sobre medidas para a idcntific:aç:io. 
cons.en·ação e urilização suscent,vel da diversidade biokSglica 
~._.seus componentes, e proporcionar apoio a esses procramas 
de educação e tremamento destinados às necessidades especi-
ficas dos países em desenvolvimento; 

b) Promover e estimular pesquisas que contribuam para 
a conser..,ação e a utilização sustent-'vel da diversidade bioló
gica. especiaJmen:Ce nos paises em desenvolvimento. confor
me, entre outras, as decisões da Conferência das Panes to .... 
das em conseqUência das recomendações do Óqão Subsidiário 
de Assessoramento Científico, T~cnico e Tecftológico; e 

C/ Lrn ~"nltJTnHU.n.h: .:um ..1" Jr:.ro:.H.;o..:~ Jv~ drt:. ló. 
1.-.,..: :_'li. rrom<l\<.:1 ~- ~'"'l"""~·r.H n.J UIIIIZo.tÇao de avdnCü::O Cle0\1-
11~<)~ J.J r<.!:.Uw\~.1 ~·•nr~ Ul\l.'t-.u.Jad~ hTOiO~H.:a rard ciahorar 
fflCIVdü~ Jt" (,>n-.,~1\d(,"' l' uliiLlaÇdO ::OU'>It."Ota\lt."l \J\.' TCCUr!õO~ 
hllll<)'?ll:tl', 

Arli~o ).'\ 
fducacão c Con<;cTcn1TZaçjo PUhhc.1 

As Parres CiJntrarancc:s devem. 
a1 Promover e estimular a compreensão da 1mponancia 

da conscrvaçao da d•"·ers•dadc: b1ológ1ca c das med1das ncces
"anas a esse fim. sua dT\-ulgaç.ão pelos me1os de comunacaçio_ 
·: a mclusão desses temas nos programas educacJonaJs; c 

b) Coopc=rar. conforme o caso. com outros Es1ados e 
urgan1zaçóes 1nrernacronars na elaboração de programas edu
cacionais de cons.cu~ntazação púbhca no que concerne a con5er
vação e a uii!Lução susrenta ... c\ da diversidade biológiCa 

Artigo 14 
A\lahaçao de: lmpacw e Mm•m•z.açao 

de impac1os Negarrvos 

Cada Parte Contratante:. na medada do passivei e 
·~onforme o caso. de\le 

., Estabc=leccr proced•mcntos adequados que ex11am a 
a ... ahaç.ão de •mpacto ambaental de seus pro,etos propoMOS 
que possam rersensi ... c•s efeuos negativos na diversidade bi~
gTCa. a (am de evnar oumimm1zar taas efeitos e. confo~e 
o caso. perm•hr a pantcapação púbhca nesses procedimentos, 

b) Tomar pro..,adénaas adequadas para asaegurar que te· 
_1am devtdameme te ... adas cm conta as conSf!qUencias ambien-

tais de seus programas e poliucas que possam ter scnsivcas 
efeitos negatl'o'OS na dt\·ersJdade biológica~ 

c) Promo'o'er. com base em reCiprocidade. notificação. 
anterc.ãmb10 de informação e ç:onsulta sobre anvidadc5 sob 
sua Juri.schç.ão ou controle que possam ter sensi\'eTs efeitos 
negaCivos na d!\ICrsJdade biológica de outros Estados ou âreas 
aiC.m dos limnes da junsd1ção nac10nal. estimulando-se a ado
ção de acordos bdatera1s. regtonaJs ou multilateraL~. conforme 
o caso. 

::!) Notafac....: •mediatamente. no caso em que s.e origmem 
sob sua Jurisd•çáo ou controle. perigo ou dano 1m mente ou 
grave a drvcrsrdade biQ!Og:TC.a em área sob jurisdição de outros 
Estados ou em arcas alen. 1':'5 :~mates da junsdição naaonal. 
os Estados que possam ser afetadcs por esse pc:ngo ou dano. 
assam ctlftlo-tomar med1das para prevenir ou mlhlmlzar esse 
pengo ou dano; e 

e) Est1mu\ar pro'" 1enaas nacmn.:~is sobre med1das dee
mergencia para o cas ... 1 de .:!•····riades ou acortrec,...,cnos oe 
origem natural ou outra que representem perigo grave e imi
nente ã. diVCr!.idade bao!Og"IC-3 e promo ... er O. -:ooperação inler
nacional para complcmemar ta1s esforços nactt."'""H!> e. confor
me o caso e cm acordo com os Estados ou orgamz.açoes regiO
nais de imegraç.ão económ1ca mteressados. estabelecer planos 
con1umos de conrmg.enc1a 

2. A Conferen-.J d=~s Panes de'o'e exammar. com base 
cm estudos a serem efl!tuados . ..;~ •-pJestões da responsabilidade 
e reparação. mcluSI\'e restauração e mdcmzação. por danos 
causados ã C•\·er~ '·.d~ blologTca. exce~::- quando essa respon· 
sab1ildade for de or0e::1 estntamente mterna 

-\rtif!!O I 5 
Aces~._, a Recursos GenétiCOS 

• 
I. Em reconhet1mento dos dtre110s soberanos dos Esta-

dos sobre seus recurso-:- naturats. a autoridade para detennmar 
n aces:>IJ a recurso:. ~~net\CO:. renencc au~ ~ove r nos naCionaL-. 
e esta SUJeita a iegJslaçao nac1onal 

"' Cada Parte ConHatante deve procurar cuar condi
ções para perm111r o acesso a recursos gend1COS para utlhzação 
ambientalmente sauda"el por outra~ Panes ConHatantes e 
nao 1mpor restnçóes conHauas aos obJetT'o'OS desta Con ... en
ção 

3 Para os proposLIOS desla Convenção. 05 recursos ge
netiCOS pro..,tdos por uma Parte Contratante. a que se referem 
este an1go e os anagos ló e 19. são apenas aqueles provados 
por Panes Contratantes que se 1am palses de ongem desses 
recursos ou por Partes que os tenham adqumdo cm confor
midade com esta Convcnçáo 

4 O acesso. quando concedido, deverá se-lo de comum 
acordo e sujeito ao disposto no presente artago 

5 O acesso aos recursos gentt1cos deve estar sujeito 
ao consentimento prev10 fundamentado da Pane Contratante 
pro..,edora desses recursos. a menos que de outra forma detcr
mmado por essa Pane. 

6 Cada Parte Contratante deve procurar conceber e 
reahzar pesquiSaS cJentlflcaS baseadas em recursos genC:tiCOS 
prov1dos por outras Partes Contratantes com sua plena partiCI
pação e. na medaca do possi..,el. no terntóno dessas Partes 
Contratantes. 

7 Cada Parte Contratante deve adotar med1das legiSia
tJ'o'as. administratJ\'aS ou polit1cas. confonnc o caso e cm con
fonnadade com os arts. 16e 19e, quando necessário. mediante 
o mecamsmo fmanccaro estabelecido pelos ans. 20 e 21, para 
compartilhar de forma Jusra e eqU.itata'o'a os resultados da pes-
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quisa e do desenvolvimento de recursos genéticos e os bene
fícios derivados de sua utilização comercial e de outra natureza 
oom a Pane Contratante provedora desses recursos. Essa par
tilha deve dar-se de comum acordo. 

Artigo 16 
Acesso â Tecnologia e 

Transferência de Tecnologia 

1. Cada Pane Contratante, reconhecendo que a tecno
logia inclui biotecnologia, e que tanto o acesso à tecnologia 
quanto sua tranferênci.a entre Panes Contratantes são elemen
tos essenciais para a realização dos objetivos desta Convenção. 
compromete-se, sujeito ao disposto· neste anigo, a permitir 
e/ou facilitar a outras Panes Contratantes acesso a tecnologias 
que sejam peninentes à conservação e utilização sustentoivel 
da diversidade biológica ou que utilizem recursos genéticos 
e não causem dano sensível ao meio ambiente. assim como 
a transferência dessas tecnologias. 

2. O acesso a tecnologia e sua transferência a países 
em desenvolvimento. a que se refere o § 1 actma,~ de..,em 
ser pcnnitidos e/ou facilitados cm condições justas c as mais 
favorávets, inclusi..,e em condições concessionais e preferen
ciais quando de comum acordo, c. caso necessário, em confor
midade com o mecanismo financeiro estabelecido nos ans. 
20 c 21. No caso de tecnologia sujeita a patentes e outros 
dirll!'i~os de propried2de intelectual, o acesso à tecnologia e 
sua transferC:nciadevem ser permitidos em condições que reco
nheçam e sejam compatíveis cOm a adequada e efetiva p_rote
ç.ão dos direitos de propriedade mtelectual. A aplicação deste 
parâgrafo dev ser comr-·'vel com os§§ 3. 4 c 5 abaixo. 

3. Cada ~ane Cont1~tante deve adotar medidas legtsla
ti..,as. administrativas ou políucas, conforme o caso, para que 
as Panes Contratantes, em particular as que são países em 
desen..,olvlmento. que provêem recursos genéticos, tenham 
garan11do o acc~'>o a tccnolog.La que ut1lizc e~sc~ rc:=cur~os c 
sua tram.fcrênc1a_ de comum acocdo. incluindo tecnolog1a pro
tegida por patentes e outros dtreitos de propnedade mlelec
tual. quando necessario. med1ante as d1sposições dos ans 
20 e 21. de acordo com o d1re1lO internacional e coniorme 
os §§ 4 e 5 aba1xo 

4. Cada Parte Contratante de..,e adotar medidas legisla
tius, admil1'tstr'3tivas ou políticas, confonncr o caso, para que 
o setor privado permita o acesso à tecnologia a que se refere 
o§ 1 acima. seu desenvolvimento conjunto e sua transferência 
em benefício das instituições governamentais e do setor priva
do de países em desenvolvimento, e a esse respeito deve obser
var as obrigações constantes dos §§ 1, 2 e 3 acima. 

S. As Panes Contratantes, reconhecendo que patentes 
e outros direitos de propriedade intelectual podem influir na 
Implementação desta Convenção, devem cooperar a esse res
peito em conformidade com a legislação nacional e o diretto 
internacional para garantir que esses direitos apôiem e não 
se oponham aos objetivos desta Convenção. 

Artigo 17 
lntercã.mbLo de lnfomações 

I. As Panes Contratantes devem proporcionar o inter
cãmbio de Informações. de todas as fontes disponíveis do 
público. pertinentes a conservação e à utilização sustentá..,el 
da diversidade biológica, levando em conta as necessidades 
espec1ais dos paises em desenvolvimento. 

2. Esse intercãmbto de lnfonnações deve indu1r o inter
c.ãmbio dos resultados de :->c-squisas técnicas, científicas, e só-

cio-econõmicas, como também Informações sobre programas 
de treinamento e de pesquisa, conhecimento especializado. 
conhecimento indígena e tradicional como tais e associados 
às tecnologias a que se refere o§ 1 do an. 16. Deve tambêm, 
quando possível. incluir a rt-:patriação das lnfonnaçóes. 

Artigo 18 
Cooperação Técnica e Cientifica 

l. As Panes Contratantes devem promover a coope
ração têcnica e cit-:ntífica internacional no campo da conser
vação e utilização sustentável da divers1dade biológ;ca, caso 
necessário, por m~io de mstituiçôes nacionais c internacionais 
competentes. · 

2. Cada Pane Contratante deve, ao implementar esta 
Convenção, promover a cooperação técnica e/científica com 
outras PanC?~ntratantes, em particular paísi.s em desenvol
vimento, por meio, entre outros, da elaboraÇão e implemen
tação de políticas nacionais. Ao promover essa cooperação, 
deve ser dada especial atenção ao desenvolvimento e fortaleci
mento dos meios nacionais mediante a capacitaçáo de recursos 
humanos e fonalecimento institucional. 

3. A Conferência das Panes, em sua primeira sessão, 
deve determinar a forma de estabelecer um mecanismo de 
intermediação para promover e facilitar a cooperação técnica 
e científica. 

4. As Panes Contratantes devem, cm conformidade 
com sua legislação e suas políticas nacionais, elaborare estimu
lar modalidades de cooperação para o desenvolvimento e utili
zação de tecnologias, inclusi..,e iecnologias indígenas c tradi
cionais, para alcançar os objetivos desta Copvenção. Com 
esse fim, as Partes Contratantes devem também promover 
a cooperação para a capacitação de pessoal e o imercãmbio 
de téCniCO!'- _ .,_ 

5. As Panes Contratantes devem, no caso de comum 
acordo, promover o estabelecimento de programas de pes

qutsa conjuntos e empresas conjuntas para o desen"olvtmenlo 
de 1ecnolog1as relevantes aos objetivos desta Convenção. 

Art.igo 19 
Gestão da Biotecnologia e 

Distribuição de seus Benefícios 

1. Cada Parte Contratante deve adorar medidas legisla
tivas, administrativas ou políticas, conforme o caso. para per
mitir a panicipação eíetiva, em atividades de pesquisa biotec
nológica, das Panes Contratantes, especialmente países em 
desenvolyimento, que provêem os recursos genéticos para essa 
pesquisa, e se possível nessas Panes Connatames. 

2. Cada Pane Contratante deve adotar todas as medidas 
possíveis para promover e antecipar acesso prioritário, em 
base justa e eqUitativa das Panes Contratantes, especialmente 
países em desenvolvimento, aos resultados e bcndícios deriva
dos de biotecnologias baseadas em recursos genêticos providos 
por essas Panes Contratantes. Esse acesso deve ser de comum 
acordo. 

3. As Partes devem examinar a necessidade e as modali
dades de um protocolo que estabeleça procedimentos adequa
dos, inclusi"c:, em especial, a concordância prêvia fundamen
tada, no que respeita a transferência, mampulação e utilização 
seguras de todo organismo vivo modificado pela biotecno
logia, que possa ter efeilo negat1vo para a conservação e utili
zação sustentável da diverstdade biológica. 

4. Cada Pane Contratante deve proporc1onar, direta
mente ou por solicitação. a qualquer pessoa física ou juridaca 
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~o~ sua j_unsdição provedora dos orgamsmos a que se refere 
<) :; 3 ac1ma, à Pane Contratante em que esses organismos 
Jcvam ~~ int~oduzidos, todas as lnformaçóes disponíve1s so
hrc a uuhz.açao e as normas de segurança extgidas por essa 
Parte Contratante para a manipulação desses organismos. bem 
como todas as Informações disponívets sobre os potenciais 
ckttos negativos desses organismos especi(Jcos. 

Anigo 20 
Recursos Finaocc&r-::K 

1. Cada Pane Contratante compromete-se a propor
C!onar, de acordo com a sua capacidade, ap<.·i•_• fi'1aneeiro 
~ mcentivos respecti'4105 às atividaOO r.•::ionals destinadu ;;:. 
alcançar os objetivos desta Coavcnçio em c-o:~formidade com 
~us planos, prioridades e programas nacionais. 

2. As Panes países clesea\I'Oividos cevem prov~r recur
sos financeiros novos e adicionais para que J.S Panes países 
cm desenvolvimento possam cobrir integralmente os custos 
:Jd1:ionais po_r elas co~ados decor.'=ntes da impk:m:n
tacao de med1das em cumpnmerato das obrigações desta Con
"'cnção, bem como para que se beaeficiem de seus disPositi ..os. 
!:.stes custos devem ser determinados de comum aCordo ePtre 
cada Parte país em desenvolvimento e o mecanismo institu
non~l previsto no art. 21, de acordo com políticas, estralégias. 
pnondades programáticas e critérios de aceitabilidade, segun
t~1 uma_lis~a Indicativa de custos adicionais estabelecida pela 
C..onf~r~nc1a das Panes. Outras Panes, inclusive países C"l 
trans1çao para uma economia de mercado. podem assumir 
V<1luntanamente as obrigações das Panes países desenvolvi
' los. Para os fms deste anigo, a Conferência das Partes deve 
<:~.tabclccc_r, em sua primeira sessio, uma lista de Partes pai~ 
d~senvolv1dos e outras Panes que voluntariamente assumam 
:1~ obngações das Partes países desenvolvidos. A Conferência 
das Partes deve periodicamente revisar e. se necessário, alterar 
l lista. Contribuições volun(j,rias de outros países e fontes· 
rodem ser também estimuladas. Para o Ct!mprimento desses 
t:<.ompromissos deve ser levada em conta ::J necess1dade de 
que o fluxo de recursos SCJI adequado. pre\·lsÍir'!!l e oponuno. 
:::' a 1mportãncia de d1stribuir os custos entre as Partes contn
humtes mduídas na citada lista. 

3. As Partes paises desenvolvidos rodem tambCm pro
ver recursos financeiros relativos a implementação desta Con· 
venção po~ cana1s bilateraiS, reg1ona1s e outros mullllaterais. 

4. O grau de efctivo cumprimento dos compromissos 
assumidos sob esta Convenção das Partes países em desenvol
VImento dependerli do cumprimento efet1vo dos comprontis· 
sos ~ssumados sob esta Convenção pelas Partes países desen
volVldos, no que se refere a recursos finance1ros e transferência 
de tecnologaa, e levará plenamente em conta o fato de que 
o desc:n~olvime~to_econõmico e social e a errad1cação da po
hrez.a sao as .pnondades primordiais e abs.oluta~ das Panes 
países em desenvolvimento. 

·s. As Partes devim levar plenamente em coma as neccs
'>ldades específicas e a situação espec1al elo~ países de menor 
descnvolvamento relativo em suas medadas relatavas a fmanaa
mento e transferência de tecnologia. 

h As Partes Contratantes devem t.:~m!X:m lt:var cm con
!.J as cond1ções especa ais decorrentes da dcpcndénc1a da d1ver
:>Jdade biológica. sua distribuição e locallz.açáo nas Partes pai
ses em de5envolvimento, em particular os pequenos estados 
msulares 

7 Deve-se também levar em cons1deração a situ.açio 
cspec1al dos países em desen\'olvimento, mclus1vc os que são 

ccologh-·ament~ mais \'Uina:ne1s. como os que possuem re
giões <ir1d:.Js c scm1-árid::Js. :-.on::Js costeiras e montanhosas 

Artigo 21 
Mecan1smos Financeiros 

[kn: ser estabeleCidO um mecanismo para prover. 
por me1o de do.J.çâo ou em b.J.ses concessionaiS, recursos finan
ceuos para u::, un:, desta Con\-..:nç;:.o, ~Fanes países em desen· 
volv1memo. cuJos elementos essenciais S-ão descritos neste arti
go. O meC.iil.ni:,mo deve operar, F-:ara os fins desta Convenção, 
wh a aui.oridade e a orientação da Conferéncia das Panes, 
e a ela responder. As operações do mecanismo devem ser 
reaiizadas por estrutura inslitucion.al a ser decidida pela Confe
rtnca.a das Partes em sua primeira sessão. A Conferência das 
Panes deve determinar, para os fins desta Convenção. politi
cas. c.stratégicas, prioridades programáticas e ait~rios de acei· 
labilidadc.rel3tivos ao acesso e 3 utilização desses n:a&rsos. 
As Comnbuiç.ões devem levar em conta a necessidade mencio
nada nu An1~·~· :2.0 C:::::;:..:~ ::-. :'.uxo uc recursos seja pre,.·isívcl, 
adequ3do e oportuno, de acordo corr. o montante de rea.trsos 
necessários. a ser decidido periodicamente pela Conferência 
das P~~e~ bem como a imponãncia da distribuição de custos 
entre as panes contnbuinti!S incluídas na lista a que se refere 
o paragrafo 2 do Art1go 20. Comribu1ções voluntárias podem 
também ser feitas ~las Partes paí5eS desenvolvidos e por 
outros países e fontes. O mecanismo deve operar sob um 
ststerna de administração democrático e transparente. 

2. Em conformidade com os objetivos desta Convenção, 
a Conferência das partes deve determinar, em usa primeira 
sessão. políucas. estratég1as e pnoridades programáticas, bem 
como d1remzes e critérios detalhados de aceitabilidade para 
acesso e uuliz.açâo dos recursos financeiros, inclusive o acom· 
panhamemo e a avaliação penôdica de sua utilização. A Con
ferênaa das Panes deve dectdir sobre as providências para 
a 1mplemtntaçáo do parágrafo 1 acima após consulta à estru
tura institucional encarregada da operação do mecanismo fi

-nance1ro. 

3 A Conterénc1a das Partes deve exammar a eficácia 
do mc.:amsmo estabelecidO neste An1go, inclusive os criténos 
e as d1remze<. referidas no Parágrafo 2 actma, cm não menos 
que do•s anos da entrada em v1gor desta Convenção, e a 
pan•r de então penod1camente Com base nesse exame. deve, 
se nec.essano. tomar medidas adequadas para melhorar a eficá
cia do mecamsmo. 

4. As Partes Contratantes de\'em estudar a possibihdade 
de fortalecer as instituições financenas existentes para prover 
recursos fananceiros para a conservação e a utilização susten
t3vd d.J. d!ver:.1dadc b•ológ•ca. 

Artigo 22 
Relação com Outras 

Con"cnçóes Internacionais 

/...s d1sposições desta Convenção não devem afetar 
os d1rcuos c obrigações de qualquer Pane Contratante decor
rente::. d..: <:JU31quer acordo internacional eXJs(ente, sa.lvo se 
o exerclcw desses direitos e o cumprimento dessas obrigações 
cause grave d3no ou ameaça ã diversidade biológ1ca. 

: As Partes Contratantes devem Implementar esta 
Convcnçjo. no que se refere e ao me10 ambiente marinho. 
em conformidade com os dire1tos e obrigações dos Estados 
decorrentes do Direito do mar. 



OlJJlJBRO DE 1998 ANl\lS DO SENADO FEDERAL J7]. 

Artigo 23 
Conferência das Partes 

L Uma Conferencia das Panes é estabelecida por esta 
Convenção. A primeira sessão da Conferência das Partes deve 
ser convocada pelo Diretor Executivo do Programa das Na
ções Unidas para o Meio Ambiente no mais tardar dentro 
de um ano da entrada em vigor desta Convenção. SubsqUen
temente, sessões ordinárias da Conferência das Partes devem 
ser realizadas em intervalos a serem determinados pela Confe
rência em sua primeira sessão. 

2. Sessões extraordinárias da Conferência das Partes 
devem ser n:3Ii.zadas quando for considerado necessário pela 
Conferência. ou por solicitação escrita de qualquer Pane, 
desde que, dentro de seis meses após a solicitação ter sido 
comunicada às Partes pelo Secretariado. seja apoiada por pelo 
menos um terço das Panes. 

3. A Conferência das Partes deve aprovar e adotar por 
consenso suas regras de procedimento e as de qualquer orga
nismos subsidiário que estabeleça, bem como as normas de 
administração finan~ira do Secretariado. Em cada sessão or
dinária, a Conferéncia das Panes deve adotar um orçamento 
para o exercício até a seguinte sessão ordinária. 

4. A Conferência das partes deve manter sçb exame 
a implementação desta Convenção. e, com esse fim, deve: 

a) Estabele~r a foram e a periodicidade da comunicação 
das Informações a serem apresentadas em conformidade com 
o Artigo 26, e examinar essas Informações, bem como os 
relatórios apresentados por qualquer órgão subsidiário; 

b) Examinar os pare~res científicos, técnicos e tecnoló
gicos apresentados de acordo com o Artigo 25; 

c:) Examinar e adotar protocolos, caso necessário, em 
conformidade com o Artigo 28; 

d) Examinar e adotar, caso necessário, emendas a esta 
Convenção e a seus anexos, em conformidade com os Anigos 
29 e 30; 

e) Examinar emendas .a qualquer protocolo, bem como 
a quaisquer de seus anexos e, se assim decidir, recomendar 
sua adoçáo às panes desses protocolos; 

() Examinar e adotar caso necessário, anexos ad1ciona1s 
a esta Convenção. em conformidade com o Artigo 30; 

g) Estabelecer os órgãos subsidiários, especialmente de 
consultaria cintífica e téalica. considerados necessários à im
plementação desta Convenção; 

h) Entrar em contato, por meio do Secretanado, com 
os órgãos executivos de Convenções que tratem de assunt05 
objeto desra. Convenção. para com eles estabelecer formas 
adequadas de cooperação; e 

i) Examinar e tomar todas as demais medidas que possam 
ser ne~rias para alcançar os fins desta Convenção. à luz 
da experiência adquirida na sua implementação. 

5. As Nações Unidas, seus organismos especializados 
e a Agência Internacional de Energia Atómica. bem como 
qualquer Estado que não seja Parte desta Convenção, podem 
se fazer representar como observadores nas sessões da Confe
rência das Panes. Qualquer outro órgão ou o~anismo. gover
naniental ou não-governamental. competente no campo da 
conservação e da utilização sustentável da dive~dade bioló
gica, que informe ao Secretariado do seu desejo de se fazer 
representar como observador numa sessão da Conferência 
das Partes, pode ser admitido, a menos que um terço das 
Partes apresente objeçâo. A admissão e a panicipação de 

observadores deve sujeHar-se às regras de procedtmenlo ado
tadas pela Conferência das Panes 

ArtiJ':O 2-J 
Secreta nado 

1. Fica estabelecido um Secretariado com as seguinte~ 
funções: 

a) Organizar as sessões da Conferência das Panes prev1st:1 
no Artigo 23 e prestar-lhes s.er.·iço; 

b) Desempenhar as funções que lhe atnbuam os proto
colos; 

c) Preparar relatórios sobre o desempenho de suas fun· 
ções sob esta convenção e apresentá-los .1. Conferê-ncta das 
Panes; 

d) Assegurar a coordenação com ou1ros orgamsmos mtc:r
nacionais pcninentes c, em parttcular, tomar as pro"Vu..iências 
adminstrativas e contratuais necessárias par~ o desempenho 
eficaz de suas funções; e 

c) Desempenhar as demias funções que lhe forem alrihui· 
das pela Conferência das Panes. 

2. t!m•sua primeira sessão ordinária. a Conferência das 
Partes deve designar o Secretariado dentre as organizações 
internacionais competentes que se tenham demonstrado dis
postas a desempenhar as funções de secretariado previstas 
nesta Convenção. · 

Artigo 25 
Órgão Subsidiário de Assessoramento 

Cientifico, Técnico e Tecnológico 

1. Fica estabelecido um órgão subsidiárjo de asscssor3-
mento científico, técnico e tecnolôgico para prestar, em tempv 
oponuno, à Conferenci.a das Panes e, conforme o caso. aos 
seus demais órgãos subsidiários. assessoramento sobre a im
plementação desta Convenção. Este órgão deve estar abenü 
à panicipaçáo de todas as Panes e de"Ve ~r multldlsctplinar. 
Deve ser composto por repre~ntantes governamentais com 
competên~~nos ~pos de espe:cial_ização peni~entes. Deve 
apresentar relatónos regularmente a Conferênc1a das Partes 
sobre todos os aspectos de seu trabalho. 

2. Sob a autoridade da Conferencia das Panes e de 
acordo ~om as diretrizes por ela estabelecidas. e a seu pedtdo. 
o órgão deve: 

a) Apresentar avaliações c1entificas e técmcas da sltuaçâo 
da 
diversidade biológica; 

b) Preparar avaliações cientificas e tecnicas dos efettos 
dos tipos de medidas adotadas. em conformidade com o pre· 
visto nesta Convenção; 

c:) Identificar tecnologias e conhecimentos técnicos ino\.·a· 
dores. eficientes e avançados relacionados â conservaçãq e 
à utilização sustentável da diversidade biológica e prestar as
sessoramento sobre as fonnas e meios de promover o desen· 
volvimento e/ou a transferência dessas tecnologias; 

d) Prestar as.sessoramento sobre programas cientificas e 
cooperação internacional em pesquisa e desen":'oh·imento, re
lativos à conservação e à utilizaç.?o sustentâvel da diversidade 
biológica: e 

c) Responder a questões científicas. técnicas. tecnológtcas 
e metodológicas que lhe formulem a Conferência das Panes 
e seus órgãos subsidiários 

3. As funções. mandato. orgamzação e funcionamento 
deste órgão podem ser posteriormente melhor definidos pela 
Conferência das Partes 
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Artigo 26 
R~latórios 

Cada Pane Contratante deve. com a penod1C1dade a ser 
eSlabclecJda pela ConferCnc1a das Partes. apresentar-lhe rela
tórios sobre mediOO que tenha adotado para a implcmentaçio 
dos d1sposJtJvos desta Convenção e sobre sua efic1~cia para 
alcançar os seus objetivos. 

Artigo 27 
Solução de Comrovers1as 

1. No caso de controvérsia entre Panes Conuatantes 
no que respc1ta à mterpretação ou aplicação desta Convenção. 
as Partes envolvidas devem procurar resolvê-la por me1o de 
negociação. 

2. Se as Panes envolvidas não conseguirem chegar a 
um acordo por meio de negociação, podem conjuntamen&c 
~hcitar os bons oficias ou a mediação de uma 1erceira Pane. 

3. Ao ratificar. aceilar. ou aprovar esta Convenção ou 
a ela adenr. ou em qualquer momento posterior. u.m Est* 
ou organil3ção de integração económica regional pode deda
rar por ~scrito ao Depositário que, no csos de co·ntrovenia 
não resolvida d~ acordo com o§ t• ou o § 2"- acima. aceita 
como compulsórios um ou ambos dos segumtes m~ios de sotu
ção d~ controvérsias: 

a) arbitragem de acordo com o procedtmento estabele
~,.,do na Parte 1 do Anexo 11: 

b) submts.são da contro"Vérsia a Corte InternaCIOnal de 
Justiça. 

4. Se as Panes na controv~l1õia não t1verem aceito. de 
acordo com o parágrafo J• aoma. aquele ou qualquer ouuo 
procedimento. a conuovél1õia deve ser submetida à concibaçio 
de acordo com a Parte 2 do Anexo II, a menos que as Panes 
ooncordem de outra maneira. 

5. O disposto neste anigo aplica-se a qualquer protocolo 
salvo se de outra maneira disposto nesse protocolo. 

Artigo 28 
Adoçâo dos Pro10colos 

I. As Partes Conlratantes devem cooperar na formu
lação~ adoção de protocolos desta Convenção. 

2. Os protocolos devem ser adotados cm sessão da Con
ferência das Partes. 

3. O kXIO de qualquer protocolo proposto deve ser 
comunicado pelo Secretariado ã.s Partes Contratantes pelo 
menos seis meses antes dessa sessão. 

Aroco 29 
Emendas à Convenção ou Protocolos 

I. Qualquer Parte Contratante pode propor emendas 
a ~s1a Conv~nção. Emendas a qualquer protocolo podem ser 
propostas por quatsquer Partes dos mesmos. 

2. Emendas a esta Convenção devem ser adotadas em 
sessão da Conferência das Panes. Emendas a qualquer proco
colo d~vem ser adotadas em sessão das Partes dos protocolos 
peninentes. O texto de qualquer emenda proposta a css:a Con
venção ou a qualquer protocolo, salvo se de outro modo dis
posto no protocolo. deve ser comumcado âs Partes do instru
mento peninente pelo Secre1ariado pelo menos seis mcws 
antes da sessão na qual será proposta sua adoçáo. PrOpostas 
de emenda devem também ser comunicadas pelo Secretariado 
aos signatários desta Convenção. para infonnacão 

3 As Partes de"Yem fazer todo o po551"Yel para chegar 
a acordo por consenso sobre as emen<.l.as propo~tas a esta 
Con"Venção ou a qualquer protocolo. Uma "Vez exaundos todos 
o5 esforços para chegar a um consenso sem que se tenh.a 
chegado a um acordo a emenda deve ser adorada. em última 
instância. por maiona de d01s terços das Partes do mstrumen~o 
pertin~nte presentes c "Voranres nessa sessão. e de"Ve ser subme
tida pelo Depos1táno a todas as Panes para ra11ficação. aceita
ção ou aprovação. 

4. A ratificação. aceitação ou apro"Yaç.ão de emendas 
deve ser notificada por escnto ao Deposirário. As emendas 
adotadas em. conformidade com o parãgrafo 3• acima de"Yem 
~ntrar cm vigor entr~ as Panes que as tenham a~iw no nona
gésimo dia após o depôsito dos instrumentos de ratificação. 
aceitação ou apro ... ação de pelo menqs dois terços das Partes 
Contratantes· desta Convenção ou das Panes do protocolo 
peninent~. salvo se de outro modo disposto nesse protocolo 
A partir de'Cil'!ão, as emendas devem entrar em "Vigor para 
qualqu~r outra Parte no nonag~simo dia após a Parte ter 
deposnado ·seu InStrumento de ratificação. aceitação ou apro
vação das emendas. 

5. Para os fins deste amgo. "Panes presentes e votan· 
r~s" significa Partes presenres e que emitam voto afirmativo 
ou negativo. 

Artigo 30 

Adoçáo de Anexos c Emendas a ;\nexos 

l. Os anexos a esta Convenção ou a sell: protocolos 
constituem parte integral da Convenção ou d<>:protocolo peni
nente. confonne o caso. e, salvo se expressamente disposto 
de outro modo. qualquer r~ferência a esta Conv~nção e a 
seus protocolos constitui ao mesmo tempo referência a qua1s· 
quer de seus anexos. Esses anexos devem restnngir-sc a assun
tos processuaiS. cientificas. técnicos c admimstrat!'VOS. 

2. SalYo ~disposto d~ outro modo em qualquer prato· 
colo no que·se refere a seus anexos. para a proposta, adoção 
e entrada em vigor de anexos suplementares a esta Convenção 
ou de anexos a quaisquer de seus protocolos. de"Yt" -st" 0hcdecer 
o s~gumle procedimento· 

a) os anexos a esta Con"Yençáo ou a qualquer protocolo 
devem ser propostos e adorados de acordo com o -~"~ · ~-
menta ~stabelecido no an•go. 29; 

b) quaLquer Pane que não possa ace11ar um anexo suple· 
mcntar a esta Con ... cnç.ão ou um anexo a qualquer protocolo 
do qual é Pane o d~ve not1ficar. por escrito. ao Depositáno. 
dentro de um ano da data da comumcação de sua adoção 
pelo Depositário O Depositário deve comumc.ar sem demora 
a todas as Panes qualquer n0lif1cação desse t1po receb1da. 
Uma Parte pode a qualquer momento retuar uma declaração 
antenor de objeção. ~- assim. os anexos devem entrar cm 
v1gor para aquela Parte de acordo com o disposto na alinca 
c abaixo; 

c) um ano após a data da comumcação pelo Depositáno 
de sua adoç.ão. o :..nexo deve entrar em v1gor para todas as 
Panes desta Convenção ou de qualquer pro10colo pe:ninente 
que náo tenham apresentado uma nOl•flcaçãn de acordo com 
o disposto na alínea b ac1ma. 

3. A proposta. adoção c entrada em ... -igor de emendas 
aos anexos a esta Convenção ou a qualquer prowcolo de"Yem 
estar SUJeitas ao procedimento obedecidO no ca.>o da proposla. 
adoção ~ entrada cm 'VIgor de anexos a esta Convenção ou 
anexos a qualquer protocolo. 
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4 Se qualquer anexo suplementar ou uma emenda a 
um anexo for relac10n3da a uma emenda a esta Convençáo 
ou qualquer protocolo. este anexo suplementar ou esta emen
da somente deve emrar em vigor quando a referida emenda 
â Convenção ou protocolo estiver em vtgor. 

Artigo 31 

O~reito de Vow 

1. Salvo o tJtsposto no parág,rafo 2° abaixo, cada Parte 
Contratante desta Convenção ou de qualquer protocolo deve 
ter um voto. 

2. Em assuntos de sua competência. organizações de 
mtegração econõmica regional devem exercer seu diretto ao 
voto com um número de votos igual ao nUmero de seus Esta
dos-Membros que sejam Partes Contratantes desta Convenção 
ou de protocolo peninente. Essas organizações não devem 
exerar seu direito de votoS~"' - .. us EStados-Membros exerc:e:
rem os seus. e vice-versa. 

Artigo 32 

Relações entre esta 
Convenção e ~us Protocolos 

1. Um Estado ou uma organização de integração eoonõ
mica regional não pode ser Parte _pe um protocolo salvo se 
for. ou se tomar simultaneamente. Parte Contratante desta 
Convenção. 

2. Decisões decorrentes de qualquer protocolo devem 
ser tomadas somente pelas Partes do protocolo pen.inente. 
Qualquer Pane Contratante que não tenha ratificado. acetto 
ou aprovado um protocolo pode participar como ob~rvadora 
em qualquer sessão das Pan.es daquele protocolo. 

Artigo 33 

Assinatura 

Esta Convenção está abena a assinatura por todos os 
Estados e qualquer organização de integração económica re
gional na cidade do Rio de Janeiro de 5 de iunho de 1992 

a 14 de JUnho de 1':192. e na ::.ede das Naçóes Unidas ~m 
Nova Iorque. de 15 de junho de 1':192 a 4 de junho de I~Y3. 

Artigo 34 

Ratificação. Aceitação ou Aprovação 

Esta Convenção e seus protocolos estão sujeitos a 
?.a.:ificação. aceitação ou aprovação. pelos Estados e por orga
mzaçôes de integração econõmica regional. Os Instrumento~ 
de ratificação::'"aciitação ou aprovação devem ser depositados 
junto ao Depositário. 

2. Qualquer organização mencionada no parágrafo I"" 
acima que se torne Parte Contratante desta Convenção ou 
de quaisquer de seus protocolos. sem que ~ja Parte contra
tante nenhum de seus Estados-Membros. deve ficar wjeila 
a todas as obrigaç~ da Convenção ou do protocolo. confor
me o caso. No caso dessas orgamzações. se um ou mais de 
seus Estados-Membros for uma Parte Contratante desta Con
venção ou de protocolo peninen~e. a organização e seus Esta
dos-Membros devem decidir sobre suas respectivas responsa
bilidades para o cumprimento de suas obrigações prev1stas 
nesta Convenção ou no protocolo. conforme o caso. Nesses 
casos. a organização e os Estados-Membros não devem exer<Zr 

simultaneamente direitos esta~lecidos por esta Convenção 
ou pelo protocolo pc:ninen1e. 

3. Em seus instrumentos de ratificação. a~itação ou 
aprovação. as organizações mencionadas no parágrafo 1~ aci
ma devem declarar o ãmbito de sua competência no que res
peüa a assuntos regidos por esta Convenção ou por protocolo 
pertinente. Essas organi.z..ações devem também informar ao 
Depositário de qualquer modificação peninente no âmbito 
de sua competência. 

Artigo 35 

Adesão 

1. Esta Convenção e quaisquer de seus protocolos está 
abcna a adesão de Estados e organizações de integração eco
nõmica regional a partir da data em que expire o prazo para 
a assinatura da Convenção ou do protocolo pertinente. Os 
instrumentos de adesão devem se: r depositados jonto ao Depo
sitário. 

2. Em seus instrumentos de adesão. as organizações 
mencionadas no§ 1• acima devem declarar o âmbito de suas 
CQ~petencia.s no que respeita aos assuntos regidos por esta 
Cqipvenção ou pelos protocolos. Essas organizações devem 
tafubém infonna1' ao Dcposiúrio qualquer modificação peni
nente no âmbito de suas competencias. 

3. O disposto no an~ 34. parágrafo 2•. deve aplicar-se 
a organiz.açóes de integração cconômica regional que aduam 
a esta Convenção ou a quaisquer de seus protocolos. 

Arüco 36 

Entrada em Vigor 

l. Esta Convenção entra cm vigor no nonagésimo dia 
após a data de depósito do trigésimo instrumento de ratifica
ção, aceitação, aprovação ou adesão. 

2. Um protocolo deve entrar em vigor no nonagésimo 
dia após a data do depósito do número de instrumentos de 
ratificação, aceitação, aprovação ou adesão estipulada nesse 
protocolo. 

3. Para cada Parte Contratante que ratifique. aceite ou 
aprQve esta Convenção ou a ela adira após o depósito do 
trig"'lsimo instrum~ntS? de ratificação. aceitação, aprovação ou 
adesão. esta Convenção entra em vigor no nonagésimo dta 
após a data de depósito pela Parte Contratante do seu instru
mento de ratificação. aceitação. aprovação ou adesão 

4. Um protocolo. salvo se disposto de outro modo nesse 
pr01ocolo. deve entrar em v1gor para uma Pane Contratante 
que o ratifique. aceite ou aprove ou a ele adira após sua 
entrada em v1gor de acordo com o parágrafo 2· actma. no 
nonagésimo dia após a data do depôsito do instrumento de 
ratificação. aceitação. aprovação ou adesão por essa Pane 
Contratante. ou na data em que esta Convenção ent:-e em 
vtgor para essa Pane Contratante. a que for postenor. 

S. P.ara os fins dos pauigrafos 1 e 2 acima. os instru
mentos depositados por uma organização de integração econó
mica regional não devem ser contados como adicionais àqueles 
depositados por Estados-Membros dessa organização. 

Artigo 37 

Reservas 

Nenhuma reserva pode ser feita a esta Convenção. 
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~rtigo JS 

Dentincias 

I. .-\pó~ dols anos da entrada em vigor desta Convenção 
para uma P;tne Contratante. essa Parte Comratame pode 
a qualquer momento d~nunciá-la por meio de notificação c:s· 
cnta ao Deposit<ioo. 

2 Essa denúncaa tem efeito um ano apôs a data de 
<;.~'u reccbtmento ~lo Deposttáno. ou em data posterior se 
a<;Stm for estipulado na notificação de denúncia. 

3. Deve= s.er considerado que qualquer Pane Conlra. 
tante que denuncte esta Convenção denuncta também os pro
tcxo/os de que e Parte. 

Artigo .:t9 
Dtsposições Financctras Provtsórias 

Desde que completament(' rc;,:struturado. em conformi
dJ.de com o dtSJ=.OSIO no Anago 21, o Fundo para o Meio 
Ambiente Mundtal, do Progr::!lla das Nações Unidas para 
o Desenvolvimenro, do Progr2.ma das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente. e do Baf"'c;' lr.ternacional para a Reco~ 
trução e o Dese:nvolvimen!(" -~,:v~ c::c::r a estrutura institucional 
provis.oria a que se refere o .A. nig(.' 21. no período entre a 
enrrada em v1" _,r desta Con"e:1çâo e a primeira sessão da 
Conferênc1a d...;'> Panes ou atC :;uc .:1. Conferência das Panes 
desi~ne uma estrutura ;'"!srit•Jr-i0r.:::!l ef:1 conformidade com o 
Amgo 21 

·. -:..~·-= -1;) 

Das,.. :c...X:-s TJa;-os;tuJz.:~s 
J=~:l L ..:i::c:t:tar.:ldv 

O Sc...:rc:tanadc ..J :.-.·r pco•JI..:0 j..>CLU Daretor Execuuvo do 
Pro~rama d..u Naç...,..:::. :_ :n~o...:.J::: p.;:--~ o ~1cio Ambiente de\'e 
sn o Sccre1anado ...;:..e s..:: r~kr~ ·..; .\rtago 24. parágrafo 
:2, provaSOTlamente po..: · ~""l..;ov.iu ~::tre a entrada em v1g0r 
desta C um e nç:Jo e a pr::1 ::~ .J :.-·.,_,.;o \.!2 conferCncaa das Panes. 

Arll ... .:.• ... i. 
Depo:::lto.~no 

O Secretario-Geral das Nações Unidas deve assumar u 
Junções de Depositário desta Convenção e de ~us protocolos. 

Artigo 42 
Textos Autênticos 

O ongmal desta Convençâo, cujos textos cm árabe. chi· 
n~s. espanhol, francês. inglês e russo são tgualmente auten

ii·:Ps. J..:"..: :-..:r Jcp0~11adu JUil\0 ;H) Sl"Crl"l:luo-Ger:.J 1.h~ Na
•:t·<:~ UmJ...~<> 

Em k d0 LJue. ú"> ab:.~1x•J hSin:.JJm .. J~vu..lamcnte 3uton
z:ldos par:::t esse itm. ftrmam c~ta Conven.;;i.o 

Feita no Rio de Janeuo. aos 5 d1as de 1unho de mil 
novecentos e noventa e dois. 

ANEXO I 

ld~nlificaçao c Monitoramenlo 

fcossrsrcmas ~ habifau· compreendendo grande dl
verstdade. _brande nUmero de espec1es endem1cas ou amea
Ç3das. ou v1da s!lveslre; os necessários às espécies mtgratórias~ 
de 1mportãn..:1a social. econõmica. cultural ou oentifica; ou 

que seJam represcntanlivos. Unicos ou associados a processos 
r•voJut1vos ou outros processos hrológ~eos essenciaiS. 

" E::.pêcies e tmumdades que. estejam ameaçadas.::.<.:· 
jam espécies s1lvesues aparent.:::tdas de espt:ucs domcsticad:.ts 
ou culttvada::.; tenham valor mcdt..:inal . .:~grícola ou qualquer 
outro valor económiCO. sepm C.:;: impon3ncla social. cientifica 
ou cultural; ou 5.e:Jam de tmpon;incia p.:::tra a pesqu1sa sobre 
a conservação e a u1ilização ">ustenl:ivel Ja d1v<:rs1dade btolu· 
gica, como a~ especies de rderC~eta. e 

3. Genomas e genes descmos .::.o mo tendo imp<..""lr13n.;.t..l 
social. caentifica ou económica. 

ANEXO 11 

PARTE I 

Arbitragem 
-\nigo I 

A Parte demandante de~·e noufic;H o Secretanado J~.· 
que as Panes estão submetendo uma controvérsta a anbHra· 
gem em conformidade com l' .-\rttgo -.:.7. A not1f1caç~o deve 
expor o ohjeto em quest:'io 3 ~vr 3rbitr~dc•. e 1ndu11. ~m rartt· 
cular. os amgos da Convc-nç..ào ou do E:'rotocolo de CuJa inter· 
pretaçâo ou aplicação se ! ratar 3 questão Se as Panes njo 
concordarem no que respe!la o vt?jeto da conuo .... ..=rsid. ant~:::. 
de ser o Presidente do tribu n;:il designado. 0 1 nbunal de ar bit r:::l
gem deve definir o ob)eto em questjo. O Secretariado Jeq; 
comuni6r a infomação ass1m recebid.:::t a todas as Panes Con· 
1ratantes desta Convenção ou do protocolo peninente. 

AT11go 2 

I. Em (.:Qnko-.érsias emr~ duas Panes, o tnbunal Jc.: 
arbitragem deve ser composto e tres mt.:mbros C:1da uma 
das Panes da contro .. ·érsi3s cicvc: nomeJr um .srb~tro e os dOI'> 

árh1tros assim nomeados Jcvem dcs1gnar de .::omum acordo 
um terce1ro árbitro que dt""ve rres.id1r o tribun::tl. Este último 
não pode ser da mesma n~(tOnJI!dJJc- J:.ts P.:ntcs e:11 contrco· 
versta, nem ter res1dc!nc13 fi\a :.:m tcrr:r<..'•r\0 Cc uma das Pane~. 
tampouco.deve estar J st:r\tCC JL' nenhum::~ Je]3S n<.:m ter 
tratado do caso a qualfjucr n:ulu. 

2 Em controvérsiaS c.:ntre maiS de.: duas P:Hte< .. ::ts P~HIL"-
que renham o mesmo mterc~.~c devem nome::tr um jrl">llr<) 
de comum acordo. 

3. Qualquer "aga no tr1bunal Jcve "><..:r preenchtda Jc.: 
acordo com o procedimenT<..""l prev1sto rara;! nome::~çjo in1cl.ll 

Artigo J 
I. Se o Pres1dente Jo tf\bun::tl J<.: .1rb1tragçm n:io l0r 

designado dentro de dots me.sc:s apús a nomeação do segundo 
árbitro. o Secrei-ãnos.Gc:r.Jl .:lJs Nações L:nidas. a pedido de 
uma das partes, deve destgn.H v Presadentt:: nu prazo 3dicion:::tl 
de dois meses 

Se ulll..J ,J..J~ l',trll"~·. ~"'1 Cl'nlr•."Lf~IJ. n.n.' n·"'mt::.H um 

:::trbllrQ nO r'f3l0 de dOIS m•?'<.."· .JrL''> o) r•:Cd">lnl<:n10 -~.t J~m:.Jil· 

da. a Oulr3 pJr!C rL'Jt• J,~. ,., !.'1/0f"n.Jf ,, Scut:l..lfl\.' Ger.J] 
que deve d<..·sign.J·In no rrJL·.l 1JKH'I1JI ,k J<~1, me-s-:'. 

-\rttgo-' 

() lrlhUO;)] Jc ..!Thllrag_~rT' J,;.,_~ rr<..'lerlf '>U,b dCCl·.o~··. ,k 
aLOrdo com o dl'>f""'<..t-.,1<:"1 ne-st.J t •• •n.,<..·ncjo. ~·m uu3luuer rrrút•'· 
colo pertmente. e com o <J1r<.::tv \nlt:rn:.tCh>n:-tl 

-\n1~o 5 

Salvo ::,e aS Partes ~m ccmtrovers1a de outra modo concur· 
darem. o tribunal de arhllra!!em deve adolar sua~ próprtas 
regras de procedtmento 
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Artigo 6 

O trihunal de arihtragem pode. 3 pedido de uma da~ 
Panes. recomendar medidas provisôrias indispensáveis de pro
teção 

Artigo 7 

As Partes cm ~.:ontrovCrsia devem facililar os trahalhos 
do tribunal de arbitragem e. em parttcular. utiliz.ando todos 
os meios a sua disposição: 

a ) Apresentar-lhe todos os documentos. informaçõe~ 
e meios pertinentes; e 

b ) Pennitir-lhe. se necessário. convocar testemunhas ou 
especta listas e ouvir seus depoimen10s. 

Ar1igo 8 

As Panes e os árbitros são obrigados a proteger a conft
dencialidade de qualquer mformaçáo recebida com esse cara
ter durante os trabalhos do tnbunal de arbitragem. 

Anigo 9 

Salvo se decidido de outro modo pelo tribunal de arbitra
gem devido a circunstânctas pamculares do caso. os custos 
do tribunal, ~~11e ser CÇlbenos em proporçóes iguais pelas Par· 
tes em comrové~ia: O tribunal deve manter um registro de 
10dos os seus gastos. e deve apresentar uma prestação de 
contas final às Panes. 

Artigo 10 

Qualquer Pane Contratante que tenha interesse de natu
re-za jurídica no objeto e-m questão t.Ja c0ntrovérsia. que possa 

<:.e r afetado pela decisão sohre o caso. pode intervir no processo 
com o consentimento do tribunal. 

Arligo li 

O tribunal pode ouv1r c dec1dir sobre contra-argumen· 
tações diretamente relacionadas ao objeto em questão da con
trOvérsia. 

Artigo 12 

As dcctsões -1o mhuna\ lk arbnra{!em tanto em matéria 
processual quanto so\:"lre o fundo da 4u~stão devem ser toma
Jas por maiona de seus membros. 

Artigo 13 

Se- uma das Panes cm contro,·ersiJ. não comparecer pe
rante o tTibunal de arbitragem ou não apresentar defesa de 
sua causa, a outra Parte pode solicatar ao tribunal que contmue 
o processo e profara seu laudo. A ausencia de uma das Partes 
ou a abstenção de uma parte de apresentar defesa de sua 
cauo:;a não constitui impedimento ao rrocesso. Ames de profe
nr sua dc-ctsão t1nal. o tnhunal de arh1tragcm deve cer11ficar-se 
Je que 3 demanda estj hem fundamentada de fato e de d1reuo 

A["ti.go 14 

O tTihun:II deve prokflr sua dcctsão !mal em cmco mese~ 
a pantr tb Jata cm que for plenamente constituindo. salvo 
se considerar necess:irio prorrogar esse prazo por um periodo 
não supen~ a.,.cmco meses. 

Artigo 15 

A dec1são fmal do tnhunal de arbitragem deve se restnn
gir ao objeto da questão em controvérsia e deve ser fundamen-

lada. Nela de\lem constar os nomes dos membros que a adota
ram c na data. Qualquer membro do tribunal pode .J.nexar 
à decisão final um parecer em separado ou um rarec:::r dn·cr· 
gente. 

Artigo 16 

A decisão c!: obriga1óna par~ ~" Panes em contrcwers•.:~ 
Dela não há recurso. sa\ .. ·o se as Panes em conuoversta houve· 
rem concordado com amecedCncia sobre um proced•m~nto 
de apelação. 

Artigo 17 

As controvérsias que surjam enlre as partes em contro
vérsia no que respeita a mterpretação ou execução da dec1~ão 
final pode ser submetida por quaisquer uma das Panes a Jccl
s.ão do lrtbunal que a proferiu. 

PARTE: 

Conciliação 

Artigo I 

Uma Comissão de conciliação deve ser criada a ped1dG 
de uma das Partes em controvérsia. Essa comissão. salv0 se 
as Partes concordarem de outro modo. deve ser composta 
de cinco membros. dois nomeados por cada Parte en-.·olvida 
e um Presidente escolhido conJuntamente r-elos memhros 

Artigo ~ 

Em controvers1as entre mais de duas P:1nes. as P.:~ncs 
com o mesmo interesse devem nomear. de cõmum ac0rt.k•. 
seus membros na com1ssão Quando duas 0u ma1s Partes tl\·,.:
tem interesses independentes ou hou\ler discmdãncia wbr.: 
~fato de terem ou não o mesmo Interesse. as Partes de-vem 
~amear seus ffieinbros separadamente. 

Artigo 3 

Se no prazo de dois mes.es a partir da d:1ta do ped1do 
de criação de uma comissão de concli•ação. as Pane-s n::iu 
houverem nomeado os membros da comiss3o. o Secretario
Geral das Nações Unidas, por solicilaç:io da P3rte que ft_..,rmu
lou o ped1do, deve nome a-los no prazo ad1C1on~l de do1~ me
ses. 

Artigo 4 

Se o Presidente JJ com1ssão de conciliaçJo njo fur <:<,c>.:• 
lh1do nos. do1s me-ses segumtes a nomeação do Ultimo membr·,> 
da COffiiSs:io. o Secrerãno·Gcral d:lS N:::.çõcs Umdas. ror "-0hCI 
taçào de uma das Panes. deve dcslg_nj.Jo no prazo aJJCtun:d 
de dois mese~ 

Artigo 5 

A comJssjo tle conctliação deve rã tomar decisões por 
maioria de seus membro~ 53\vo se a.~ Panes em conHo-..~r~\:.1 

concordarem úe outro moJo. d.:\..:: 1.kfmn • . .:u-:. rrt'rr••h r1· 
dlmentos A com•ssao J<."\'C ::J.prcscn1:H um.l rroro'>t::J. d,· '.: .. 
ção da con~rovcrs1a. 4ue as Pa.ne'> J...:H.:m C'l.anlHJar cm t, .. ,' 
(c!:. 

Artigo 6 

Uma dlvergCnC13 L\U3nto a comrctCnCI.l d.l ('< • 1"'"· hl 

de COnCJ\Iaçâo deve ~c r deC!d1Ja rela CO!niSSâO 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Expe. 
ciente lido vai a publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a 
mesa, ofício que será lido pelo Sr. 19 Secretário Se
nador Ronaldo Cunha Lima. 

E lido o seguinte: 

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 

OFÍCIO Nº 73/97-CAS 

Brasília. 22 de novembro de t997 

Senhor Presidente. 

Nos termos do parágralo 2'. do artigo 91 do 
Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência, 
que esta Com1ssão aprovou o Substrtutivo do Sena
dor Osmar Dias, com 3 emendas oferecidas em tur· 
no suplementar ao Projeto de Lei do Senado n• 306, 
de 1995, que "Dispõe sobre os instrumentos de con
trole do acesso aos recursos genéticos do Pais e dá 
outras providências", em reunião de 19 de novembro 
de 1997. 

Atenciosamente, - Senador Ademlr Andr8de, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Com re
feréncia ao oficio que acaba de ser lido, a Presidên· 
c1a comunica ao Plenário que. nos temnos do art. 91, 
§§ 3' a 5º, do Regimento Interno do Senado Federal, 
abrir-se-é. o prazo de cinco dias úteis para interpos;... 
ção de recurso. por um décimo da composição da 
Casa. para que o Projeto de Lei do Senado n• 306, 
de 1995. CUJOS pareceres foram lidos anteriormente, 
seja aprec1ado pelo Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Presi
dência recebeu do Banco Central do Brasil o OfíCio 
n' 2.926. de 1998, na origem, de 20 do conente. enca
minhando. nos termos do art. 3" da Resolução n• 62. 
de 1998. do Senado Federal, a documentação refe
rente à alerta de Letras Financeiras do T escuro do 
Mumcipio do Rio de Janeiro - LFTM-RIO, el11ilidM 
em 1 º de setembro ultimo, para giro de sua dívida 
mob1liána vencível no segundo semestre de 1998. 

O expediente. anexado ao processado do Pro
jeto de Resolução n' 68. de 1998. va1 a Com1ssão de 
Assuntos Econôm~os. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presi· 
denc1a recebeu do Banco Central do Brasil o Ofício 
•1' S/7a. oe t 998 (n' 2.950/98, na ongem). de 22 do 
corrente. encammhando, nos termos da Resolução 
n' 78. de 1998. do Senado Federal, parecer daquele 
ürgão acerca da operação de crédito cetebrada entre 
a Umão e o Estado do Maranhão. no ãmbrto do Pro-

grama de Apoio a Reestruturação e ao Ajuste Fiscal 
dos Estados, no valor de duzentos e quarenta e qua
tro milhões. trezentos e doze mil. seiscentos e ses
senta e dois reais e setenta e dois centavos. 

A matéria vai a Comissão de Assuntos Econó
micos. que terá o prazo de 15 dias para sua aprecia· 
ção, nos temnos do art. 4º da Resolução n' 78, de 
1998. 

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

Concedo a palavra ao Senador Leonel Paiva. 
O SR. LEONEL PAIVA (PFL- DF. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. venho a esta tri
buna mandestar-me com resperto a posição assumi
da pelo Presidente do Senado e do Congresso Na
cional, Senador Antonio Carlos Magalhães. Os jor
nais de hoje dão conta de uma posição fimne, mais 
uma posição fimne do Presidente Antonio Carlos Ma· 
galhães. quanto à questão do cumprimento de com· 
premisses com a divida pública dos Estados e dos 
Muntcipios. 

Quem deve tem que pagar. Esse é o ponto de 
vista que acompanho e sei que a maioria dos brasi
leiros acompanha. Com o resultado das privatizações 
havidas no País, na maioria dos Estados brasileiros. 
esse dinheiro tem que pagar dívidas. O Fundo de 
Pa11icipação dos Estados e Municípios deve ser hon
rado. Os compromissos foram assumidos com serie
dade. Nós. do Congresso Nacional, principalmente 
aqui no Senado, aprovamos acordos para Estados e 
Municípios. Ou seja, aqueles que quiserem trabalhar 
com seriedade, patriotismo e com regularidade ad
ministrativa evidente têm cond1ções de pagar suas 
dívidas. 

Murtos prefertos e governadores já estão ale· 
gando fana de condições para pagar a divida. Acho 
que isso. na verdade. é fana de capacidade geren· 
cial. E necessário que o Pal1amento brasileiro, que 
as autoridades económicas. que a realidade do mo· 
mente faça com que se repense tais atrtudes, para 
que o político em si. o homem público. o mandatârio 
não perca a moral perante a comumdade brasileira. 

O Sr. Jeflenlon Péres (PSDB - AM) - Pemnl
te·me V. Ex" um aparte. Senador Leonel Paiva? 

O SR. LEONEL PAIVA (PFL- DF)- Pois não. 
nobre Senador Jefferson Péres. 

O Sr. Jefferson P«es (PSDB - AM) - Sena· 
dor Leonel Paiva. creio que V. Ex" e o Presidente do 
Senado têm inteira razão. Os Estados negociaram 
suas dívidas hâ alguns anos, mas muitos deles não 
cumpriram os temnos do acordo. As dívidas foram 
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repactuadas ano passado e, agora, a imprensa noti
Cia que muitos deles vão pedir uma nova negocia
ção. Ou seja, negociam qualquer coisa na esperan
ça, senão na certeza, de que aquilo é brincadeira, 
que ele não cumpre e depois consegue renegociar. 
Penso que o Governo Federal precisa, tem o dever, 
principalmente diante da crise que nós vivemos, de 
ser muito duro com esses governadores e prefeitos 
no sentido de que o acordado seja cumprido. Para
béns pelo seu pronunciamento. 

O SR. LEONEL PAIVA (PFL- DF)- Muito ob
rigado, Senador Jefferson Peres. 

Na verdade, temos uma participação decisiva 
na análise desses pedidos de renegociação, literal
mente tentando empurrar com a barriga os seus 
compromissos. Brasileiro não pode dar calote em 
brasileiro. O brasileiro não pode dar calote no Brasil. 
E é isso que uma parcela dos prefeitos e governado
res está tentando fazer. Eles virão aqui neste Sena
do Federal, estarão na Câmara dos Deputados fa
zendo um esforço, um lobby violento, para que acei
temos tamanha injustiça com o povo brasileiro. O 
prefeito e o governador de Estado que não conse
guem propor um acordo, vê-lo aprovado e gerenciá
lo para que possa ser cumprido realmente não mere
cem o respeito não só do Senado e da Câmara, 
como também do povo brasileiro, já que são maus 
gerentes da divida que assumiram. 

O Sr. Geraldo Melo (PSDB - RN) - Permite
me V. Ex" um aparte? 

O SR. LEONEL PAIVA (PFL- DF)- Pois não. 
Ouço o aparte de V. Ex", nobre Senador Geraldo 
Melo, com muito prazer. 

O "Sr. Geraldo Melo (PSDB- RN) -Nobre Se
nador Leonel Paiva, V. Ex" começa a ferir uma ques
tão que nos preocupa a todos: a necessidade de se 
levar aos aluais governadores de Estados a mesma 
preocupação que hoje domina o Poder Central, o 
Governo Federal, a União. A União está consciente 
das dimensões da crise e das incertezas que amea
çam o horizonte imediato de grande parte da econo
mia mundial, e nós não somos exceção. Não se trata 
de uma doença peculiar ao Brasil, pois estamos in
seridos em uma realidade que hoje está sendo toca
da por turbulências que são conhecidas. O Presiden
te da República, mesmo sendo candidato à reelei
ção, não hesitou em tomar medidas que poderiam 
ser consideradas impopulares, antipáticas e inopor
tunas às vésperas do primeiro turno, que o consa
grou e que tez dele presidente para um segundo 
mandato. Em alguns Estados brasileiros, entretanto, 
não havia sinais de que ali estivessem governantes 
de um pedaço de um pais em crise. O que se viu, 

em alguns Estados, ic1 um& :esta, uma abur.tiãncia 
de recursos gastos com o tctal desapreço pelas ie
gras de administração do dinheiro público. Não vejo 
como, a esta anura, ter uma atitude complacente em 
relação a quem não teve uma conduta compatível 
com a seriedade e com a gravidade do momento 
que estamos vivendo. Não se trata de uma repri
menda, nem de uma punição: trata-se, penso eu, e é 
como interpreto a posição de V. Ex', do iato de que 
estamos numa situação hoje que requer da União 
uma determinada conduta de austeridade, de serie
dade e de lirmeza na aplicação dos recursos, e é 
preciso que essa mesma atrtude seja compartilhada 
pelas demais hierarqwas e instâncias do poder na
cional. Por essa razão, concordo interramente com 
V. Ex". O Senado Federal, que tem constitucional
mente reservada a ele uma responsabilidade muito 
grande em questões de natureza econõmica e finan
ceira no Pais e, em particular, no que se relaciona 
com o endividamento de Estados e Municípios, pre
cisa, antes até do fato concreto de ser do Estado A 
ou B, traçar para si próprio um balizamento mínimo: 
de que opções se pode dispor, que anemativas po
deriam ser oferecidas aos Estados, mas dentro de li
mites compatíveis com a realidade que i:> Pais está 
vivendo. Por essa razão, pedindo desculpas por ter 
interrompido V. Ex" e por ter me alongado neste 
aparte, aproveito para pedir o apoio da Casa a um 
requenmento que subscrevi com outros Senadores e 
que está aguardando ser submetido ao P!enãrio. 
Nele proponho que o Senado Federal institua uma 
comissão temporária, com a finalidade especifica de 
verifiCar que medidas toram tomadas por cada um 
dos Estados brasileiros no âmbito do Programa de 
Reforma Fiscal e Modernização dos Estados. Essa 
rolagem de divida do ano passado foi feita creio eu 
que praticamente em todos os casos como parte desse 
Programa. Todos os governadores e prefertos que assi
naram esses contratos aderiram ao Programa, que 
tem objetivos e metas definidas. O Senado aprovou 
essas operações, em muitos casos rolando-se 
100% do saldo devedor e ainda me lembro da in
dignação do nosso Colega Vilson Kleinübing em 
todos os casos em que houve a concordância do 
Senado com as rolagens em 1 00%. Concor( amos 
com isso, precisamos agora saber se o respeito que 
tivemos pelo problema dos Estados foi por eles cor· 
respondido, respeitando os compromissos que as
sumiram perante a União. Portanto. congratulo-me 
com V. Ex' e apelo para esta Casa no sentido de que 
apóie o requerimento que fizemos. Penso QL!e uma 
boa conclusão dos trabalhos dessa comissão servirá 
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Jrientação. de informação básica para que o Se
Jo tome posição nas rolagens do próximo ano e 

para que o próprio Poder Executivo tenha perante 
ele um panorama bastante completo do assunto. 
Muito obrigado a V. Ex". 

O SR. LEONEL PAIVA (PFL- DF)- Murto ob
ngado. d1go eu a V. Ex', Senador Geraldo Melo. O 
aparte de V. Ex" vem, evidentemente, enriquecer so
bremaneira essa questão a nivel de esclarecm-.nto. 
Quero lhe d1zer que acredito que a unanimidade des
ta Casa apoiará o requerimento assinado por V. Ex" e 
por outros Srs. Senadores. 

Penso, concordando ainda com o Presidente 
Antomo Canos Magalhães, que agora é hora de se 
estabelecer a lisura na gestão da coisa pública. Ve
jam os senhores que qualquer pessoa, qualquer um 
de nós, que ficar devendo, sob qualquer pretexto, 
em uma loja de eletrodomésticos ou em qualquer 
outro lugar, será executado, porque uma divida só 6 
assumida quando se tem garantia de pagá-la. Este 6 
o momento de se executar os maus pagadores. A 
lei, estabelecida pelo Congresso Nacional, que 
disciplina os empréstimos, também exigiu garan
tias de Estados e Municípios. Agora, é a hora da 
execução. 

Entendo, também, que, até 31 de dezembro, a 
Lei Camata, que prevê limrtes nos gastos com o pes
soal. deverá ser absolutamente cumprida por Esta
dc.s e Municipios e até mesmo pelo próprio Pais, 
pela própria Nação. 

Vejo que teremos d~iculdades de ver isso 
acontecer. Mas vi, com murta alegria. a posição do 
Senador Esperidião Am1n, eleito no primeiro tumo, 
dizendo que em Santa Catarina, no Estado que pas
sa a governar, a Lei Camata será rigorosamem. 
obedecida. sem demissões que não sejam suportá
veis. A estabilidade do funcionalismo público de 
Santa Catarina - disse o Senador Esperidião Amin -
está garantida. mas o inchamento da máquina admi
nistrativa. onde se incluem os cargos de confiança. 
será evidentemente corrigido por S. Ex" naquele Es
tado. 

Tenho certeza de que seu exemplo também 
será seguido por murtos outros governadores e pre
fertos. 

O Sr. Bem.do Cabral (PFL - AM) - V. Ex" 
me permrte um aparte? 

O SR. LEONEL PAIVA (PFL- DF)- Concedo, 
com prazer. o aparte ao nobre Senador Bernardo 
Cabral. 

O Sr. Bernardo Cebral (PFL - AM) - Senador 
Leonel Paiva, eu ia ficar lhe homenageando com o 

meu silêncio, mas o eminente Senador Geraldo 
Melo, no oportuno aparte que deu ao discurso de 
V. Ex', fez um registro típico do que aconteceu nes
se periodo elertoral. E um ato típico de improbidade 
administrativa. E a Constrtuição - quero lhe dar essa 
chega. sabendo desnecessária. uma vez que V. Ex' 
conhece o texto. mas para que fique embutido no 
seu discurso e amanhã. nesta com1ssão. possa ser 
aprovertado -. em seu art. 37, § 49 , diz exatamente o 
seguinte: 'Os atas de improbidade administrativa im
portarão a suspensão dos direitos politicas, a per
da da função publica. a indispombilidade dos bens 
e o ressarcimento ao erário ... • Veja V. Ex! que es
ses que gastaram - e me segredava ainda aqui re
centemente o Senador Geraldo Melo que, em de
terminado Estado. foi quase 70% do que entregou 
a União - cometeram um ato de improbidade ad
ministrativa. Está aí V. Ex", que abriu o seu discur
so dizendo que acompanhava o raciocínio e a en
trevista do eminente Senador Antonio Carlos Ma
galhães, vemicando que estamos todos nós em 
boa companhia para reprovar essa atitude tipica
mente de improbidade administrativa. Meus cum
primentos. 

O SR. LEONEL PAIVA (PFL- DF)-- Agradeço 
o aparte de V. Ex". 

Tivemos aqui, neste plenário, denúncias até 
escabrosas com respe1to à questão da gestão do di
nheiro das pnvatizações estaduais. Lrteralmente. Se
nadores da República denunc1aram aqui. neste ple
nário, que governadores de Estado estariam utilizan
do o dinheiro das privatizações e das demais arreca
dações e empréstimos em benefício própno, nas 
campanhas eleü:ora1s. Com isso, coloco também em 
evidência a seguinte pergunta: será que a reeleição 
é algo bom para o Pais ou será que dá oportunidade 
para a má administração pública? Precisamos refletir 
a respeito da reeleição. Vêm ai as eleições munici
pais. Prec1samos refletir a resperto da questão da 
reeleição. Será que não acontecerá tudo de novo? 
Será que não teremos aqui na tribuna novos discur· 
sos inflamados, denunciantes, com respeito à ma 
gestão do dinheiro publico? E necessário se refletir 
sobre isso. 

Encerrando, saúdo a pos1ção do Presidente 
Antonio Canos Magalhães. Saúdo com entusiasmo. 
porque vejo patnotismo. brasilidade. senedade. Sau
do todos aqueles governantes. estadua1s e mumc'
pais, que souberam admmistrar o dinheiro público 
com competência, honestidade e probidade. 

Agradeço a todos pela atenção. 
Murto obngado. 
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Dutante o discurso do Sr. Leonel Pai
va, o Sr. Getaldo Melo, Vice-Presidente, dei
xa a cadeita da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Ronaldo Cunha Lima, 19 Secretário. 

Durante o discurso do Sr. Leonel Pai
va, o Sr. Ronaldo Cunha Lima, 1° Secretá
rio, deixa a cadeita da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães) 
- Agradeço as palavras do Senador Leonel Paiva e 
aproverto a oportunidade para dizer ao Pais que ne
nhuma Casa Legislativa do Brasil foi mais austera do 
que o Senado Federal. Procedimento exemplar não 
só da Mesa, como de todos os Senadores, que nun
ca propuseram nada que pudesse toldar a atividade 
do Legislativo. Comparado com qualquer órgão do 
Executivo, ou mesmo, como está se vendo no Tribu
nal de Contas, se vê a d~erença de procedimento do 
Senado. 

Também quero dizer que saiu matéria hoje em 
um jornal de que haveria convocação, que havia um 
entendimento meu com o Presidente Temer de, em 
havendo convocação extraordinária, não ser paga a 
devida ajuda de custo. Não é verdade. É legal, cons
titucional. Se houver convocação extraordinária, será 
paga a ajuda de custo. É uma obrigação do Poder 
cumprir os dispositivos legais. De maneira que so
mos austeros, somos sérios, somos dignos, entre
tanto não vamos enfrentar dispositivo legal por uma 
capa de seriedade que já nos é própria pelo nosso 
comportamento. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador José Eduar
do Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO DliTRA (Bioco/PT- SE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o as
sunto que tratarei aqui na manhã de hoje tem, de 
certa forma, contato com o assunto levantado pelo 
Senador Leonel Paiva, embora minha abordagem 
seja um pouco diferente. Pretendo tratar da discus
são do pacote que está chegando. possivelmente na 
próxima semana. particularmente de um dos pontos 
anunciados e que, a meu ver, diz resperto prircipalmen
te a esta Casa, já que esta é a Casa da Federação. 

Não sei se é bote. Não sei se está anunciado 
como um bote para ser ret1rado depois. durante o 
processo de negoc1ação. mas entendo que é inad
missível que esse pacote contenha um aumento da 
retenção das transferências constrtucionais para Es-

tados e Municípi~. CL 1 .SE''l, :: aumento do FEF de 
20CYo para 30% ou ..:',Jc·;. c:::;·- está sendo anunciado. 

Há uma propc::·;_ ..... ~ :·.anda constitucional. se 
não me engano, do 3 :::,é.-Jcr Waldeck Omelas. que 
estabelece que as e::--.:=.-.d2.::> constitucaonais que di
zem respeito a questõ .. , =·"erativas devem ter a sua 
tramitação iniciada no ; _:lado. Não tenho informa
ção sobre a tramitaçã~: .essa emenda. Mas como 
ainda não é assim e c: ,c o aumento do FEF será 
proposto por interrr.éd': -"e emenda constrtucional. 
cuja tramitação é iilic~s.:.: ...,a Câmara. espero que o 
Senado, mais uma ve.z. :-:- aCote a posição de car
tório carimbador das ç,-:-'.J;-;da;: da Câmara. Infeliz
mente isso acontece~ :c.-.. ' cccrrogação do FEF e 
com a Lei Kandir. ::-:::):·: -:::::;. :~plementação dessa 
lei, os Estados passar;;,, o ;ec!amar que o Governo 
não estava cumprindo o ac::;rco que fora anunciado 
para a aprovação da referida !ei. O fato é que esta 
Casa da Federação 3::abou aprovando, em regime 
de urgência, uma lei que diz1a respeito principalmen
te aos interesses dos êstacos. Naturalmente o nos
so voto foi contrário, ..,as a maioria entendeu de 
modo dHerente. 

O Senador Geral<': Melo, em aparte ao Sena
dor Leonel Paiva, diS!= s- .:--ue o Presidente da Repú
blica havia tomado rr2~'das que poderiam parecer 
impopulares mesmo e"" época de eleição. Sincera
mente. não me lembro Cessas medidas. Houve, sim 
-e a imprensa noticiou -. uma declaração do Presi
dente, segundo a qual "poderemos atê vir a ter au
mento de impostos•. Isso foi apresentado como uma 
demonstração de isenção do Presidente da Repúbli· 
ca no processo elertoral. Mas não é assim. tanto que 
agora sabemos que o pacote já está pronto. amarra
do e embrulhado. Ainda não foi encaminhado para o 
Congresso Nacional porque está sendo aguardado o 
resultado das eleições do segundo turno em alguns 
Estados. 

Espero, inclusive - é lógico que todos conhe
cem as minhas preferênc1as em tennos do resultado 
das eleições no segundo Lmo -. que as umas de 
Estados importantes como gio de Janeiro, Rio Gran
de do Sul, Distnto Federa• e Minas Gerais venham a 
consagrar governadores que não rezem a cartilha do 
Presidente da Repúb!;ca. ~Ião quero dizer que esses 
governadores serão Opcs1ção. até porque. na minha 
opinião. é muito difícil ar•nnar que um governador é 
Oposição. Ele pode ate ter um entendimento indivi
dual de oposição ao Governo Federal. mas. na me
dida em que é govemacor de um Estado, ele é. pelo 
menos naquele Estadc. Situação e tem de saber dia
logar com o Poder Central. Voltando ao raciocínio 
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inicial. espero que estes candidatos sejam vitoriosos 
- Itamar Franco, em Minas Gerais; Olivio Outra, no 
Rio Grande do Sul; Garotinho, no Rio de Janeiro e 
Cristovam, no Distrito Federal. Inclusive o próprio 
Mário Covas, em São Paulo- se eu fosse eleitor em 
São Paulo, votaria nele, porque, já no primeiro man
dato, ele demonstrou independência em relação ao 
Governo Federal. 

Acredito que se o resultado das umas der esse 
novo contamo político aos Estados, teremos condi
ções de estabelecer uma discussão nwis séria, do 
ponto de vista de se propor um novo pacto federati
vo. Não haverá mais o pi'OC88SO de subserviência to-
tal, como vimos ..-ses Estados. 

Especdicamente sobre a questão do Senador 
Leonel Paiva, relativa à declaração do Senador Pre
sidente Antonio Carlos Magalhães, em principio, não 
sou favorável a que os Estados resolvam dar calote 
e não cumprir os aCordos que foram assinados e re
ferendados por esta Casa Mas sabemos também 
que aqueles acordos foram feitos em cima de chan
tagem do Governo Federal em relação aos goverOO. 
estaduais. Alguns governadores, inclusive do partido 
do Presidente da República, não tinham a intenção 
de. por exemplo, privatizar as suas empresas de 
energia elétrica, mas o fizeram porque essa era a 
condição imposta pela equipe económica para fazer 
o acordo. Inclusive, quando da aprovação daquela 
resolução. que estabelecia o protocolo dos acordoe 
para todos os Estados, fizemos uma e...nda no pl.
nàrio desta Casa. Aqueles Governadores que nio 
quisessem privatizar os seus ativos, particularmem. 
de energia elétrica, poderiam optar por sut.tiluir 
esse ressarcimento por um aumento da receita líqut
da, que, em alguns Estado&, era de 11%, 12% ou 
13%. Assim, poderia haver a substituição da privati
zação por um aumento de 2% desse comprornett
mento. O argumento principal dos Senadores, ao en
caminharem contra aquela emenda, era exatamenta 
o fato de que todos os Governadores já haviam acei
to aquele acordo e que, portanto, não havia sentido 
o Senado moddicá-to. 

Portanto, se esse acordo foi feito em uma de
terminada conjuntura politico-econõmica que já se 
está modificando, nada impede que haja uma repac
tuação desse acordo, caso haja interesse tanto 00. 
Estados quanto da própria União e caso o Senado 
venha a aprovar a matéria. Isso é muito dderente de 
haver um calote unilateral por parte dos Estados. 
Concordo plenamente que, quando formos analisar 
cada Estado, teremos que levar em consideração, 
para apreciarmos se deve ou não haver repactua-

ção, o comportamento que foi adotado, por exemplo, 
na campanha eleitoral, como citou o Senador Gerai
do Melo. Alguns Estados dão a impressão de que 
não estão preocupados em repactuar acordo ne
nhum porque estão nadando em dinheiro. Isso foi 
demonstrado no processo da campanha eleitoral. 

Repito: se estamos dispostos a rediscutir um 
novo pacto federativo, devemos partir do principio do 
que está estabelecido hoje na nossa Constituição. 
Se vamos rediscutir as transferências constitUCio
nais, não se pode ter como referência inicial o FEF, 
que retém 20°/o das transferências constitucionais, o 
que prejudica muito mais os Estados menos desen
volvidos do que os mais desenvolvidos. Os Estados 
menos favorecidos têm essas transferências consti
tucionais como o meio mais importante das suas ar
recadações. principalmente os do Nordeste e os do 
Norte. 

Quando da discussão da prorrogação do FEF 
nesta Casa, o trabalho brilhante realizado pelo De
putado Paulo Bernardo, do PT do Paraná, foi distri
buído para todos os Senadores e Deputados e não 
foi contestado. S. Ex' comprovou com números o 
prejuizo dos Estados com a aprovação daquela 
emenda. Na ocasião, inclusrve, tentamos apresentar 
uma emenda na Com1ssão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, liberando os Municípios. A emenda não 
foi aceita sob a alegação de que. se ela fosse moddi
cada, teria que voHar para a Cãmara dos Deputados. 
Mas o Senador Pedro Simon apresentou uma emen
da independente, liberando os Municípios. A emen
da não prosperou, embora tenha s1do aprovada na 
Comissão. 

Agora o Governo amda acena - volto a d1zer. 
nf.:: :;ei se est' ' realmente a mtenção do Governo -
para um aumt .. (O do FEF. Te mos que deixar claro 
que o Senado da República não poderá aceitar esse 
aumento de 20°/o para 300fo, de forma a apenar a si
tuação dos Estados, dos MuniCípios, particularmente 
dos Estados e Municípios que hote já estão profun· 
damente prejudicados com a aliquota de 20%. Caso 
essa alíquota aumente de 30°/o para 40%. chegarão 
a um grau de falência absoluta. 

Portanto, Sr. Presidente. Srs. Senadores. re
gistro a nossa posição. Não sabemos qual é o em· 
brulho completo que vem depois da eleição. Mas 
particulannente em relação ao aumento do FEF. de 
antemão liquem sabendo que não contarão com o 
nosso voto. 

Espero ma1s uma vez que o Senado da Repu· 
blica. como Casa da Federação, ao votar essa maté
ria, olhe pnncipalmente os Interesses dos seus Esta-
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dos. e não apenas os das siglas partic:lárias a que 
pertencem. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Não há mais oradores inscritos. 
Sobre a mesa. ofício que será lido pelo Sr. 1° 

Secrelário Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

OF. 66/98 PRVPR 

Brasília, 22 de outubro de 1998 

Senhor Presidente, 
Solicito a Vossa Excelência as providências 

necessárias para a substituição do Requerimento 
n• 508/98 por este que ora encaminho-lhe. 

Respeitosamente, - Senador Geraldo Melo. 

REQUERIMENTO N" 508, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro, na lorma regimental, a constituição 

de Comissão Especial Temporária, composta de 11 
(onze) membros, obedecida a proporcionalidade par
tidária, para até 15 de dezembro de 1998: 

• examinar a execução do Programa de 
Ajuste Rscal a que se relere a Lei n" 9.496, de 
11 de setembro de 1997. envolvendo rola
gem, composição ou recomposição de divi
das, já autorizadas por esta Casa; 

• levantar as medidas efetivamente to
madas no ãmMo do Programa, especial
mente aquelas que contribuam para atenuar 
o "déficit" fiscal e o endividamento. 

Justificação 

A sociedade brasileira acompanha com preo
cupação e ansiedade a evolução da crise financeira 
internacional que pode cobrar de todos um a~o pre
ço para preservação da estabilidade económica do 
nosso País. 

Esse a~o preço, aliás, até certo ponto já vem 
sendo pago com a absorção pelos brasileiros -tanto 
os agentes produtivos quanto os consumidores -
dos elevados juros praticados há muito tempo em 
nosso Pais como forma de viabilizar o financiamento 
ao Estado brasileiro em todos os seus níveis, e de 
manter em patamar seguro o estoque de divisas, em 
parte constituído por investimento especulativo do 
exterior. 

Mesmo sendo drticil encontrar uma causa úni
ca a que se possa atribuir o conjunto de problemas 
enfrentados, também é impossível deixar de reco-

nhecer que o "déficit" público é uma delas e, talvez, 
o maior de todos os desafios a serem enfrentados a 
curto prazo. 

Ao instituir o Programa de Ajuste Foscai dos 
Estados. o governo federal explicitou a sua preocu
pação com o assunto e ofereceu ãs diversas unida
des da Federação. endividadas e enfraquecidas, o 
seu apoio mais amplo, que incluiu o financiamento, o 
refinanciamento e rolagem de dividias, em alguns ca
sos sem qualquer amortização. a composição e re
composição das mais diversas obrigações dos Esta
dos e Municípios. 

O Senado Federal, por torça das suas respon
sabilidades e atribuições constitucionais, esteve en
volvido em todo o processo. na medida em que con
cedeu autorização em todos os casos em que qual
quer tipo de endividamento estiVesse contemplado. 
Ao longo dos próximos meses, novas decisões de
verão ser tornadas por esta Casa e, como é de se 
esperar, pelo governo federal, que certamente bus
cará o alinhamento de todos os Estados e Municl
pios com a União nas medidas de austeridade que 
visam a combater o desequilíbrio fiscal. 

A Comissão especial cuja constituição está 
sendo proposta terá, se vier a ser criada, a respon
sabilidade de averiguar o andamento do programa 
de ajuste fiscal com que os Estados se compromete
ram, oferecendo ao Senado Federal uma base de in
fomnações essenciais para que se possa decidir com 
responsabilidade nesta matéria. 

Sala das Sessões, 22 de outubro de 1998. -
Senador Geraldo Melo. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O ofício lido vai à publicação. 

Os Srs. Senadores Lúcio Alcântara e Paulo 
Guerra enviaram discursos à Mesa para serem pu
blicados na forma do disposto no art. 203 do Regi
mento Interno. 

S. Ex"s. serão atendidos. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE)
Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, o Tribunal de 
Contas da União - TCU acaba de promover a divul
gação de seu Relatório de Atividades relativas ao 
Exercício de 1997. Com isso, além de promover a 
instituição. cumpre aquela Corte, também, o manda
mento de nossa Carta Politica, determinativo de que 
se o submeta à apreciação do Congresso Nacional, 
permitindo o amplo conhecimento público de suas 
relevantes atividades. sobretudo no que se refere ao 
exame da clara procedência e inquestionável exati-
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dão dos recolhimentos e dos dispêndios governa
mentais. 

De fato. prescreve a Lei Maior. nesse sentido, 
que o exercício da fiscalização contábil, financeira, 
orçamentima. operacional e patrimonial das Admi
nostrações D~rf'!ta e lndireta da União constrtui atribu~ 
ção dos sostemas de Controle Interno de cada Poder 
e do Congresso Nacional. Essas estruturas de con
trole e supervisão da gestão pública, objetivando 
cada vez maos qualificar a fiscalização do& recursos, 
vêm adotando métodos comuns de atuação, inclus~ 
ve com a utilização de modernas tecnologias. 

O Tribunal de Contas da União, com sede no 
Dostrito Federal e jurisdição em todo o Pais, tem, em 
sua composição. 9 Ministros nomeados pelo Presi
dente da Republica, sendo um terço escolhido pelo 
Chefe do Governo e aprovado pelo Senado Federal, 
e dois terços escolhidos pelo Congresso Nacional, 
sendo substrtuidos nos casos de impedimentos e 
afastamentos pelos Auditores do próprio Tribunal. 

Dispõe de uma Secretaria para o atendimento 
de suas necessidades técnicas e administrativas, 
composta pela Secretaria-Geral de Controle Externo, 
pela Secretaria-Geral das Sessões. pela Secretaria
Geral de Admonistração, pela Secretaria de Controle 
lntemo e pelo lnstrtuto Serzedello Corrêa. 

Conta, ainda, com 6 unidades de apoio e as
sessoramento direto ao Presidente e com 36 Secre
tanas de Controle Externo, vinculadas a Secretaria
Geral de Controle Extemo, sendo 1 o sediadas no 
Distnto Federal e as restantes nas caprtais dos Esta
dos. estendendo a presença da Corte de Contas a 
todo o território nacionaL 

As atovidades do Tribunal, a cargo dos colegia
dos de Plenário e de 2 Câmaras, compreendem as 
funções decosória, judicante, consu~iva e sanciona
dora. com o suporte de natureza técnioo-administra
tova de sua Secretaria. No período a que se refere o 
Relatório, os pronunciamentos de Plenário e das CA· 
maras formalizaram-se em 8 instruções e decisões 
norrnatovas. 23 resoluções e pareceres, e num total 
de 1.632 Acórdãos e 1.614 Decisões. 

Ainda em obediência as determinações consti
tucionais refendas, o Tribunal exercrta a missão insti
tucional de auxiliar o Parlamento nas tarefas de con
lrole externo da Administração Pública Federal, não 
apenas zelando pela legalidade e legitimidade de 
suas contas. mas, igualmente, pela eficiência, alicá
Cia e economicidade da utilização dos recursos. 

Quanto a essas tarefas, enfatiza-se a ação fis· 
calizadora da Corte que, por sua grande importân- · 
c1a. ex1ge contínua qualificação e permanente aper-

feiçoamento profissional de seu quadro de servido
res, bem como a intensificação dos relacionamentos 
técnicos e científicos com instituições nacionais e 
estrangeiras, com atribuições similares, visando 
sempre a eficiêncl8. eficácia e efetiv1dade do contro
le das contas, inclusive permutando experiências 
nas áreas de privatização. de avaliação de progra
mas, de audrtoria de obras e de ações operacionais 
relacionadas ao meio ambiente. 

Adverte, no entanto, o Ministro Homero Santos, 
Presidente do Tribunal. que subsistem "difiCuldades 
que ainda restringem a plena execução do controle 
extemo". como cons1gnado no Relatório dos traba
lhos do TCU, que, conforme adiantamos, não so
mente cumpre a exigência constrtucional, mas pro
move a devida divulgação das suas atividades para 
todos os variados selares da sociedade. 

No tocante a esse aspecto fundamental das 
funções do TCU, é oportuno registrar a contribuição 
que oferecemos ao exame do Congresso Nacional, 
formalizada em Projeto de Lei Complementar já aco
lhido pela Câmara A~ e submetido à revisão dos 
Senhores Deputados, propondo métodos destinados 
a facilitar a investigação de fraudes fiscais e a identi
ficação das atividades do crime organizado. 

Para tanto, estende ao Tribunal de Contas da 
União a premogativa de solicitar a quebra de sigilo 
bancário, dispensada. nesse caso, a autorização ju
dicial. dire~o que se concede também as Procurado
rias e à Recerta Federais, assim como à Comissão 
de Valores Mobiliários. Com a aprovação dessa ini
ciativa, a Secretaria da Recerta Federal poderá exer
cer a fiscalização ampla de movimentações financei
ras suspe~as e o Tribunal, tendo maior campo e li
berdade de investigação. praticar com maior autori
dade e êx~o as suas prerrogativas legais. 

Resumidamente, o Relatório em comento ex
põe que o Tribunal realizou 187 sessões de Plenário 
e das Càl'l)aras no ú~irno exercício, tendo apreciado 
nada menos do que 14.649 processos. entre outros 
relevantes trabalhos de sua competência, qualitativa 
e quantrtativamente considerados. 

Em sua área, portanto, o TCU realizou 855 au
drtorias e inspeções nos órgãos e entidades jurisdi
cionados, inclusive dos que utilizam recursos públi
cos federais transferidos mediante convénios, acor
dos. aJustes ou outros instrumentos congêneres, no
tando-se que. do número total, 102 atenderam a soli
crtações emanadas das duas Casas do Congresso 
Nacional. 

O Tribunal de Contas da União tem. com efei
to, a missão constitucional precipua de "fiscalizar e 
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julgar a boa e regular aplicação dos recursos públi
cos pelos administradores e demais responsave1s, 
auxiliando o Congresso Nacional no exerck:io do 
controle externo". 

Compreende, entre outras imponentes compe
tências, a apreciação das contas anuais do Presi
dente da Republica; o julgamento das contas dos 
administradores e demais responsáveis por d1nhe1· 
ros, bens e valores públicos; a fiscalização das con
tas nacionais das empresas supranacionais e das 
aplicações de subvenções e da renúncia de receitas: 
a fiscalização da aplicação de recursos da União re
passados a Estados, ao Distrito Federal ou a Municí~ 
pios, sobre eles prestando informações ao Congres
so Nacional, quanto aos respectivos resu~ados. 

Realiza inspeções e auditorias solicitadas pelo 
Congresso Nacional ou por iniciativa própria; promo
ve a apreciação da legalidade dos atas de admissão 
de pessoal e de concessão de aposentadorias, refor
mas e pensões civis e militares; e aplica sanções e 
determina a começão de ilegalidades e irregularida
des em atas e contratos. 

Incumbe ao Tribunal, finalmente, pron•mciar-se 
em caráter conclusivo sobre a realização da cespe
sas não autorizadas, quando a isso so&ici'C&Co peta 
Comissão Pennanente de Senadores e Dept:tados: 
apurar as denúncias apresentadas por qu2!cusr c1· 
dadão, partido político. associação ou siod'cato, so
bre imagulano:iades ou ilegalidades: e lixar os coefi
cientes dos fundos de participação dos Estados, C:o 
Distrito Federal e dos Mtmicipios, fiscalizando a en
trega dos recursos aos governos estaduais e às pre
feituras. 

E, por força da legislação infraconstitucional, 
decidir sobre consulta acerca das disposições legais 
e regulamentares compreendidas no âmbito da Lei 
Orgânica do Tribunal de Contas da União; responder 
à representação de pessoas físicas ou jurídicas 
quanto a eventuais i!Tegularidades nas licitações e 
contratos com a Administração Pública; exercer o 
controle da legalidade e legitimidade dos bens e ren
das dos exercentes de cargos, empregos e funções 
nos três poderes; e acolher as representações das 
Câmaras Municipais sobre o descumpnmento da li
beração de recursos federais, notificada pelo TCU. 

Do total dos processos examinados, 6.143 fo
ram relacionados a tomadas e prestações de contas, 
inclusive especiais. Cerca de 1.070 foram julgados 
imagulares, aca1T91ando a condenação dos respon
sáveis ao pagamento de multas e ao ressarcimento 
de débitos estimados em quase 24 milhões de rea1s. 
Outros 91 processos apreciados pelo TCU geraram 

a condenação dos responsáveis pela "pratica de 
atas irregulares ou não-cumprimento de decisões do 
Tribunal" à reposição da quantia de R$24.681.895,94 
(vinte e quatro milhões, seiscentos e oitenta e um 
mil, oitocentos e noventa e cinco reais e noventa e 
quatro centavos). 

Além disse. foram formalizados junto ao Minis· 
tério Público especializado, autõnomo e inde· 
pendente, composto por um Procurador-Geral, três 
Subprocuradores-Gerais e quatro Procuradores, 318 
autos de cobrança execut!va. para atender aos ca
sos que não exigem o pagamento do débito e da 
mutta, no decorrer do exercício de 1997. E, no que 
diz respeito ao elenco de atos sujeitos ao registro do 
Tribunal, foram examinadas a legalidade de mais de 
28 mil atas de admissão, de concessão de aposen
tadorias. de reformas e de pensões de servidores 
públicos. 

Ainda no exercício a que se refere o Relatóno 
que ora apreciamos, consolidando as informações 
contidas nos relatórios trimestrais já recebidos pelo 
Legislativo. na forma preceituada pelo artigo 71 da 
Constituição, o TCU examinou as contas do Gover
no refereo!es ao ano de 1996, também remetendo
as para o julgamento do Congresso Nacional, nos 
termos exigidos pela Lei Maior, em seu artigo 49, in
ciso IX. 

Na área da fiscalização, o Tribunal realizou 855 
auditorias e inspeções em órgãos e entidades jur.s
dicionados que movimentam recursos públicos fede
rais transferidos mediante convênios, acordos, ajus
tes e outros instrumentos, das quais 102 por iniciati· 
va congressuai. Também, realizou o acompanha· 
menta de 14 processos de privatização e de conces
são ou permissão de serviços públicos; registro~ o 
recebimento de 179 denúncias; e apreciou 25 con
sultas, 329 representações e 416 recursos interpos
tos sobre as suas decisões. 

No período, !oram celebrados 7 acordos com 
órgãos e instituições nacionais, além do firmado com 
a Controladoria Geral do Equador. No âmbito da ad
ministração interna, adotaram-se medidas objetivan
do a modernização e o aperfeiçoamento da Institui
ção nas áreas de recursos humanos e de material. 
concedendo-se tratamento prioritário à infonnatiza
ção dos serviços, ao treinamento e qualificação do 
corpo funcional a à adequação das instalações fist
cas às necessidades do melhor exercício das ações 
de controle externo. 

Do exame atento de todas as peças constantes 
do Relatório, conclui-se que as reformas estrutura1s 
requeridas pelo Pais convocam os administradores 
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públicos à revisio de prátiCas burocráticas, na per
secução de um modelo de administi'IIÇiio dirigid8 
para a 'obtenção de resultados e para a valo~ 
da cidadania'. 

A Corte de Contas do Pais, igualmente at8nla 
às transformações e inovações, 'procuca seguir • 
diretrizes aluais, ooucebeudo e implanlando novoe 
métodos e técnicas de trabalho no intulo de IOnW 
as suas ações fiscaijzadoras mais substantivas é 
menos processuais'. 

Concluímos, Srs. Senadores, estas s~ 
apreciações do Relatório Anual das AliYidades do 
Tribunal de Contas da Uniio, oonsignando que 
aquela Casa, rnen:ê do creecente esforço de seu. 
atuantes Ministros e da notória ded~o de .., 
corpo de servidonls, tem d1umpeuhado as dilíceil 
atribuições que lhe fonun COII•tidols, numa~ 
ção efetiva para a maJÇha aeceo ociol !81 do País a ~ 
vem servindo com zelo incomum e inexcedível ~ 
petência. 

Outro assurco que preponho abordar hoje, de
qui da tribuna do Senado, • inscreve dentro do qua
dro das grandes celebrações institucionais a que o 
Brasil e seu povo dellem, ano após ano, aseoc:ip 
sua auto-estima, sua intagoidede coletiva e seu ,... 
convicto e autêntico Mnlin•*> de grandeza nacO
na!. Trata-se do trigésimo sétimo aniversário de 
criação do Instituto Nacional de Pesquisas Espa
ciais - INPE, que ooorreu no último dia 3 de ago. 
to. Sob abrigo do Ministério da Ciência e Tecnolo
gia, o INPE guarda uma autonomia que lhe cont• 
re brilhantismo e competincia invejáveis. Nio ca
sualmente, durante a gest8o do PAJSidente F~ 
do Henrique, sua administração tem sido inetoca,... 
mente, conduzida pelo díretor Márcio Nogueira Bar
bosa. 

Criado em 1961 - por ato do então Presidenla 
Jànio Quadros -, o INPE foi originalmente batjzado 
de Grupo de Organização da Comissão Nacional de 
Atividades. Seus objativos iniciais visav.n à forma
ção de pessoal de alto nível e o desenvolvimento de 
atividades na área de AstrorlonW. Ótica e Comunica
ção por satél~e. entra oulrll&. dez anos mais IlUde, 
sob o comando do regime militar, o mesmo órgio 
passou-se a denominar lnaliluto de P&M~uisa Espe
cial, coincidindo com a fundaçio da Comissão Brui
leira de Atividades Especi·•. A partir de outubro de 
1990, o INPE finalmente obleve sua designaçiD 
aluai, a seguramente definitiva. 

Localizado em Sio Joeé dos Ca,..,as. ao lado 
de instituições nio menos 811p198Sivas oomo o JT A e 
o CTA o INPE administra um orçamento anual de 

cerca de 57 milhões de reais e conta com uma força 
de trabalho em torno de t.300 funcionários. Longe 
de constituir uma entidade abstraída da agenda 
pragmática do progresso, desenvolve importantes 
atividades no interesse do País e do mundo. Para 
efe~o de maior didatismo, se convencionou classiji
car suas atividades e programas em quatro tópicos 
gerais: desenvolvimento de pesquisa espacial, pro· 
dução de tecnologia, função acadêmica e pesquisa 
meteorológica. 

Antes que adentremos mais a fundo em cada 
uma das atividades convém tecer breve comentário 
sobre os últimos marcos do INPE cuja relevância 
merece ser realçada, por configurar no imaginário da 
população brasileira signos que sintetizam e repre
sentam seu estatuto de seriedade e alto saber. Por 
isso, cabe registrar, em retrospectiva o lançamento 
em órllita do SCD-1 em fevereiro de 1993. Trata-se 
do primeiro satélite artifiCial brasileiro, desenhado e 
construído pelos próprios cientistas do INPE. Na 
mesma linha de arrojo, vale destacar igualmente que 
foi graças às sucessivas investigações meteorológi
cas do INPE que o Governo brasileiro se inteirou 
com devida antecedência dos efeitos perversos do 
El Niiio sobre nosso território. 

Contudo. mais do que um orgulho nacional. 
devo esclarecer que o lnpe é internacionalmente re
conhecido com uma organização de rara competên
cia tecnológica e acadêmica no restrito mundo da 
pesquisa espacial. Tanto é assim, que o Brasil aca
ba de ser convidado a integrar o seleto grupo de 
países encarregado de construir a desafiadora Es
tação Espacial Internacional - ISS. Aliás. segundo 
a revista alemã Deustschland, calcula-se que até 
o ano 2003 os 16 países consorciados já deverão 
ter instalado a primeira estação orbital no cosmos. 
que tem custos estimados em cerca de 14 bilhões 
de dólares. 

A bem da verdade, não foi esta a primeira vez 
que o Brasil trabalha em parceria no campo das pes
quisas espaciais. Desde 1988, o Brasil e a China 
vêm empreendendo em conjunto o programa 
CBERS - Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Ter
restres. que visa ao desenvolvimento e a fabricação 
de satélites de sensoriamente remoto, além da ope
ração em órllita, a recepção, o processamento e a 
disseminação de imagens por estações brasileiras e 
chinesas. Aliás, depo1s da visita do Presidente Fer
nando Henrique a Pequim. no final de 1995. novos 
acordos foram assinados no sentido de incrementar 
as negociações sobre a construção de mais dois sa
télites. 
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Ora, com toda a euforia e a justa fama, ao inte
grar o disputadíssimo circuito externo da pesquisa 
espacial, o lnpe já declarou que não vai deixar de 
priorizar os intarasses nacionais. Para tanto, dentro 
do programa denominado Missão Espacial Completa 
Brasileira, o lnpe pretente ainda construir, em médio 
prazo, mais 6 satélites de pequeno porte, além de 
lançadores de satélites e novas bases de lançamen
to no Brasil. 

Pois bem, orgulhoso de ter conquis1ado presti
gio e reconhecimento fora do Brasil, o lnpe publica 
seu relatório bienal de atividades 1996/1997 com a 
plena convicção de que tem cumprido à risca todo o 
planejamento a que se tem proposto. Sem dúvida, 
no curso do biénio 1996/1997, o lnpe realizou traba
lho espetacular, seja desenvolvendo atividades aca
dêmicas, seja desempenhando seu papel de agente 
investigador, promotor de pesquisas e tecnologia. 

Revestidos de indiscutível padrão de excelên
cia, seus .cursos de mestrado e doutorado têm sido 
freqüentados por alunos e profissionais os mais. bri
lhantes de todo o País. O lnpe oferece, atualmente, 
6 cursos de pós-graduação nas áreas de Astrofísica, 
Engenharia e T ea1ologia Espacial, Geofísica, Com
putação Aplicada, Meteorologia e, por fim, Sensoria
mente Remoto, respectivamente. Na contabilidade 
dos diplomas expedidos, são mais de 900 teses de 
mestrado e 120 de doutorado já defendidas no lnpe. 
Além de se servirem das bolsaS de estudo ofereci
das pelas Capes e CNPq, os alunos podem ser pre
miados com bolsas concedidas e bancadas pelo pró
prio lnpe. 

Quanto à infra-estrutura acadêmica, dotada de 
urna biblioteca cujo acervo excede a faixa dos 45 mil 
livros, a instituição proporciona aos alunos acesso a 
1.600 títulos diversos por meio de 8 bases de dados 
gravados em CD, além da disposição de 480 assina
turas de revistas especializadas. Em grande escala, 
o corpo docente do lnpe adquiriu grau de doutora
mento nos grandes centros internacionais. O curso 
de Meteorologia, por exemplo, cuja instalação data 
de há pouco, apresenta quadro docenta de primeirís
sirna linha com 20 professores-doutores em plena 
atividade de ensino e pesquisa. Por isso mesmo, ve
rifica-se urna expansão da quantidade de artigos 
científicos publicados em revistas internacionais es
pecializadas. Em relação a 1996, houve um cresci
mento nada desprezível de 73% no número de publi
cações. 

Se no âmbito da atividade de ensino o lnpe de
monstra competência indiscutível, muito mais então 

dever se realçado sobre sua competência na gera
ção e transmissão de técnica e tecnologia espacial. 
Entre outras conquistas nesse domínio, cabe realçar 
a campanha de lançamento. a prtir do Centro de 
Lanpamento de Alcântara no Maranhão, do foguete 
Sonda 3 em novembro de 1996, com simultânea ins
talação de avançado sistema fotométrico em Campi
na Grande, Paraíba. Ora, seria redundante lembrar 
que tal sistema de fotometria é fruto de tecnologia 
totalmente assinada pelos cientistas do lnpe. 

Para enfatizar o progresso e o sucesso na área 
de astrofísica, sublinha-se a produção da primeira 
imagem de laboratório obtida pelo telescópio Masco, 
o que demonstra. certamente, o domínio da !enolo
gia de produção de imagens em raio-x e gama. Em 
suma, o envolvimento do Instituto em investigações 
de sofisticado conhecimento se estende desde pro
jetas comprometidos com o desenvolvimento da Fi
sica Solar e da Geodésia Espacial até projetes com 
aplicação mais especifica, como são os casos do 
Proantar, ligado ocupação da Antártida, e o de lan
çamento de balóes em colaboração com a Nasa. 

Nesse sentido, um dos benefícios mais diretos 
e conhecidos dos programas de desenvolvimento 
tecnológico tem sido a capacitação e a qual~icação 
da empresa nacionais para trabalhar em setores de 
alta tecnologia. Diversos convênios têm sido assina
dos entre o lnpe e a iniciativa privada com o propósi
to de se instituir urna prática mais ágil e mutuamente 
rentável entre produção de tecnologia, sua comer
cialização e seu consumo. Como bem ressalta o re
latório de atividades do lnpe anterionnente citado, 
"No Brasil, o processo de industrialização dos pro
gramas de satélite tem sido implementado de for
ma paulatina e os resultados indicam que os con
tratos executados permitiram as emprss introduzir 
novos procedimentos de engenharia e gamtia do 
produto, como também novos processos de fabri
cação." 

Ao lado disso, cumpre registrar que o lnpe não 
tem estado alheio aos problemas relacionados à pre
servação do meio ambiente e ao futuro de nosso 
planeta. Nessa condição, não hesito em eleger 
Amazônia como novo ponto central e suas pesqui
sas, atualizado e refinado dados sobre seu assusta
dor desflorestamento. Assim, por meio de projeto 
Prodes - Projeto de Desflorestamento -. o lnpe tem 
implementado estudos que contemplam fonnas mais 
eficientes de controle por satélites sobre territórios 
da Amazônia ainda sob ameaça de práticas predató
rias de exploração ambiental. Isso implica a geração 
diária de dados sobre focos de queimadas em todo o 
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terntório brasileiro. Tais estudos produzam infonna
ções cujo destino final cai nas mãos do lbama, órgão 
do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídri
cose da Amazónia Legal, a quem se delega aras
ponsabilidade pelas açóes na região. 

Portanto, mais recentemente, é na meteorolo
gia que o INPE tem investido grande parte de suas 
atividades de ciência aplicada. Sob a regência ciO 
Centro de Previsão de Te~ e Estudos Cli~ 
- CPTEC -, tem-se introduzido no País o forneci
mento de previsões de te~ de curto, médio e lon
go prazos, bem corno o fornecimento de previaõea 
climáticas sazonais, utitizandlo método& objelivos • 
de atta confiabilidade científica. Aliado a isso, a O~ 
são de Meteorologia por Satélites do lnpe está in
cumbida de desenvolver técnicas para extração dle 
informações a partir de dados transmitidos por satéi
tes meteorológicos. 

Como resun&do de empenho tão notável, i,_ 
gurou-se no biênio 96197 o Centro Regional Sul dle 
Pesquisas Espaciais, cuja sede se divide em dua 
cidades gaúchas: Santa Maria e São Martinho dll 
Serra. O Centro de Santa Maria resuttou de um con
vênio assinado com a Univwsidade Federal da cida
de, segundo o qual se prevê o funcionamento do 
sub-projeto Estação Terrena de Rastreio e C<lrllrl* 
de Satélites. além da construção e o funcionamenlll 
do Observatório Espacial do Sul. 

Como se sabe, sornado a essas duas novas, o 
lnpe já opera com quatro centros regionais na con
duta de suas atividades organizacionais. Refiro-,., 
respectivamente, ao Centro Espacial de Cachoeifa 
Paulista e ao Centro Regional de Natal, que decidi
damente têm contribuído na execução das tarei• 
de pesquisas e produção de tecnologia. Enquanto o 
centro paulista consiste em basicamenle abrigar a 
Divisão de Geração de Imagens e a Divisão de Ope
ração de Satélites Ambientais, o centro potiguar 18 
destina a dar suporte às missões de pesquisas -
paciais, seja via lançamento de foq.-s. seja via 
lançamento de balões. Vale acrescentar que o Cen
tro de 'lata/ compreende as unidades de Campina 
Grande. na Paraíba, e de São Luis, no Meranllão. 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se
nadores. 

À Luz do que fo1 exposto. espero ter contribui
do para uma maior transparência sobre o papel ex
tremamente insubstituível que o lnpe desempenha 
no destino promissor que o futuro r~a à Naçlo 
brasileira. Por isso, e para finalizar, espero que
meu singelo relato em homenagem ao INPE nlo 

se tenha reduzido a mero5 enunciados gratUitos de 
elogio, tampouco sido interf.:- atado como redundante 
jogo retórico, mas sim c c c;·.~ reendido em toda sua 
extensão como verdadeira lt..Si.emunha de sua histó
rica participação no árduo camnho do Brasil rumo ao 
progresso, a sua emancipaçãu material e Científica. 

Era o que tinha a dizer. 

Muito obrigado. 

O SR. PAULO GUERRA (PMDB - AP) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, encerrando o pn
meiro momento das eleoções de 98, intens1hcam·se 
os debates sobre os temas relativos à refonna partt· 
dária, ao sistema eleitoral. ! arma de operação o pro
cesso eleitoral, financiamen;o de campanha. tidelida· 
de partidária, graças à visibolldade que o cenario po· 
lítico-eleitoral oportuniza ne>te iristante. 

Tomam-se naturalmente recorrentes tais te· 
mas. E, indiscutivelmente a reforma politica surge ou 
ressurge como um imperatr.,o. Tal evidêncta assen
ta-se no fato .de que não se há de cogitar de uma 
efetiva estabilidade nacion.::;,i, seja no campo econõ
mico, administrativo, etc se r.ão contannos com t.:m 
sistema politico que signifique o verdadeifo apertei· 
çoamento das instituições e a consolidação dos pcs
tulados democráticos. 

Co~uanto observ~ 10 com reservas ou das 
confianças. o voto 01strita1 oc::ierá tomar-se a alavan
ca modemizadora desse auaoro no cenário político. 
viabilizando a existência e funcionamento de verda
deiros partidas políticos, CUJa C'>nsistência programa· 
tica garanta o respeito aos pnncipaos e, consequen
temente, consagre a lide:;dade partidária não só 
como elemento cogente da disciplina. mas como 
consequência, como decorrência da prática rotineira 
de convivência da dinãmic?. partidária. ditada pela 
consciência ética, moral e legal dos que integrarem 
tais agremiações. 

Assim como se há de constderar a Democracta 
como regime imperteito, ainda que nada melflor o te
nha superado, haveremos de compreender que o 
voto distrital, seja ele puro ou misto, é suscetível de 
falhas ou distorções, mas. com certeza, repre· 
sentará o avanço e o rompimento com uma estru
tura velha, carcomrta pelo tempo e deslocada da 
nossa realidade social e política e do momento h1s· 
tórico que vivemos. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 
- A Presidência lembra ao Plenano a realização de 
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sessão não deliberativa amanhã, às 1 O horas, em 
novo horário. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en
cerrar os trabalhos. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão as 1 O horas e 50 minutos.) 

AGENDA CUMPRIDA PELO 
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

22-1G-98 
Quinta-feira 

1 Oh - Sessão Não deliberaliva do Senado Federal 
1 Oh30 - Doutor Aleixo Sepúlveda, Presidente do 

Conselho Regional de Medicina da Bahia, 
acompanhado de médicos membros do 
CRMIBA 

11h - Despacho Interno 

Ata da 1 02!! Sessão Não Deliberativa, 
em 23 de outubro de 1998 

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs.: Lúcio Alcântara, Edison Lobão e Nabo r Júnior. 

(inicia-se a sessão às 10 horas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) - De
claro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus. imciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 19 Secretário, em exercício, Senador Na
bar Júnior, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 
PARECER 

PARECER N• 527, DE 1998 

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania sobre o requerimento n• n1, 
de 1996, em "Consulta do Plenário formu
lada por iniciativa do Senador Lúcio Ai
cântara, visando obter orientação refe
rente aos projetas de lei autorizativa". 

Relator: Senador Josaphal Marinho. 
Relatório 

1) O Senador Lúcio Alcântara. com fundamen
to no art. 101, V, do regimento Interno do Senado 
Federal, requer ao Presidente do Senado Federal 
que submeta a esta Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania consulta, visando a obter onentação 
referente aos projetas de lei autorizativa. 

2} Justifica a formulação da consulta em razão 
das "dúvidas lreqüentes" quando da apreciação de 
projetas de lei que visam a conceder autorização ao 

Poder ExecutiVO para exercer competência que. por 
previsão Constitucional. lhe é privativa. 

3) Indaga, a propósito: 
1 -qual a natureza juríd1ca do projeto de lei au

torizativa? 
2 - todo e qualquer projeto de le1 autonzat1va 

tem por escopo conceder autorização ao Poder Exe
cutiVO para exercer a competência que lhe e prOpna 
e pnvat1va? 

3- esse t1po de le1 é passivei de sanção? 

4 - se o Poder Executivo não sanc1onar o pro
jeto. porém não o vetar, é a lei passivei de promul
gação? 

5 - esse tipo de lei é passivei de argúição de 
inconstitucionalidade por vício de iniciativa? 

6- o vício de Iniciativa é sanável com a sanção? 
7- qual é o efeito tun'dico de uma le1 auton.zativa? 
4) É o relatório. 

Discussão 

5} A Natureza da Norma Juridica 
Segundo Paulino Jacques. por ~natureza da 

norma jurídica" entende-se o vínculo que une a "con
figuração, forma ou continente da norma. ao seu 
substrato. essência ou conteúdo. Esse vínculo é 
coercitivo ou paracoercitivo, confonne se manifesta 
pela coerção ou opção. O vinculo coercitivo gera as 
nonnas coercitivas, que se caracterizam pela impe
ratividade. e o vínculo paracoercitivo, as normas pa
racoercitivas, que se caracterizam pela optatividade. 
Se a norma proíbe, determina. restringe ou suprime. 
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o seu vínculo é coerc1t1V0: se, porém, declara. permi
te. esclarece ou supre, o é paracoercitivoN. (ln NDa 
Norma Juridtca (Forma e Matéria). 2' ed .. Rio de Ja
neiro: Forense. 1963. p. 43) 

Daí a classiftcação genénca das normas JUridi· 
cas. quanto ao vínculo. isto é. quanto à natureza, em 
normas coercitivas e normas paracoercrtivas, que. à 
sua vez. se subdividem. respectivamente. em nor· 
mas proibitivas, precept1vas, taxativas e ab-rogati· 
vas. e normas simplesmente declarativas, permissi
vas. interpretativas e supletivas. 

As normas coerc1t1vas constituem o chamado 
jus cogens. que Paulo Dourado de Gusmão define 
como sendo aquele ·direito que as partes não po
dem alterar". e as paracoercitivas constituem o cha
mado jus dispositivum. que reúne as normas opta
tivas. ou seja, aqueles que declaram ou facultam di
reitos e atuam nos casos duv1dosos ou omissos. (ln 
Introdução à Ciência do Direito. Ato, 1956. p. 152). 

6) Natureza das Normas Permtss1vas 

As normas perm1ss1vas. que pertencem ao de
nommado jus diapositivum. são normas paracoer
Citivas que asseguram uma faculdade. Perrmtem ou 

facultam fazer alguma coisa; não enunciam nem pro
gramam. mas declaram a permissão ou a faculdade 
de fazer. 

Tendo em vista o velho principio de que per
mittitur quod non prohibelur, Giorgio Dei VecchiO 
entende que ·as normas permissivas não têm razão 
de ser,· mas. não obstante, cita as normas ·preci
puamente permissivas." abundantes no direrto civil e 
comercial. (ln Lezioni di Filosofia dei Diritto, Milão, 
1950, p. 222) 

Entre vários exemplos, cita-se o Código Civil, 
arts. 42 e 70. O primeiro diz que "nos contratos es
critos, poderão os contraentes especificar domicí
ho ... ;· na segunda, "é permrtido aos chefes de família 
destinar um prédio para domicilio desta ... • Ou o Có
digo Comercial, art. 1° que reza que "podem comer
ciar no Brasil..: 

Estabelece também a Lei Magna normas des
sa mesma natureza: a que prescreve que "a Consti
tuição poderã ser emendada (art. 60;" ou a que reza 
que "na hipótese do inciso I, o Deputado ou Sena
dor poderá optar pela remuneração do mandato 
(art. 56, § 3°)". 

Observe-se que. embora grande parte das nor
mas do jus coven- seja de direito público, e as do 
jus dispositiwm, de direito privado. conlui-se que 
há normas de direito público paracoercitivas, como 
também normas de direito privado coercitivas. 

Assim. toma-se de grande importância a classi
ficação das leis do ponto de vista da sua finalidade. 
ou dos seus efeitos. 

7) Das Normas Constitucionais: validez e eficácia 
Quando a Constituição se refere a leis ordiná

rias - que efetivamente abrangem vãrias modalida
des, - há que admrtir-se que entre elas podem ser 
edrtadas as leis autorizativas ou permissivas. A 
Constituição. entretanto, não especificou a natureza 
dessas leis ordinárias nem seu alc:anc:e ou sua eficácia 

A fixação das caraC1eristicas da norma jurídica 
é tema introdutório ao conhecimento da norma cons
titucional. A norma jurídica distingue-se por duas 
propriedades fundamentais: a validez e a vigência. 
Ensina Legaz Lacambra que a validez pertence a 
essência do Direrto, e a vigência é qualidade extrai
da da experiência_ Validez é a ·exigibilidade da nor
ma. A vigência exprime a obediência dispensada a 
norma jurídica. (ln Filosofia dei Derecho, Barcelona: 
Bosch. 1953,p.246) 

Para Kelsen, a validez do Direito quer dizer 
que as normas jurídicas são VInculantes e todos de-
vem comportar-se de acordo com as prescrições da 
norma, obedecendo e aplicando as normas juridicas. 

Eficácra do direito envolve outro plano da norma JUri
dica. É o do comportamento efetivo em face da nor
ma jurídica aplicada e do correlato acatamento que 
ela impõe. A validez é uma qualidade do Direito e a 
eficácia decorre do comportamento efetivo em rela
ção à norma juridica. A coincidência entre a vigência 
a obediéncia as normas caraC1eriza a efetiVidade do 
ordenamento juridico. (ln Teoria genera/e de/ diritto e 
de/lo stato. Ediz1011i di Comunitá Milanc, 1952, p. 39) 

Miguel Reale, na teoria tridimensional do Direi
to, demonstrou que não é possivei separar vigênc1a 
e eficácia. A vigência põe e exige a certeza do Direi
to, enquanto a eficácia projeta a norma no grupo hu
mano a que ela se destina. 

A ncrma constitucional é a norma fundamental 
que ocupa o vértice do ordenamento jurídico. A posi
ção hierarquicamente superior da norma constitucio
nal provoca a sanção da inconstitucionalidade, quan
do se verificar o conflito entre a norma fundamental 
e primária e as normas ordinárias e secundárias. 

Rui Barobosa, na sábia interpretação da Cons
trtuição de 1891, fixou conceitos de oportuna aplica
ção para o esclarecimento conceituai da estrutura da 
norma constitucional. Partindo do pressuposto da 
brevidade constitucional, ensinava Rui que as Cons
tituições "são largas sínteses, suma de princípios 
gerais, onde, por via de regra, só se encontra o 
substractum de cada instituição nas suas normas 
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dominantes, a estrutura de cada uma, reduzida, as 
mais das vezes, a uma característica, a uma indica
ção, a um traço•. Proclamando que as cláusulas 
constitucionais são regras imperativas e não meros 
conselhos, avisos ou lições, e louvando-se na doutri
na constitucional norte-americana, distinguia as dis
posições auto-executáveis ou auto-aplicáveis e as 
disposições constitucionais não auto-aplicáveis, que 
requerem a complementação do legislador, em cada 
caso. A lição de Rui vinculava-se à distinção da juris
prudência norte-americana sobre as duas categorias 
das normas constitucionais: as prescrições mandató
rias (mandatory provisions) e as prescrições diretó
rias (directory provisions). ln Comentários à Consti
tuição Federal Brasileira. Coligidos e ordenados por 
Homero Pires. Livraria Acadêmica, 1933, v.2, 
p.4nt478) 

8) Da autorização legislativa e da lei autorizativa: 
Exerce-se a Junção legislativa por meio da edi

ção de leis que, no sentido material, significam a ela
boração de normas gerais e abstraias. 

Não se conlunde. entretanto. autorização legis
lativa e lei autorizaliva. Para Golfredo Telles Jr., a 
autorização é a essência específica da nonna do di

reito, pois só ·com o autorizamento da norma jurídi· 
ca fica o lesado autorizado a coagir o violador da 
nonna a cumpri-la ou a reparar o mal por ele produ
zido" (ln Compêndio de Introdução à Ciência do Di
reito, ps. 341/342) 

As características de generalidade e abstrativi
dade de nonna, entretanto, não obstam a que algu
mas tenham carater especiaL Assim, o inciso XIX do 
art. 37 da Constituição Federal dispõe: "somente por 
lei especifica poderão ser criadas empresa pública, 
sociedade de economia mista, autarquia ou funda
ção pública •. 

A propósito, man~esta-se Maria Sylvia Zanella 
di Pietro (ln Direito Administrativo, 1990. p. 284): 

"Embora a Constituição. no inciso XIX 
do artigo 37, repetindo o mesmo erro do De
creto-Lei n• 200, fale em criação por lei, na 
realidade a lei apenas autoriza a criação 
(como consta no art. 236 da Lei das S.A), 
pois essas pessoas jurídicas, como todas as 
demais do direito privado, só entram no 
mundo jurídico com a transcrição de seus 
atos constitutivos no órgão de registro públi
co competente. 

Além disso, nem sempre a entidade 
surge, originariamente, da lei, podendo re
su~ar da transformação de órgãos públicos 

ou de autarquias em empresas, ou da desa
propriação de ações de sociedade anónima 
já constituída por capital particular. O impor
tante é que a lei resulte a clara intenção do 
Estado de fazer da entidade instrumento de 
sua ação: 

E ressalta a autora: 

·A exigência de autorização legislativa 
de tal fonna se incorporou ao conceito de 
sociedade de economia mista, que a doutri
na e a jurisprudência vêm entendendo que, 
se não houver autorização legislativa, não 
existe esse tipo de entidade. mas apenas 
uma empresa estatal, sob controle acionário 
do Estado (cf. acórdãos do STF ln RED 
1431118 e 1451170; e do TFR in RDA 
157/222). Esse entendimento foi consagrado 
pelo legislador constituinte, como se verifica 
pela referência, em vários dispositivos, a 
esse tipo de empresa, como categoria à par
te." (ld. p. 284) 

Essa nos parece, em matéria administrativa, a 
melhor interpretação da. {lOrma inscrita no inciso XIX 

do artigo 37, que aponta a lei como autorizativa da 
criação de tais entidades. 

Quanto ao inciso XX do mesmo art. 37, obser
va Celso Bastos: 

·A fonna como está redigido o preceito 
sob comento é de molde a extirpar qualquer 
dúvida. Tanto a criação de subsidiária como 
a participação das entidades da Administra
ção descentralizada em outras sociedades 
depende de autorização legislativa especifi
ca." (ln Direito Administrativo Brasileiro. 
p.142) 

Fundado em observação de Mauro Rodrigues 
Penteado, ressalta o referido autor: 

"Foi, desse modo, lançada a definitiva 
pá de cal em incipiente polêmica que che
gou a se esboçar em nossos meios jurídicos 
- que, contudo, já se achava pacificada nos 
ãmbitos doutrinários, administrativos e judi
ciais - acerca das soi-disant sociedades de 
economia de 'segundo grau'. Doravante ao 
teor dois preceitos constitucionais citados, a 
criação de sociedade de economia mista e 
sua subsidiárias, bem como a pallicipação 
de entidades da Administração Direta ou Jn
direta em empresas privadas passa a de-
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pender de empresa e eapeclfica autonz.çlo 
do Poder Legislativo.' (ld, p. 142) 

Quanto à form11 que ct.verá assumir a ~ 
zação legislativa, Celso s- afirma que se "
de lei. 

"Vê-se. assim, que o T 8ldo Colwtilu
cional (sic) procura extirpar, pelo meno11 im
pedindo a criação de novas, a exislêucia de 
entidades da Adminisliaçio ~ 
não antecedidas de autorização legislativa, a 
não ser nos casos em que a própria lei aa 
crie. A inexistência da lei faz com que as en
tidades nunca ascendem à condição de so
ciedade de economia mista ou de emptsa 
publica." 

Conclui-se que há legitimidade constitucional a 
jurídica no uso de lei autorizaliva em ambas as hipó
teses- incisos XIX e XX do af\ .. 37 C.F.- descaben
do qualquer censura à adequação desse instrumen
to legislativo para a espécie·. 

Ademais, cabe o uso de lei autorizativa em ou
tras áreas administrativas,· como em ITllllérias relalt
vas a servidores pUblicos, _autorizando a i::oncessftD 
por autoridade co~ente, de detanriilada vanta
gem, ou mesmo para a venda de bens pUblicos, con
forme a jurisprudlncia rerterada e a doutrina aluai. 

9) Da Lei autorizaliva orçamentária: 
A Const~uição e as leis que tratam das leis or

çamentárias, ou que a elas se referem, exibem com 
alguma constáncia as expressões aprovação e auto
rização. o que deu margem a acirradas e erudw 
discussões acerca do caráler autorizalivo da lei or
çamentária, ~ quais se buscava a identificaç6o 
de rnecanismoa jurigenos para tratar da não-execu
ção. pelo Poder &.:utivc, de autorizações orça
mentárias inclufdas no orçamento anual. 

A resperto. manifesta-se James Giacomoni (IIII 
A Controvérsia sobre o caráter autorizalivo da lei or
çamentaria, TribulaçAo em Revista, pp. 559/60): 

"Duas expressões são comumente em
pregadas nas Constrtuições e nas lei& que 
disciplinam - competência (orçamen16-
ria): aprovaçAo e autorização. Ao Poder L.a
gislativo cabe &pn:Mlr a lei orçamentária, ou, 
dito de outra forma, cabe autorizar a CDb,...,
çe das racaas e a ..alização das deap •• 
públicaa. Enl8nc:lar o eXIlto -.tido da ex
pressio ~ • .-se contexto, 6 o 
ponto da partida da praarte anélise. 

Possivelmente, encontrar-se-á alguma 
respoeta para a questão olhando mais de 
perto a longa controvérsia, iniciada ainda na 
segunda metade do século passado, a res
peito da natureza jurldica do orçamento pu
blico. Para a comente liderada pelos alemã
es Rudolf Von Gneist e, principalmente, Paul 
Laband, a lei orçamentária limita-se a autori
zar a amscadação de receitas criadas . por 
outras leis e a realização de despesas para 
a manutenção de serviços, igualmente esta
belecidos por leis próprias. Nesse sentido, o 
orçamento não é uma lei no sentido mate
rial, pois "não fundamenta a obrigação jurídi
ca de obter receitas ou realizar gastos". Se
ria um ato administrativo com forma de lei, 
ou apenas lei formal. 

O significado da expressão autorização, papel 
atribufdo ao POder Legislativo nas definições orça
mentarias, tem interpretação diversa por parte dos 
referidos autonts. Eusebio Garcia cita algumas des
tas opiniões (ln introducción a/ derechQ presupuesta
rio, Madrid: Editorial de Derecho Financeiro, 1973, 
p. 16()-61): 

Para Constantino Mortati, ·a lei relativa ao or
çamento, mesmo denominando-se de aprovação, re

veste-se substancialmene de autorização, tendo a 
função de exprimir, de lorma concretamente operati
va, faculdades já atribuídas ao govemo pelas leis em 
vigor". O publicista italiano lembra que a lei orça
mentária não cria legislação financeira sobre recei· 
tas e despesas; apenas autoriza o POder Executivo 
a cumpri-las sob certas condições e ~mrtes financeiros." 

O mesmo autor cita ainda o entendimento de 
Louis Trotabas sobre a matéria: 

• A essência da lei do Orçamento reside 
no lermo 'autorização'. concerto que vem ca
racterizado em função de seus efeijos jurídi
cos. Quanto aos gastos, a autorização orça· 
mentária carece de virtude criadora, ela é 
simplesmente a condição de realização das 
despesas publicas, ou seja, juridicamente. 
um ato-condição. Ouanto às receitas, a au
torização tampouco estabelece regra geral 
alguma, é a condição necessária para que 
possam ser arrecadadas." (ld, p. 171) 

Já José Afonso da Silva menciona,· a respeito: 

"É certo que os funcionários adminis
trativos devem cumprir as metas previstas 
na programação orçamentária, e não o po-
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dem fazer livremente, mas nos termos e limi
tes fixados na lei do Orçamento. Não podem 
deixar de cumprir as atividades e projetes 
constantes da lei de orçamento sem justifi
cativa para tanto, ou com a simples justifica
tiva de que não eram obrigadas a executá
lU, porquanto a lei não lhes dá mais do que 
urna autorização para isso, ficando sua efeti· 
vação dependendo da sua vontade exclusi
vamente." "(ln "Orçamento-programa no 
Brasil" São Paulo: Rev. dos Tribunais. 1973, 
p. 272) 

Reconheçe-sa. pois na lei autorizativa em ma
téria orçamentária não uma delegação de poder 
para decidir discricionariamente, mas, antes, uma 
vinculação ao Poder Executivo quanto ao que reali
zar, e em que montante, de acordo com sua progra
mação de trabalho, que é const~ucional e juridica
mente legítima. 

1 O) Das Leis Autorizativas em Área de Compe
tência do Poder Executivo 

Inúmeras iniciativas legislativas de deputados 
federais e sanadores têm tido como objeto a conces
são de urna autorização ao chefe do Poder Executi
vo para que essa autoridade pratique determinados 
atos s~uados sob sua competência consmucional. A 
Suprema Corte, nos autos do Recurso em Mandado 
de Segurança n' 21.769-DF. do Rei. Ministro Célso 
de Mello. 1• Turma, assim está ementado. 

"A Lei n' 8.025190, ao conceder mera 
autorização ao Poder Executivo para o ato 
de venda dos imóveis funcionais situados no 
Distrito Federal, não impôs à Administração 
Pública o dever de praticar essa operação 
negocial. A alienação dos imóveis funcio
nais, meramente autorizada por esse ato le
gislativo. dependia da concreta formulação 
pela Administração Federal, de um 1uizo pré
vio de conveniência e oportunidade." 

O voto vencedor assim conclui: 

"Por fim. a questão já foi objeto de exa· 
me por esta Terceira Seção. no julgamento 
do MS n• 1.873-2, relatado pelo Ministro 
Costa Lima, que ressaltou ter o Poder Exe
cutivo a faculdade de alienar seus imóveis. 
não a obrigação de vendê-los. como querem 
os impetrantes. Do seu voto, por pertinente. 
destaco: 

"E preciso que se entenda que a Le1 
n' 8.025190, de 12-4-90, apenas autorizou o 

Poder Executivo a alienar imóveis residen
ciais de propriedade da União, situado no 
Distnto Federal. Não estabeleceu nenhum 
prazo para o inicio ou término das vendas. 
Cingiu-se a autorizá-las. Logo, não impôs o 
dever legal da administração de praticar o 
ato de venda. 

Não há como considerar lesado o direi
to líquido e certo dos impetrantes ante a au
sência de imperatividade da norma. que 
apenas permite a alienação dos imóveis. 
mas. nem de longe, obnga. Ademais, cum· 
pre lembrar que a alienação de bens publi· 
cos está condicionada à verificação da con
veniência e oportunidade de tal medida. 
pela Administração Pública" (ln RTJ 135. 
pp. 5291530, grifamos). 

Do mesmo teor é o acórdão do Supenor Tlibunal 
de Justiça. Relator Mimstro Edson Vidigal, no Manda· 
do de segurança n' 1796·0-DF, ass1m ementado: 

"A lei apenas autoriza o Poder Execut•
vo a vender os imóveis res1dencia1s que a 
União possUI no Distrito Federal: não impõe 
a obrigação de vendê-los. Por isso, o Poder 
Executivo só vende o que achar por bem 
vender.· 

Com rem1ssão ao precedente - MS nº 1.873-2 
assentou: 

·Não há como considerar lesado direito 
liquido e certo dos impetrantes. ante a au· 
sência de imperatividade da norma. que 
apenas perm~e a alienação dos imóveis, mas 
nem de longe obliga." (MS n' 1.796-D·DF, de 
6-5-93). 

Caracteriza-se, pois, a essência do comando 
legal: apenas autoriza, ind1ca, sugere ou simples· 
mente menciona a faculdade da Administração de 
praticar ou não o ato segundo cntérios de conve
niência e oportunidade. 

Este aspecto é enfrentado no Recurso Extraor· 
dinário n' 134.231-5-SP. Relator Ministro Moreira AI· 
ves. julgado em 11·5-95: 

"Isso (a fixação de multas por decreto 
do Executivo a partir de lei autorizativa) im· 
plica dizer que, para o acórdão recorrido. a 
multa foi instituida por lei, não havendo por· 
tanto, quanto a isso, que se falar em viola· 
ção do plincípio const~ucional da reserva le· 
gal; já com referência à fixação em abstraio 
dessas multas, o mesmo dispos~ivo legal 



394 ANAIS DO SENADO FEDER <\L Ol'TUBRO DE 1998 

estadual autorizou - o que sogn~ica delegou 
- o Executivo a fazê-la por meio de Decreto. 
O problema, portanto foi desfocado para 
essa autorização (delegação) ao Executivo 
da fixação por decreto das muttas em ab&
trato, o que não é atacável com base no arti
go 5', 11, da Constrtuição, mas poderia ser 
discutido - e não o é - sob o ãngulo da 
constrtucionalidade ou não, dessa delega
ção. se fosse isso prequestionado em em
bargos declaratórios. • 

Ressalte-se que, por princípio constitucional. 
são os Poderes independentes e harmõnicos entre 
si. O Poder Legislativo pode tomar iniciativa de auto
rizar o Executivo para a prática de detenninado ato 
que é de sua competência. Não há qualquer impro
pnedade neste procedimento porque os Poderes, 
embora independentes, interligam-se. O Legislativo 
desperta a atenção do Executivo para a prática de 
um ato que lhe compete. 

Doutrinariamente. muito Já se discutiu sobre a 
convahdação da falta de iniciativa da lei, através da 
sanção. Jose Afonso da Silva. por exemplo, afirma 
que a regra da reserva tem como fundamento pôr na 
dependéncia do titular da iniciativa a regulamenta
ção dos interesses vonculados a certas matérias 

(Principias do Processo de Formação das Leis no 
Direito Constrtucional, p. 191). Para o crtado consti
tucionalista a sanção supre a fana de iniciativa go
vernamental nos casos em que a Constituição confe
riu ao Executivo a exclusividade da iniciativa da lei, 
encontrando-se ainda, nessa mesma linha de pensa
mento Pontes de Miranda (RDA n• 72) e Seabra Fa
gundes. (RDA n• 72:423). 

11 ) Conclusões 

Descabe a impugnação de toda e qualquer '-i 
dita autorizativa, em geral, sob a análise de s .. 
constrtucionalidade e juridicidade. As leis autorizllli
vas administrativas, orçamentárias e tributárias têm 
apoio doutrinário, jurídico e legal,· imcontrando con
firmação jurisprudencial quanto à sua essência, à 
sua formação, motivo pelo qual se recomenda a s .. 
admissibilidade. 

Assim exposta a questão geral, podem ser fir
madas as seguintes conclusões em respostas u 
questões formuladas: 

1) Quanto à natureza juridica do projeto de '-i 
autonzativa, trata-se de projeto de lei como qualquer 
outro, com a peculiaridade. de ser autorizativo e rolo 
imposto. 

2) Posrtivamente. todo e qualquer projeto de lei 
autorizativa tem por escopo conceder autorização ao 
Poder Executivo para exercer a competência que lhe 
é própria e privativa, sem contradição, em face dos 
motivos já expostos. 

3) Obviamente, esse tipo de lei é passivei de 
sanção. Nada exclui de sanção nem de veto. 

4) Quanto à promulgação, e conforme o previs
to no art. 65 da Constrtuição Federal, o projeto de lei 
aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em 
um só turno de discussão e votação, e enviado à 
sanção ou promulgação, se a Casa revisora o apro
var, ou arquivado, se o rejeitar. 

5) Quanto a possibilidade de argüição de in
constitucionalidade por vício de inicaativa, e pelos 
motivos expostos. esse tipo de lei não é passivei de 
semelhante argüição. 

6) Pelos fundamentos já enunciados, não há, 
em principio, vicio de Iniciativa. Cumpre. entretan
to, observar que o Supremo Tribunal Federal tem 
súmula, de n' 5, asseverando que "a sanção do 
proJeto supre a falta de IniCiativa do Poder Exe
cutivo". 

7) O efeoto jurídico de uma leo aulonzativa é o 
de sugerir ao Poder Executivo, como forma de cola
boração. a prátoca de ato de sua competência. Os 
Poderes são autônomos. porém harmônicos. o que 
permrte procedimento conjugado. 

Sala d.ll..5 Com1ssOes. e,.. •• · / 
-----. [ -~/tt: (_ ._...._ 
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0 SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcãntara) - O Ex

pediente lido vai à publicação. 
O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcãntara) - A 

Presidência recebeu o Aviso n• 724, de 1998, de 19 
do coi'Tenle. do Presidente do Tribunal de Contas da 
União, encaminhando cópia da Decisão n• 244/98, 
adotada pelo referido Tribunal, bem como dos res
pectivos Relatório e Voto que a fundamentam. rele· 
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rente à auditoria realizada na área habitacional da 
Caixa Económica Federal, relativa aos aspectos per
tinentes ao descumprimento de normas especificas 
e de determinações expedidas por aquele Tribunal. 
em atendimento à solicitação constante do Relatório 
n• 4, de 1993-CN, conclusão dos trabalhos da Co
missão Parlamentar Mista qe lnquerito, criada nos 
termos do Requerimento n• 595, de 1991-CN. desti
nada a apurar a verdadeira situação do Sistema Fi
nanceiro de Habitação. (Diversos n• 31, de 1998) 

O expediente vai à Comissão de Fiscalização e 
Controle e será anexado, em cópia, ao processado 
do Requerimento n• 595, de 1991-CN. 

O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) - A 
Presidência comunica ao Plenário que, uma vez fin
do o prazo fixado no parágrafo único do art. 254 do 
Regimento lntemo, sem interposição do recurso ali 
previsto, determinou o arquivamento definitivo do 
Projeto de Lei da Câmara n" 62, de 1994 (n• 3.561/93, 
na Casa de origem), que concede ao trabalhador di
reito a repouso remunerado no dia definido por le1 
como de homenagem à sua categoria profissional. 

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) - Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem, para uma 
comunicação que envolve esclarecimentos. 

O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alçântara) - Com 
a palavra, pela ordem, o Senador Bernardo Cabral. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há 
uma notícia hoje na imprensa que tenta causar uma 
discórdia entre o Partido da Frente Liberal, o PFL, e 
o Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB. 
A noticia foi publicada no jornal Folha de S.Paulo, 
na seção Painel, com o titulo "Na Mosca". Lerei o 
texto para conhecimento da Casa: 

"Os pefelistas' - portanto, nós, do PFL 
- 'suspeitam que os tucanos estão por trás 
dos Partidos de Oposição que pretendem 
contestar judicialmente as reeleições de 
ACM (Senado) e Michel Temer (Câmara)." 

Sabe V. Exl que isso resuHou de uma consuHa 
feita pelo eminente Senador Eduardo Suplicy à 
Mesa do Senado. Presidia a sessão o Senador An
tonio Carlos Magalhães, titular da Presidência, que 
deu a resposta e ainda assim a enviou à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. Nesse ponto, 
Sr. Presidente, quero fazer o devido esclarecimento. 

O expediente do Senador Antonio Carlos Ma
galhães chegou às minhas mãos ontem à tarde, na 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Na 
qualidade de Presidente, imediatamente designei um 
Relator para a matéria: um membro da Comissão 
com assiduidade impecável, pareceres imetocáveis e 
integrante do PSDB. Portanto, a Presidência do PFL 
indicou um tucano para Relator. A propósito dessas 
coincidências fantásticas, o Relator designado foi 
V. Ex•, Senador Lúcio Alcântara, que preside esta 
sessão e pode confirmar se ontem mesmo chegou 
às mãos de V. Exl sua designação, o que invalidaria 
tal noticia. 

Faço esta comunicação para que, num territó
rio tão pequeno como o Senado, não se amplie um 
acontecimento como esse, que pretende desconten
tar uns, colocar outros em má situação e desculpem
me fazer um fuxico. 

Por isso, Sr. Presidente, repondo a matéria no 
seu devido lugar, quero dizer que, na qualidade de 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. senti-me muito honrado em designar um 
dos seus mais assíduos integrant.as. E invoco, para 
que dê seu testemunho sobre esse episódio, outro 

Senador tão assíduo quanto V. Ex", o Líder do meu 
Partido.- Senador Edison Lobão. 

Era o registro que eu queria fazer, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) - A 
Presidência agradece a nnandestação do Senador 
Bernardo Cabral, e informa que seu relato e a pura 
eJqlressão da verdade. Ontem à tarde, chegou ao 
meu gabinete o processado que trata da consulta 
fonnulada pelo nobre Senador Eduardo Suplicy. 
Como Relator, vou estudar a matéria e oferecerei, 
em tempo hábil, o meu parecer sobre a questão, que 
será submetida ao exame da douta Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Lucio Alcântara) - Pas
semos à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor 
Júnior. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, retomo hoje um assunto já debatido na ulti
ma segunda-feira pelo Senado Federal: é imperio
sa a necessidade de reformular, com urgência, as 
estruturas político-partidárias e eleitorais do Pais, 
livrando-nos de vícios e defeitos que se vêm acu
mulando nas últimas décadas, desde a reimplanta
çio do regime democrático, após vinte anos de di
tadura. 

Não tenho a pretensão de esgotar o tema, pois 
muitos e importantes juristas e lideres partidários es-
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tão a examiná-lo, na busca de soluções conclusivas 
e duradouras para os pontos críticos tantas vez• 
denunciados. No entanto, é importante que todoa 
nos empenhemos em abrir cada vez mais o deba• 
em tomo do problema, pois o interesse dos Con
gressistas apenas reflete sua obrigação de acolher 
o interesse da sociedade que os elegeu, em vota
ções consagradoras e marcadas pela franca liber
dade. 

No pronunciamento anterior, deli-me na abOr
dagem dos exageros cometidos em nome do princi
pio da pluralidade pattidé.ria, principalmente a proln. 
ração absurda e descontrolada de legendas, na 
maior parte "de aluguel" ou voltadas para a emula
ção de personalidades detirantes. que. sem isso, ja
mais teriam chance de aparecer perante a opiniio 
pública. Considero fundamental, em sintese, que • 
criem condições eletivas para o funcionamento da 
quatro ou cinco Partidos, no máximo, o que pennilt
ria, com certeza, a acomodação das maiS diversaa 
correntes de penument0 a de ideologias. O que niD 
pode continuar é a libertinagem politica que ho;. 

perm1te a ex•stência de 29 Partidos diferentes e pro
picia um previsível aumento nesse número, pois ou
tros pedidos de reg1stro estão, ao que se informa. 
em fase de análise pela Justiça Eleitoral. 

Quero homenagear, neste momento, um ilustre 
colega amazónico, o Senador Jefferson Péres. que 
teve a coragem de levantar bandeira vital para o !01'
talecimento das instituições democráticas: o finan
ciamento das campanhas eleitorais pelo Estado, de 
forma l1mpida e transparente, evitando a corrupção e 
os abusos embutidos nas práticas atuais, em que 05 
empresários e setores da sociedade são constrangi
dos a contribuir finance1ramente para candidatos -e 
em troca. não raro, julgam-se no direito de cobrar 
benesses mconfessáveis. como contrapartida a esse 
suporte pecuniário. A tese do nobre representante 
manauara é de que o poder publico deve propiciar. 
aos partidos. recursos mínimos para custear sua 
participação nas disputas eleitorais, ba_nindo o que 
chamou de "conubio espúrio entre empresas e polí
ticos·. 

De fato, estamos nos aproximando. perigosa
mente, de uma situação irreversível, em que só te
rão assento no Congresso Nacional, nas Assem-
bléias Legislativas e nas GAmaras Municipais os ci
dadãos financeiramente privilegiados, os repre
sentantes de corporações ou grupos étnico-religio
sos e os que dominarem os meios de comunicaçio 
social, sempre em detrimento de outras legitimas W
deranças, que, mesmo sendo sólidas e autênticaa, 

não terão recursos para custear campanhas e pro
gramas eleitorais, cujos custos estão atingindo ní
veis insustentáveis para a quase totalidade dos pos
síveis cand1datos. 

Se essa tendénc\a malsã vier a ser consohda
da, a perda maior será para a própria democrac1a 
brasileira, em termos de abrangência e autenticida
de. E temos de admitir que o mal menor, portanto, 
estará na aplicação da tese preconizada pelo Sena
dor Jefferson Péres, segundo a qual, a sociedade, 
como um todo, tem a obrigação, tem o direito de 
propiciar recursos para a formação de seus pró
pnos dingentes e representantes. Poderíamos bus
car experiências vitoriosas em reg1mes sólidos, 
como a Alemanha e outras nações européias. 
onde o Estado assume o ônus de custear as des
pesas com o funcionamento dos partidos e seus 
candidatos. durante o período eleitoral. com base na 
proporcionalidade conquistada no pleito imediata
mente anterior. 

A Sr" Marina Silva (Bioco/PT - AG) - V. Ex' 
me permrte um aparte? 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB- AG)- Com 
mwto prazer. Senadora Marina Silva. 

A Srl Marina Silva (Bioco/PT - AG) - Cumpri
mento V. Ex" pelo pronunciamento. Ontem, o Vice
Lider do meu Partido. Senador José Eduardo Outra, 
fazia uma observação sobre a tese que o Partido 
dos Trabalhadores detende com relação à questão 
do financiamento de campanha. Do ponto de v1sta 
do senso_ comum, aparentemente as campanhas se
rem financiadas com recursos públicos pode parecer 
uma afronta; no entanto. está correto o raciocínio de 
que a aparente isenção do Poder Publico, a aparen
te economia que se faz com a campanha sendo fi
nanciada com doações não ocorre. na medida em 
que os favores que alguns buscam junto àqueles 
que financiaram suas campanhas causam grande 
prejuízo ao Estado e à democracia. Ê por isso que 
temos que levar essa discussão para a sociedade 
com muita clareza, a fim de que ela compreenda 
que. em se estabelecendo regras claras, todos po· 
derão participar do processo democrático. sem que 
haja um beneficio Indevido para poucos em detri
mento de muitos. Eu, como professora, tive a oportu
nidade de concorrer a uma eleição. e sei o quanto to1 
difícil concorrer ao Senado com pouquíssimos recur
sos, sei o quanto foi dijicil lazer essa campanha. 
Creio que a melhor forma é a instituição de regras 
claras para que todos possam ter acesso ao meios 
para disputar democrallcamente. e não como ocorre 
hoje, quando alguns são benefic~ados em função de 
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critérios que não são claros. que não são acompa
nhado,!!_.l\"ªla ~edade, enquanto outros são preteri
dos em função desses mesmos critérios. E por isso 
que essa discussão é importante até como uma for
ma de evitar o abuso do poder econômico nas dispu
tas eleitoiais, a manipulação e direcionamento de 
determinadas propostas, porque, a partir dessa nova 
forma, estaríamos colocando para a sociedade bra
sileira a oportunidade, de acordo com os critérios 
instituídos, de escolher democraticamente os seus 
candidatos e não pela injeção de dinheiro que é fei
ta, às vezes por interesses inconfessáveis. como. 
V. Ex1 acaba de se referir. Parabéns pelo pronuncia
mento' 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC) - Agra
deço a V. Ex', Senadora Marina Silva, pela excelen
te contribuição que está emprestando a este modes
to pronunciamento, no qual procuro levantar a~ema
tivas capazes de viabilizar a chamada Reforma Poli
tico-Partidária no Brasil. Por sinal, já existe, aqUI no 
âmbito do Senado Federal, uma Comissão, que era 
presidida pelo saudoso Senador Humberto Lucena e 

tem como Relator o Senador Sérgio Machado. que, 
ao concluir os seus trabalhos. apresentou substan
cioso relatório para ser apreciado pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania da Casa. onde se 
insere essa sugestão do financiamento das campa
nhas pelo Poder Publico, o que propiciaria maior au
tenticidade aos resultados das eleições. 

V. Ex' sabe que agora mesmo. no nosso Esta
do, nas eleições do ultimo dia quatro de outubro. al
guns candidatos foram eleitos gastando somas as
tronõmicas. Pessoas que nunca disputaram eleições 
vêm aí como Deputados .Federais, Deputados Esta
duais, etc., graças às quantias bastante elevadas 
que gastaram nas eleições, enquanto outros candi
datos - talvez mais preparados, mais ligados às cau
sas da sociedade acreana e, portanto, com reais 
possibilidades de melhor representar a população do 
nosso Estado, quer seja no Congresso Nacional, 
quer seja na Assembléia Legislativa - ficaram de 
fora. Não foram eleitos por falta de recursos para 
custear as respectivas campanhas. cada dia mais 
caras! 

Isso atesta, a meu ver, a importância de o Po
der Publico financiar os partidos e os seus respecti
vos candidatos às eleições para Presidente da Re
publica, Governador de Estado. Senador, Deputado 
Federal, Deputado Estadual, Prefeito e Vereador, 
até mesmo porque essa medida terá, ao fim, o con
dão de reduzir a sangria dos cofres públicos. Afinal, 
estariam sendo proibidas as chamadas "doações" de 

empresas a candidatos, o que as impediria de exigir, 
como contrapartida, a obtenção de contratos para 
obras publicas, muitas vezes executadas pelo dobro 
do preço admissível e que, normalmente, seriam 
contratadas mais limpamente se não tivesse havido 
as doações. 

Vale citar aqui, por exemplo, à guisa de ilustra
ção, o que ocorreu em 1989, na eleição para Presi
dente da Republica, quando a imprensa denunciou 
várias vezes o chamado "Esquema PC" de arreca
dação de recursos para financiar candidaturas de 
determinadas pessoas. Todos estamos lembrados 
que. depois das eleições, criou-se um clima favorá
vel à distribuição de obras às empresas que colabo
raram com aquele Mesquema", o que exigiu, inclusi
ve, a instauração de uma CPI Mista do Congresso 
Nacional - que efetivamente apurou as irregularida
des e resultou no impeachment do então Presiden
te Fernando Collor de Mello. 

Te mos que acabar com isso! 

O Estado. como acontece na Alemanha e em 
outros países democráticos, é quem financia a cam
panha dos partidos políticos. dos candidatos, vedan
do-se a contribuição de empresários ou de pessoas 
físicas. ficando todos em tgualdade de condições. o 
que pregamos aqui é a criação de mecanismos ca
pazes de propiciar tguats oportuntdades para todos 
os candidatos, ao invés de perm1tir que, pela omis
são, abram-se privilégios espúnos em favor dos que 
têm realmente um poder aquisitivo maior, que po
dem ·comprar" uma eleição. como acontece normal
mente em quase todos os pleitos eleitorais, como 
aconteceu, nessas últimas eleições. nos diversos 
Estados, inclusive, infelizmente, no nosso querido 
Estado do Acre. 

O Sr. Bernardo Cabral (PFL - AM) - Permtte
me V. Ex" um aparte? 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC) - Ouço 
V. Ex' com muito prazer. nobre Senador Bernardo 
Cabral. 

O Sr. Bernardo Cabral (PFL - AM) - Senador 
Nabor Júnior. quero dividir o meu aparte em duas 
seqüências. Na primeira. gostaria de agradecer a 
V. Ex' o registro que faz ao meu Companheiro de 
Bancada, Senador Jefferson Peres, que momenta
neamente não pode estar aqui no plenário. E, em 
não estando, faço em seu nome este registro de 
agradecimento pela linha do discurso de V. Ex', exa· 
lamente no curso do pronunciamento desse meu 
Colega de representação. Na segunda parte, penso 
que posso dar uma contribuição modesta ao seu 
oportuno pronunciamento. A grande argumentação 
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contra o financiamento oficial é dizer que o povo não 
assimilaria bem o fato de se retirar dinheiro dos co
fres públicos para o financiamento de políticos. Esse 
argumento esbarra numa lógica fantástica e contra
ria que é a que desejo. sem nenhuma pretensão, re
gistrar. É que mais se tirara do povo com o conluio. 
com o acordo - conlonne V. Ex" acaba de registrar
das obras superfaturadas. Esse dinheiro que é espú
rio, este, sim, vai fazer falta na segurança, na saúde 
e na educação. O esclarecimento que se deve ter 
sobre essa questão está começando por esta Ban
cada do Norte, pelo discurso do meu colega Jeffer
son Peres. por V. Ex", pelo oportuno aparte da nobre 
Senadora Marina Silva e, quem sabe, por esta apro
ximação que tenho com o discurso de V. Ex' O fi
nanciamento oficial de uma campanha politica será 
a pedra-de-cal que se colocara, de uma vez por to
das, nesse vezo que é matdito entre o péss1mo can
didato e aquele que financia para. amanhã. tirar pro
verto própno dessa circunstância. Quero parabenizar 
V. Ex". nobre Senador Nabor Júnior. por maos esle 
seu pronunciamento. É pena que ele seja feito numa 
hora em que. no País inteiro, não terá a repercussão 
que bem merecia ter. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB- AC) - Nobre 
Senador Bernardo Cabral, agradeço a oportuna con
tribuoção de V. Ex". em defesa da tese de que per
tencem ao povo o direrto e o dever de custear o pro
cesso elertoral, que é a síntese da democracia e do 
federalismo republicano. E com esse valioso apoio, 
sinto-me revogorado em prosseguor meu discu1110, 
afirmando: se consegu1rmos aliar essa regra a medi
das severas de controle e punição dos abusos, esla
remos dando um passo gigantesco no sentido do 
fortalecomento das agremiações e das próprias liber
dades democráticas. mesmo que se permrtam doa
ções e contribuições voluntárias de terceiros - sem
pre. toaavoa. sob aquelas regras cautelares e morali
zadoras 

Outro ponto cuja revisão considero urgente é a 
foxação do número de candidatos por partido, nos 
três niveos do POder Legislativo. Defendo a tese da 
legitomodade, que deve ser exigida de tOdos os pos
tulantes a mandatos, tese incompatível com aventu
ras personalistas e delírios megalomaníacos. que in· 
cham as listas para, no final. render 20. 15 ou alé 
mesmo menos de meia dúzia de votos. 

E aqui abro um parêntl!se para comunicar à 
Casa que, no meu Estado, segundo o resu~ado ali
coai da apuração das eleições. fornecido pelo Tribu
nal Regoonal Elertoral, encontramos candidatos a de
putado federal que obtiveram seis, doze votos: há 

candidato que obteve um voto ou nenhum voto. En
tão, não é questão de quantidade que os partidos 
devem apresentar e sim qualidade. Por isso, é indis
pensável a redução do número de candidatos. a fim 
de evitar vexames para os partidos e para os pró
prios postulantes, o que é inclusive motivo de goza
ção ~ como se diria na linguagem popular - por par
te dos familiares dos vencidos humilhados, que di
zem que se ele não teve nenhum voto é porque nem 
o candidato e nem a família votou nele mesmo. En
tão essas coisas precisam acabar, deve haver uma 
competição sadia entre candidatos que tenham rep
resentatividade, que possam contribuir para melho
rar a legenda dos seus partidos. permitindo-lhes ele
ger um número maior de parlamentares à altura das 
m1ssões que lhe serão atribuídas - ao 1nvés de pes
soas totalmente desvinculadas da sociedade. que 
nunca disputaram uma eleição, que nunCa participa
ram do d1retório municipal. do d1retório regional ou 
do diretório nacional. Vemos que candidatos a Sena
dor em alguns Estados não passaram de dois mil vo
tos; isso, num Estado onde o candidato vitorioso 
teve três, quatro milhões de votos. é uma desmorali
zação para o cand1dato e para os parttdos. Deve
mos. portanto. adotar regras bastante cl~ras, bastan
te objet1vas. para ev1tar que se rep1ta nas tutur:~.s 

eleições o que aconteceu no pleito deste ano. em re
lação ao assunto que ora discutimos. 

Deferido um limite correspondente a 150% do 
número de vagas por partido. respectivamente para 
Deputado Federal, para Deputado Estadual ou Dos
trital e para Vereador, podendo chegar a 200% 
quando houver coligação com outra legenda ou 
alianças múltiplas. Ou, até mesmo. adm1te-se exami
nar a proibição formal de coligações para as eleoçõ
es proporcionais. embora a questão aí se tome ma1s 
polêmtea. e carente de análises cautelosas. 

Essa sugestão de proibir coligações nas eta· 
pas proporcionais foi ob}eto de emendas à lei que re
gulou as eleições deste ano, e. Infelizmente, não 
passou aqui no Congresso Nacional. Mas o assunto 
merece ser realmente reexaminado, porque vai mos
trar a real dimensão de cada partido: se rião houver 
coligações nas eleições proporcionais. cada um vai 
ter que apresentar os melhores candidatos. os que 
apresentarem maior viabilidade elertoral e contribui
ção para a legenda do partido - e não candidatos de 
úh:ima hora, apanhados no meio da rua, simples
mente para compor as chapas. 

Não posso esquecer outro tema em debate. 
cuja temperatura tem·se elevado. nos últimos tem
pos: o voto distrital. que largos setores querem ver 
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implantado. puro ou combinado com a aluai sistemá
ticll proporcionalista. A prudência, agora, manda 
ponderar com responsabilidade os benefícios e os 
prejuízos que sua implantação poderia trazer para 
os princípios federativos. Certamente não haveria 
maiores problemas nos poderosos Estados do Cen
tro-Sul, mas, no Norte-Nordeste, teme-se a ocorrên
cia de resuttados nocivos e perversos, decorrentes 
da baixa densidade demográfica e das dificuldades 
em !aliar vastíssimas regiões, dotadas de pequenos 
núcleos habrtacionais separados por dezenas ou 
centenas de quilómetros. Essa é, realmente, um dú
vida em aberto, que não me sinto em condições de 
responder com aquela convicção que em outros 
pontos é muito firme. 

Ainda sobre o processo eleitora:, existem dois 
tópicos que. a meu ver, são muito claros em sua es
sência: o voto obngatório e a manutenção do segun
do turno. Jlmbas as experiências se mostraram, em 
sua aplicação, muito positivas e, se me permitem 
uma critica con;;trutiva, acredito que apenas merece 
reparos o percenbJal para que a eleição seja definida 

logo no primeiro turno. Hoje estabelecido em 50% 
dos votos úteis, esse mínimo acaba se revelando 
fora realidade político-partidária e está a exigir uma 
flexibilização, de forma a tomar-se menos draconia
no. O modelo sugerido por líderes e partidos de vã
rios países me parece o niais compatível com nossa 
realidade: estarã eleito o candidato que atingir, cu
mulativamente, dois patamares, 40% do total de vo
tos validos e uma diferença mínima de 1 O% sobre o 
segundo colocado. Atendidas essas premissas, o 
pleito será dado ~nmo cor"'~luído. disDP.nsadas as 
formalidades, os custos hnancei r os e as delongas 
burocrãticas de uma nova eleição-

Esse sistema, Sr. Presidente, já é adotado na 
Argentina, ou seja, lá existe só segundo turno quan
do o candidato a cargo majoritário, a cargo executi
vo, não obtiver pelo menos 40% dos votos validos 
naquela eleição, ou quando, mesmo atingindo esse 
percentual, a diferença para o segundo candidato for 
inferior a t 0%. Aí, nesse caso, ocorre a realização 
de um segundo tumo. Mas quando o candidato 
soma os dois parãmetros, de 40% dos votos válidos 
com a diferença para o segundo colocado de pelo 
menos 10%, então se dispensa o segundo tu mo. 
Acho que é uma modalidade bastante interessante, 
digna de análise para ser adotada aqui no nosso Pais. 

Mas a reforma política não se limita apenas ao 
processo eleitoral. Ao contrário, impõe-se aprofundar 
o debate em tomo de outro aspecto importante das 
mudanças exigidas pela sociedade: a fidelidade par-

tidária e o conseqüente fortalecimento das legendas 
nas Casas legislativas, ponto de partida para qual
quer intenção séria de dar solidez ao regime demo
crático. 

Tenho visto, nesse campo, diversas sugestões 
e propostas distintas, que vão desde mudanças cos
méticas nos padrões vigentes até cortes profundos 
nas práticas e costumes tradicionais da nossa vida 
pública. Como sempre, acredito que no meio-termo 
estará o ponto de equilíbrio, capaz de modernizar os 
ritos democrãticos e dar eticâcia às normas discipli
nadoras das relações congressuais. 

Defendo, como já deixei claro diversas vezes. 
uma firme posição em prol da dignidade partidária. 
impedindo as migrações desordenadas entre as le
gendas, que atingiram proporções inconcebíveis: 
202 Deputados Federais mudaram de partido na le
gislatura que se encerra. o mesmo fazendo centenas 
de Deputados Estaduais e Vereadores, além de Go
vernadores e Prefeitos. Muitos deles trocaram três. 
quatro e até cinco vezes de carT'isa ·em menos de 
quatro anos' 

O jornalista Alexandre Garc1a está denuncian
do, em seu programa na Globonews. os propósitos 
deletérios de deputados eleitos há três semanas. 
que já negociam a adesão a outros partidos antes 
mesmo de tomarem posse! Isso é uma vergonha! 

É um absurdo insustentável e insuportável. 
porque vem fraudar a intenção de voto. a escolha da 
legenda e de seus candidatos pelo cidadão. Houve 
época em que essas mudanças se faz1am inevitá
veis, pois o quadro partidário herdado da d1tadura 
era incompatível com a pluralidade que caracteriza o 
regime democrático; mas, hoje. quase duas décadas 
depois, não mais se justifica a porteira escancarada 
para o entra-e-sai das bancadas nos mais diversos 
níveis do Legislativo e até mesmo no que tange a al
guns ocupantes de cargos no Execut1vo. 

Quando o cidadão é eleito. isso ocorre dentro 
de um contexto partidário, dentro de um quociente 
dividido com todos os demais candidatos participan
tes da mesma lista. A maior parte dos Deputados 
Federais e Estaduais e dos Vereadores conseguem 
seus mandatos justamente com as chamadas "so
bras • das votações atingidas pelos puxadores de le
gendas; seus mandatos. portanto, são decorrentes 
da filiação partidária e dela se nutrem atavicamente. 
Abandoná-la, portanto, é trair o compromisso de res
pe~ar e cumprir a vontade da cidadania. Da mesma 
forma, não se podem permrtir deslealdades quanto 
aos programas e às legitimas decisões dos Partidos, 
por seus respectivos filiados. Jamais admiti regras 
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ditatoriats ou impositivas dentro das corporações po
líticas. mas acredito que a disciplina e a obediência 
nas questões doutrinárias e estruturais são indispen
sáveis. Não falo de atrtudes circunstanciais e transi
tórias do doa-a-dia da vida politico-parlamentar; re
firo-me â.s questões intrinsecamente ligadas à dou
tnna que foi buscada pelos cidadãos, quando se li
ltaram a partidos coerentes com seus próprios 
odeais. 

A ninguém é lícito receber benefícios gerados 
pelos votos da legenda, participar de comissões e de 
delegações partidárias, destacar-se perante a socie
dade justamente por fazer parte dessa legenda e 
eximir-se do cumprimento das regra. por ela estal:>e
lecidas. A voda pública pressupõe um compromis.o 
reciproco. entre partido e partodário. o compromis.o 
de ser leal. observar altivo acatamento às decisões 
majoritárias ontramuros. A exigêncoa de fidelidade 
deve ser obedecida. desde que legitima e tomada 
dentro de ritos marcados pela franqueza. pelo res
peito aos programas e estatutos, pela observância 
do arcabouço juridico da nacionalidade. 

Como qualquer norma, a exig6ncia de lidMQa
de partodária só terá vigência eleliva se houver SM

ções para quem a descuinprir. Defendo pu~ 
claras e democráticas no CMO de desobediêncill ~ 
tosa. Não são idéias só minha, ao contrário, venho 
verificando que em tomo delas se forma quue URI 
consenso, como a perda de mandato ou a proilllçlo 
de recandidatura, nas eleições imediatamente ~ 
riores, para os que trocarem de partido desde o,. 
mente em que forem eleitoa até o final do ~ 
correspondente. Outra providência importanta, a 
meu ver, é a suspensão temporária do exerclc:io e 
mandato de quem desObedece,. às decisões leglli
mamente emanadas dos órgãos própno. do a.~ par
tido, através das bancadas e dos Direlórios ,...._ 
na!, Regionais e Municipaia, com o a\1111 das ~ 
pondentes Convenções, em especial quando • Ira· 
lar de questão programática ou estatutária. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, tiÂIU 

certo de que V. Exls partilham de ~ preocupo 
ções quanto à necessidade de reformular, ct.nc~D
Ihes caráter moderno e mais dinâmico, as est.,..._ 
político-eleitorais e pal'tidiriaa do Brasil. Esta 6 .._ 
tarefa da qual não podemoa fugir, sob pena de crillr, 
para as futuras gerações de.~resentllntes do~. 
dijiculdades intransponíveis - além de pOr em n.co .. 
democracia que conquistamos com lantos ucftl{
cios, enfrentando as ameaças e agruras de um ,.._ 
me ditatorial cujo retomo nlo desejamoa e clewen• 
evitar. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Nabor Jú
nior. o Sr. Lúcio Alc4ntara, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Edi
son Lobão. 

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Peço 
ao Senador Nabor Júnior que assuma a Presidência 
dos trabalhos. 

A SRA. MARINA SILVA (Bioco/PT - AC) -
Peço a palavra para uma breve comunocação, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - V. Ex" 
tem a palavra por cinco minutos, de acordo com o 
art. 14 do Regimento Interno. 

A SRA. MARINA SILVA (Bioco!PT- AC. Para 
uma breve comunicação. Sem revisão da oradora.)
Sr. Presodente. Srs. Senadores, quero lazer um bre
ve registro sobre a importância do próximo dia 25 de 
outubro. quando as pessoas irão tomar uma grande 
decisão nos Estados em que haverá o segundo tur
no. para definir quais serão seus respectivos gover
nos. Entre eles estão Estados murto importantes, 
como São Paulo, Rio Grande do Sul. Minas Gerais. 
Mato Grosso do Sul, Distrito Federal. Eimm, em to
dos os Estados em que haverá segundo turno. 

A observação que eu gostaria de fazer diz res
perto ao fato de que as pessoas que irão tomar essa 
decisão de segundo turno poderão estar dando uma 
grande contribuição ao Pais e ao Governo do Presi
dente Fernando Henrique Cardoso se optarem por 
aquelas candidaturas e aqueles projetes que têm 
uma postura de autonomia e critica em relação ao 
momento de crise que estamos atravessando. No
tem que falei em posição de autonomia e de critica 
em relação à crise que estamos atravessando, e não 
necessariamente de oposição, como é o caso das 
candidaturas que defendo, do Governador Cristovam 
Buarque, de Olivio Outra e do Zeca do PT. 

Faço esse registro porque, em São Paulo, es
tou torcendo para que Mário Covas ganhe as eleições, 
porque sei que S. Ex" tem uma posição crítica e de 
autonomia, mesmo pertencendo ao Partido do Presi
dente da República. 

E por que essas candidaturas com autonomia 
e com visão critica contribuem murto para o Pais e 
para o próprio Presidente? Primeiro, porque não é 
bom para a democracia brasileira, principalmente 
num momento de crise. que se tenha aquela velha 
prática da hegemonia em tOdas as coisas. Isso cria 
um alerto murto negativo, ao qual chamo "ele~o abe
lha rainha". Abelha rainha é aquela que fica num lo-
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cal privilegiado, com muitos zangões protegendo-a, 
para que não seja atingida por nada que esteja fora 
daquele espaço. Ela vive uma situação de nobreza 
que não faz parte do mundo real, tanto que, quando 
a abelha rainha fica desprotegida, em poucos instan
tes começa a se fragilizar. Um governante que tem 
ao seu lado apenas pessoas que dizem "amém", 
que dizem que está tudo cer10, que está tudo bom, 
que escondem a realidade, a verdadeira face dos 
problemas, tem assessores que não contribuem com 
ele próprio, governante, nem com a democracia, 
nem com a resolução dos problemas do povo brasi
leiro. 

Ocupando esta pequeníssima fatia do poder, 
que é o mandato de Senadora, tenho vivenciado 
essa experiência. Quando as pessoas tentam mini
mizar os problemas, faço questão de que encarem 
de frente o que está acontecendo. exatamente para 
que não haja esse Mro. E por isso que esses gover
nos, com posição autónoma, com projetas claros de 
oposição, mas com responsabilidade frente à Nação, 
darão uma grande contribuição, porque serão exala-

mente essas pessoas que estarão fazendo o contra
ponto, sob a perspectiva de uma avaliação critica de 
que nem sempre o governante que está administran
do a crise do Pais está com a razão. 

Há uma frase que gosto de repetir, Senador 
Nabor Júnior, que agora preside os trabalhos: na 
Amazónia, os melhores lagos não são aqueles que 
ficam eternamente isolados, mas aqueles que, de 
vez em quando, são permeados por novas águas, 
provenientes das enchentes. Quando acontece a en
xurrada, como chamamos, novos nutrientes, novas 
espécies de peixes e de plantas entram nesses la
gos, abastecendo-os com outras diversidades, o que 
não aconteceria se ficassem eternamente isolados. 
O mesmo ocorre na política. Se nos isolamos com 
aqueles que dizem "amém" para o que fazemos, que 
aplaudem o que estamos fazendo, que não nos per
mitem entrar em contato com os problemas reais. fi
camos alienados. 

O povo brasileiro conferiu ao Presidente Fer
nando Henrique Cardoso um mandato para conti
nuar operando a crise, mas não foi um cheque em 
branco: "Vocês fizeram tudo certo, portanto, nós o 
estamos reelegendo" Tanto é que o Lula não foi 
para o segundo turno apenas pela d~erença de 3% 
dos votos. Houve um entendimento do povo brasilei
ro no sentido de que, em função da crise, aqueles 
que estavam no timão deveriam continuar, mas, 
mesmo assim, levaram para o segundo turno vários 

candidatos com projetas claros de oposição e pes
soas com uma visão crítica. 

Por falar em visão critica. nessas eleições 
ocorre um fenómeno interessante. No Estado do 
Amapá, há dois candidatos: Capiberibe e o outro, do 
PDT. Quem quer que ganhe a eleição fará parte de 
um partido de Oposição. No Estado de São Paulo, a 
situação é semelhante. O candidato adversário do 
Governador Covas também é do Bloco que apóia o 
Governo, e o Governador Covas é do partido do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso. Portanto, 
quem ganhar estará do lado do Governo. Mas há 
uma postura diferente entre os dois candidatos. 
Com certeza, a posição do Governador Covas tem 
sido de autonomia, e é exemplar. S. Ex• foi um 
dos candidatos que concorreram às eleições afas
tando-se do cargo de Governador. Para mim, isso 
já foi um ponto mu1to significativo que serve como 
exemplo. 

Voltando ao meu rac1ocínio anterior, as candi
daturas autõnomas, com v1são crítica, irão contribuir 
mais ainda. Em se tratando de capitais importantes 
para o nosso Pais, também nós, da Oposição, não 
ficaremos naquela posição de minoria: •aconteça o 
que acontecer, não teremos responsabilidade sobre 
os fatos, pois, afinal de contas. somos uma pequena 
minoria.· 

Ganhando o Governo em Minas Gerais. ga
nhando o Governo no Aio Grande do Sul, ganhando 
o Governo aqui, no Distnto Federal, e em São Paulo. 
a sociedade e os governantes terão responsabilida
de por esses projetes políticos face à crise. Não po
derão agir como Pilatos, ou seja, lavar as mãos. Te
remos que contribuir, com visão critica e com proje
tas alternativos, mas teremos que operar, uma vez 
que esses são os Estados mais importantes deste 
Pais, com maior peso económico, com maior popu
lação, com um sign~icado muito importante para 
esse contraponto da democracia e dos projetes poli
ticas. 

Repito: domingo, se Deus quiser, as pessoas 
que. forem às umas para o segundo turno estarão 
dando uma grande contribuição à democracia se op
tarem por candidaturas que têm uma visão critica e 
autônoma em relação ao Palácio do Plana~o. Não 
se trata da postura de apenas jogar pedra ou de 
querer romper, a todo custo, o diálogo. Pelo contrá
rio, trata-se de uma visão, de um projeto politico que 
coloque os interesses do povo brasileiro acima de 
tudo e que demonstre àqueles que hoje estão admi
nistrando a crise que poderemos contribuir com tais 
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e tais sugestões, à frente de governos de Estados 
importantes deste Pais. 

Tenho absoluta certeza de que, no Distrito Fe
deral, com a vitória do Governador Cristovam 
Buarque, já se estará dando um grande auxílio à 
democracia, pois o projeto politico do candidato 
ident~ica-se com os problemas sociais básicos da 
sociedade. 

Fui analfabeta até os 16 anos. Sei o quanto é 
importante um projeto politico que valoriza sobrema
neira a educação. Nunca vou me esquecer da pri
meira vez em que entrei em uma sala de aula. A pro
fessora chamou o meu nome, e eu não sabia que ti
nha que responder "presente". Fui até à sua mesa e 
ela me disse que eu não precisava de ir até lá, que 
eu tinha apenas que responder "presente". Fiquei 
mu1to envergonhada. porque todos os meus colegas 
firam de m1m. No d1a seguinte, quase não vohe1 à 
sala de aula - era uma sala do Mobral. Mas pensei: 
se eu me envergonhar por não saber dizer ·presen
te", vou continuar me envergonhando pelo resto da 
•ida, porque não vou ter nenhuma oportunidade. No 
outro d1a, vonei de cabeça baixa e respondi "presen
te", como a Professora me havia ensinado. Aprendi 
murtas outras coisas desde aquela data ate o pre
sente momento. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores. é com esse 
pro1eto do Distrito Federal, de respeitO à saúde. de 
respeito à educação, uma proposta de desenvolvi
mento que coloca o homem no centro das ques
tões, que, tenho fé em Deus, Cristovam Buarque 
será vitorioso. Tenho fé em Deus também que se
rão vitonosos aqueles proJ&tos de crítica e obser
vação ao que está sendo feito; ac1ma de tudo, de 
responsabilidade mútua pela crise que estamos vi
vendo. 

Era o que eu tinha a dizer. 
Muito obrigada. Sr. Presidente. 

Durante o discurso da Sra. Matina Sil
va. o Sr. Edison Lobão, deixa a cadeira dli 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Nabor 
Júnior. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Edison Lobão, por 
vinte minutos. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadoras, cada vez consolida-se 
mais nos brasi&eiros a convicção de que o regi..,. 
democrático é exatamente aquele que fundamental
mente fala à alma de nossa gente. 

Os debates que aqui se travaram ho1e e ontem. 
sempre na direção da reforma politica deste Pais, 
dão-nos a firme impressão de que. de lato. é na de
mocracia, é no regime de liberdade que o povo bra
sileiro gosta de viver. 

Ainda há pouco, ocupava esta tribuna V. Ex'. 
Sr. Presidente. Senador Nabor Júnior, para exala
mente discorrer sobre o processo eleitoral, sobre 
como deve ser induzida a reforma política de que 
tanto necessita a nossa legislação neste momento. 
Ontem, foi o Senador Jefferson Peres. com a parti
cipação mtensa dos Srs. Senadores em apartes. 
entre os quais José Eduardo Outra, Bernardo Ca
bral e tantos outros. que discursavam sobre a ne
cessidade de se aperfeiçoar o processo politico 
brasileiro. 

A Senadora Manna Silva e o próprio Senador 
Bemardo Cabral participaram hoje dos debates com 
V. Ex< sobre a necessidade do financiamento públi
co das campanhas eleitora1s. Confesso que não 
ouvi, até o momento. nenhuma palavra contrária a 
esse princípio. Se nós. neste plenáno e no outro. já 
adotamos o principio da reeleição do Presidente da 
República, do governador de Estado e do preferto, 
torna-se. portanto. a meu ver, inev1távei e 1nadiável 
que agora se Introduza também o pnncipio do finan
ciamento nas campanhas políticas. 

Não é possível a todos nós. a cada eleição, es
tarmos submet1dos a uma competição que não é 
exatamente a do concurso publico das eleições di re
tas. mas s1m a compet1ção do dinheiro - para citar 
uma e•pressão usada por V. Ex-' nesta tribuna: a 
competição deletéria do poder econõmico. 

Temos que encontrar meios e modos de aper
feiçoar o regime democrático; temos que estabelecer 
barreiras para o retomo. que nenhum de nós deseja, 
de outro regime que não seja o democrátiCO para 
este País. E o financiamento público das campa
nhas. que não há de ser tão caro quanto se alardeia 
sem os estudos devidos. é exatamente aquele que 
vem aperfeiçoar ainqa mais o processo. 

É preciso que todos os candidatos tenham 
igualdade de condições na competição, sem o que a 
democracia se exercerá, sim, mas não de maneira 
totalmente aperleiçoada. Os países mais avançados 
em democracia são aqueles que adotam precisa
mente o financiamento das campanhas com os re
cursos públicos. 

Ainda há pouco se dizia, neste plenáno, que é 
uma falácia entender-se que o financiamento por 
meios privados acabe sendo ma1s barato do que o fi
nanciamento público. Não, não o é. Em verdade, 
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aqueles que contribuem com as campanhas eleito
rais estão, de algum modo, transferindo esse ânus 
ao Poder Publico, pelo débito em suas contabilida
des de recursos que devenam ser eventualmente 
repassados ao Fisco federal, estadual ou munici
pal. Quero com isso dizer que, de fato, as campa

-nhas já são financiadas com recursos do Poder Pu
blico. 

Sr. Presidente, como é bela a democracia! A 
Senadora Marina Silva nos brinda sempre com o en
canto da sua palavra e aqui nos vem dizer, defen
dendo os candidatos do seu Partido - o que é legiti
mo e é ass1m que devem proceder aqueles que têm 
consciência partidária -, que é indispensável um 
avanço das Oposições ao Palácio do Planalto. É 
como se a Senadora estivesse a nos dizer uma pala
vra de condenação à maioria do povo brasileiro. que 
elegeu o Presidente Fernando Henrique. Se S. Ex' 
preconiza como indispensável uma oposição mais 
aguerrida ao Palácio do Planalto. s1gnifica d1zer 
que deseja que os 53% dos brasileiros, contra 
apenas trinta e poucos que votaram em Lula. se
jam fiscalizados, porque não procederam rigorosa
mente bem. 

A Sr" Marina Silva (Bioco/PT - AC) - Penmite
me V_ Ex" um aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA) - Com 
todo o prazer, Senadora. 

A Sr" Marina Silva (Bioco/PT - AC) - Penmrta
me a brincadeira sobre a sagacidade do pensamen
to de V. Ex", mas nunca compreendi que, pelo fato 
de ser o que é, a maioria deva ficar isenta da obser
vância, mesmo que feita pela minoria. A democracia, 
como V. Ex" acaba de dizer, é fundlamental exala
mente porque é nela que podemos ter a situação 
que estamos vivendo hoje. O povo brasileiro, em 
maioria, decidiu que o Presidente Fernando Henri
que Cardoso deveria continuar à frente do Pais -
conlonme os números que V. Ex" acaba de citar -. 
mas também decidiu que estava "mandlatando" pro
jetes mais autónomos, com uma visão crítica, para 
lazer exatamente essa fiscalização. Tenho absoluta 
certeza de que o Presidente Fernando Henrique 
Candoso, como sociólogo, democrata e alguém que 
durante sua trajetória poiCtica sempre defendeu o di
reito da minoria, não vai querer uma hegemonia tal 
que. pelo fato ter sidO maioria, não ser fiscalizado 
pelo resto do Pais. Arlás, é fundamental que haja 
essa fiscalização. Não estou advogando a tese de 
que a Oposição deva simplesmente lavar as mãos, 
como Pilatos, dizendo "Não tenho nada com isso". 

Tanto é que não defendi apenas o Olfvio Outra, o 
Zeca do PT ou o Cristovam, mas defendi também o 
candidato Mário Covas, que é do PSDB, Partido do 
Presidente Fernando Henrique Candoso. Quanto 
mais projetes houver com essa característica de au
tonomia, maior será a contribuiÇão para a democra
cia e para o interesse do povo bnasileiro, porque 
seus autores poderão ser aqueles que não trabalha
rão fazendo do Presidente uma abelha rainha, dizen
do que está tUdo certo, que está tudo bem, que o 
Pais está ótimo, que o Real tem problemas, mas que 
vai ficar tudo bem. Essas pessoas poderão dar uma 
grande contribuição. mostrando exatamente a outra 
face do Brasil, o desemprego, a crise, os juros altos, 
os problemas sociais e ambieritais que p<ecisam ser 
solucionados. Apenas pelo Presidente Fernando 
Henrique? Apenas pelos Partidos de sustentação ao 
Governo? Não, por todos nós. Eu, modéstia a parte. 
tenho dado a minha contribuição na área ambiental, 
independenternerrte de quem esteja no Palácio do 
Plana~o. porque acho que devemos trabalhar fazen
do o melhor, mas, com certeza. o fato de senmos 
maioria não nos penmite, em momento algum, ques
tionar a existência de um projeto que apreserite ou
tras a"emativas e nem nos penmite questionar os 
que têm uma visão crítica do que está sendo feito. 
Isso é salutar. E duvido que um democrata com
prometido com a democracia ache considere que 
seja salutar o governar-se sem visão critica e fiscali
zação. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA) - Nobre 
Senadora Marina Silva, iniciei meu discurso talando 
das belezas da democracia, que é o regime das li
berdlades, e não há democracia sem uma oposição 
sólida. Eu entendo assim. O regime das unanimida
des não existe, até porque elas são burras, no dizer 
dos pensadores políticos. Portanto, é indispensável 
que haja oposição. 

Reteri-me apenas ao jogo de inteligência que 
V. Ex• procura utilizar como, por exemplo, na ten
tativa de demonstrar que o Lula deixou de ir para o 
segundo turno por apenas 3%. Quem escuta as 
palavras de V. Ex• fica com a impressão de que a 
d~erença eritre Fernando Henrique Cardoso e 
Lula foi de 3%. V. Ex• não disse uma inverdade. 
Apenas fez um jogo de inteligência para dar 
essa demonstração. quando a distância entre um 
e outro foi quilo métrica. Enquanto um teve 53%. 
o outro, se bem me lembro, não toi além de trin
ta e poucos por cento. Apenas os 3% diferencia
vam o Presidente do segundo tumo e não do seu 
competidor, o que demonstra que o povo brasilei-



4().1 ANAIS DO SENADO FEDERAL Ol 'TUBRO DE 1998 

ro, após uma campanha longa de esclllrecimeniO 
de cada candidato, entendeu que Femendo Henri
que era pelo menos duaa vezes melhor do que 
Lula, tal foi a diferença entre a votação de um e de 
outro. 

Mas. Sr. Presidente, o que - a...,_._, 
nesta manhã - e o fizemoa 0111em -, é a reforma I» 
lítica. Tenho, .-a Casa, um Projeto .ainedD per 
mim e pelo Senador Pedro Simon, que e&tet I a 
exatamente, voltando ao ponto inicial, o fi~ 
mente das campanhas públicas. Esse projeto niiD 
póde ser aprovado porque, n.quele i..-nte, enl_. 
deu-se que não era urna boa coisa pare o Pala e, to
davia, não vejo neste plan*rio alguém a co,.....tar 
esse principio. 

Não se está cuidando de fazer uma despeea a 
mais ao Erário, já tão conmalido. O que se procu,. 
fazer é o aperfeiçoamento do processo democ16tico, 
com uma despesa que é mínima e que, .. prática, jill 
existe, sendo debitada aos coitas públicos. 

Penso. Sr. Presidente, ~ e Srs. Senador-. 
que, de fato. a reforma polftica pAICisa aer ei'IC8IT»
nhada com urna certa celeridade. Nlo podai
mais manter no marasmo urna qu.1io que é de vi
tal importância para o raginw democrélico em -
País. Temos que cuidar da economia neste momen
to que assusta o povo brasileiro e que, nas suas difi
culdades. já é conseqüência daquilo que vem ocor
rendo no mundo. As autoridades ·econõmicas estio 
~ndormidas na articulação de meios e modos me
diante os quais possa a economia retomar aos tri
lhos e, por conta disso, manter o crescimento e o de
senvolvimento do Brasil. 

TIVemos um momento de grande angústia pala 
o mundo, que foi a crise do petróleo. Naquele instan
te, os palses desenvolvidos, todos, e os também em 
desenvolvimento. entraram num processo de reces
são duradoura, que gerou desemprego em grande 
escala no mundo. 

Eram legiões de americanos, legiões e le
giões de japoneses, alemães. italianos. portu
gueses e escanhóis lançados ao desemprego, por 
conta do reajuste que naquele instante foi indis
pensável fazer. 

O mundo superou a crise do petróleo, que pa
recia devastadora e avassaladora. Ele não seré deli
do, agora, diante de uma nova crise, a ela Bolaa de 
Valores, que é muito mais um instrumento ela econo
mia modema, do que um acontecirriento fundamen
tal, como foi a crise do petróleo. 

No entanto, o Brasil, que não é uma ilha, um 
oásis intenso a esta srtuação toda, está vivendo tam
bém seu momento de agrura e de indefinição econó
mica. É indispensável que o Governo seja firme e 
que a Oposição saiba compreender e colaborar, a 
fim de que se encontre um caminho, uma solução 
que possa levar-nos a bom termo nesta luta. O fato 
político é importante sim, mas. neste momento, 
não deve vencer o fato eeonômico, que diz respeito 
ao social, ao emprego e ao bem-estar do povo bras~ 
leiro. 

Sr. Presidente, eram essas as considerações 
que pretendia fazer na manhã de hoje. Faço votos 
de que o Congresso Nacional tenha inspiração jun
to ao Poder Executivo e ao Poder Judiciário, a fim 
de que possamos todos recolocar o Brasil nos tri
lhos do bem-estar do povo, da ordem e do cresci
mento. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Não hEi 
mais oradores 1nscritos. 

Sobre a mesa. projeto de lei do Senado que 
será lido pelo Sr. 19 Secretário, em exereicio, Sena
dor Edison Lobão. 

~ lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 170, DE 1998 

Dispõe sobre o fornecimento, pelo 
Sistema Único de Saúde - SUS, de trans
porte, alimentação e pousada aos pacien
tes cujo tratamento se realizar fora do lo
cal·de seu domicilio. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• O Sistema Único de Saúde (SUS) deve· 

rá fornecer transporte. de ida e volta, alimentação e 
pousada aos pacientes que, por inexistência, insufi
ciência ou carência de condições adequadas dos 
serviços de saúde do local do seu domicilio, requei
ram sua remoção para localidades dotadas de cen
tros médicos mais avançados. em processo denomi
nado Tratamento Fora de Domicílio (TFD). 

Parágrafo único. O centro médico elerto para a 
efetivação do tratamento deverá ser escolhido den
tre os geograficamente mais próximos do local do 
domicílio do paciente. 

Art. 2" Havendo necessidade de acompanhan
te, em especial nos casos de paciente pediátrico. pa
ralítico, comatoso ou portador de deficiências men
tais, o SUS deveré fornecer ao acompanhante os 
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mesmos benefícios a que faz jus o paciente referido 
no art. 1° 

Art. 3" O processo TFD será iniciado mediante 
laudo médico que, emrtido pelo responsável técnico 
da unidade do SUS onde o paciente foi primeiramen
te atendido, atestará a necessidade do paciente, e, 
se for o caso, do seu acompanhante, em utilizar o 
referido processo de tratamento. 

Art. 4° O sistema de gerenciamento dos pro
cesso TFD ficará a cargo das Secretarias Estaduais 
de Saúde. 

Art. s• No deslocamento de pacientes e acom
panhantes do TFD deverão ser utilizados, preferen
cialmente, meios de transportes aéreo, fluvial e ter
restre de propriedade da União, dos Estados e Muni
cípios. 

Art. 6• O Poder Executivo regulamentará a pre
sente lei no prazo de noventa dias contados da data 
de sua publicação. 

Art. 7" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação 

A universalização do acesso aos benefícios da 
saúde pública foi, sem dúvida, um dos pontos attos 
da Carta Magna de 1988. Todos tém não só o direrto 
à gratuidade dos ateis relacionados à profilaxia de 
doenças potenciais, mas, também, à pronta e eficaz 
solução dos agravos à saúde. Todos têm direrto, e 
não apenas alguns privilegiados, à solução de seus 
problemas de saúde, indepEmdentemente da com
plexidade deles. Apesar de os administradores de 
saúde pública, sempre às voltas com reduzidos or
çamentos, tentarem estabelecer regras de prioriza
ção dos gastos, a Constrtuição Brasileira não contém 
norma estabelecendo que só os casos de atendi
mento primário devem ser atendidos pelo SUS. As
sim, desde que haja necessidade, todos os brasilei
ros teriam o direito de ser submetidos a hemodiálise, 
a tratamento oncológicos ou a transplantes. E na 
inexistência, de determinado local, de serviços de 
saúde que atendem às necessidades do paciente, 
deve este ser condignamente removido, assim como 
o seu acompanhante, a expensas do SUS, para cen
tro médico o mais próximo possível de seu domicílio. 
que tenha as condições adequadas ao seu trata
mento. A manutenção básica do paciente e o seu 
acompanhante correrão, também, por conta do SUS. 

É importante ressattar que parcela ponderável 
da população brasileira, em especial as das regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, encontra-se disper
sa (densidade demográfica da região Norte é de 

apenas 2,88 hab./Km2 contra 18,23 hab./Km2, para 
o Brasil como um todo) numa área gigantesca, na 
qual não existem recursos médicos capazes de asse
gurar prodecimentos técnicos mais complexos, numa 
distáncia razoável dos domicílios dos pacientes. 

A região Norte é, em realidade, um bom exem
plo de área de extrema carência no que concerne ao 
atendimento médico. Nessa região existem somente 
6,16 médicos por 10.000 haMantes, contra a rela
ção média brasileira de 18,23 médicos por 10.000 
habitantes. Na região Norte, o número de leitos por 
1.000 habitantes situa-se em 2,09, contra a média 
brasileira de 3,27. Os gastos federais médios per 
capita efetuados com saúde na Rrgião Norte si
tuam-se em R$23,85, contra a média brasileira de 
R$41,77. O número total de leitos dessa região é de 
22.176, o que é absolutamente irrisório. consideran
do-se o total de 503.461 leitos existentes no Brasil' 
Por outro lado, a região Norte tem diminu1a participa
ção nas estatísticas referentes a procedimentos de 
alta complexidade realizados pelo SUS (1996). As
sim, no Brasil, de um total de 563 procedimentos 
complexos. envolvendo tratamento oncológicos. car
diológicos, ortopédicos, transplantes, correção de lesõ
es lábio-palatais etc .• a região Norte contribuiu com so
mente 13 casos. Esses dados colocam a nu o fato de 
que a região Norte é praticamente excluída do SU S. 

Portanto, objetivando o cumprimento de um 
preceito constitucional - a saúde é direito de todos e 
dever do Estado - e a correção de uma ostensiva 
exclusão social a que são submetidos, em especial, 
os Estados da região Norte, propomos, aqui, a nor
malização do programa de suporte médico às popu
lações que não têm acesso a tais serviços. Trata-se, 
na reat:=~de, da normalização de um programa que 
tem sido a~.,.,?.s oficioso, uma verdadeira ficção na 
esfer::a fQrleral, apesar de existir no âmbito da legisla
ção de alguns estados. Representa um programa 
que o SUS não tem interesse em ativar. por achá-lo 
antieconõmico. Esquecem-se, os administradores, 
de estarem lidando nã;: apenas com cifras, mas sim 
com vidas: vidas Je cidadãos brasileiros. Não é ad
missível que o SUS cont1nu,; :: desc~mpo ;, ~ art. 196 
da Carta Magna. A inexistência de l'erviços de saú
de no local onde mora o paciente não :'ode consti
tuir-se, por razões burocráticas. na sua sentença de 
morte. 

Ative-se de forma cidadã, uniforme, não ca
suística, o processo do fiai.dmento Fora de Domicí
lio- TFD, como a única saída possível para os trata
mentos ae s..ude de todos a~ue1es que vivem nos 
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Estados mais longínquos e menos aquinhoados da 
Nação Brasileira. 

Sala das Sessõe5. 23 de outubro de 1998. -
Senadora Marin11 Silva. 

(As Comissões de Constituição, Justi
ça e Cidadania e de Assuntos Sociais, ca
bendo a esta última a decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O projeto 
sera publicado e ""11111ido as Comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- O Sena
dor Lúcio Alcântara enviou discurso à Mesa para ser 
publicado na fonna do disposto no art. 203 do Regi
mento Interno. 

S. Ex" será atendido. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) -
Sr. Presidente. Sr"s. e Srs. Senadores, não e sem
pre que nos deparamos com uma administração di
nâmica. inovadora e eficaz das instituições de natu· 
reza pública. Tais experiências bem sucedidas de
vem não apenas ser estimutadas a prosseguir e a se 
aprolundar. como também merecem ser divulgadas, 
de modo que seu exemplo tome-se referência para 
outras entidades, inspirando-as a romper com a ~nér
cta adm~n•strativa que se estabelece por vezes no 
setor público. com uma frequência maior que a de
sejável. 

É o que me ocorre ao constatar os resultados 
da gestão da Escola Técnica Federal do Ceara -
ETFCE nos anos de 1994 a 1998. Sob a lúcida dire
ção de Samuel Brasileiro Filho, não apenas se deu 
continuidade à conceituada tradição educacional da 
ETFCE, como foram empreendidas substanciais mu
danças em sua fonna de geranciamento, juntamente 
com uma série de outras inovações e realizações 
marcantes. 

. . Não há dúvida de que o ensino técnico e pro
ftss•onal necessita de uma nova abordagem, consi
derando-se as profundas modificações na estrutura 
do mercado de trabalho que estão em curso nestas 
últimas décadas do século XX. O surgimento cons
tante de novas tecnologias, acarretando ou não a 
obsolescência de tecnologias anteriores; o inter-rela
c•onamento cada vez mais estreito entre as diversas 
ár~as do conhecimento e das atividades profissio
nais; a necessidade dto trabalhadores com maior ca
pacidade de decisão, associada ã diminuição dos ní
veis hier.i.rquicos e da divisão técnica do trabalho; to
dos esses fatores impõem uma nova concepção e 
uma nova pratica educacionais. 

É certo que o sistema educacional deve preo
cupar-se em ministrar um ensino que prepare de fato 
para o mundo do trabalho, de modo que as pessoas 
por ele fonnadas empreguem os conhectrnentos ad
quiridos em proveito da sociedade como um todo. 
Não é novidade para ninguém que o Brastl necessrta 
de uma verdadeira revolução educacional para po
der inserir-se em um mundo que se transforma per
manentemente com as inovações tecnológicas. A 
dissociação entre a teoria e a prática, entre o conhe
cimento e a ação produtiva e transformadora não é 
apenas indesejável, mas também socialmente insus
tentável. 

Observamos, por um lado, que as escolas ofe
recem um ensmo frequentemente distanciado da 
realidade do mercado de trabalho e das necessida
des do Pais. Por outro lado, as empresas precisam 
cada vez mais de trabalhadores que saibam enfren
tar situações e contextos novos. que possam refletir 
e decidir por conta própria. para o que se torna indis
pensável uma sólida formação geral. O importante. 
assim, não é privi~gaar a teoria em detnmento da 
prática. ou vace-versa. mas saber antegrá-las da for
ma maas nca e produt1va. 

Vale fnsar que. durante o periodo· de gestão a 
que nos referimos. a educaçào profissiOnal e tecno- -
lóg•ca no Brastl passou - e permanece passando -
por um processo de reestruturação. Com a Lei 
n• 8.948, de 8 de dezembro de 1994. fOI criado O 

Sistema Nacional de Educação Tecnológica. reunin
do as instituições dos sistemas federal. estadual e 
municipal de ensino. A criação do sistema propicia 
uma melhor articulação da Educação Tecnológica, 
nos seus vários níveis e instituições, bem como sua 
harmonização com a Politica Nacional de Educação. 
E igualmente enfatizada a importância de uma maior 
integração da educação tecnológica aos diversos se
tores da sociedade, com destaque para o setor pro
dutivo. A Lei determina ainda a transformação das 
Escolas Técnicas Federais em Centros Federais de 
Educação Tecnológica, cuja implantação sera reali
zada gradativamente. por meio de decreto específico 
para cada estabelecimento, observando-se, para 
isso. uma série de critérios predefinidos. 

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, aprovada em dezembro de 1996, sob o 
n• 9.394, traz também disposições inovadoras em 
relação à educação profissional. A integração e de 
novo um conceito-chave nesse diploma legal: a educa
ção profissional deve integrar-se às dderentes formas 
de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, 
sendo desenvolvida tanto em articulação com o ensino 
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regular como por d~erentes estratégias de educação 
continuada. A educação profissional passa, em tese, 
a ser acessível a todos, devendo as escolas técni
cas e profissionais oferecerem, além dos seus cur
sos regulares, •cursos especiais, abertos à comuni
dade, condicionada a matrícula a capacidade de 
aproveitamento e não necessariamente ao nível de 
escolaridade". 

Considerando os parâmetros da nova LDB, 
bem como a necessidade de expandir e atualizar a 
educação profissional no País, o Governo Federal 
lançou o Programa de Reforma da Educação Profis
sional - PROEP, consubstanciando-se no Decreto 
n• 2.208, de 17 de abril de 1997, e em uma série de 
ações que se lhe seguiram. Podemos citar, entre es
sas, a assinatura de convênio com o Banco lntera
mericano de Desenvolvimento - BID, destinando a 
quantia de US$ 500 milhões às escolas federais, es
taduais e sistemas comunitários de educação profis
sional. 

A administração da Escola Técnica Federal do 
Ceará. na gestão Samuel Brasileiro Filho, procurou 
estar sintonizada com as novas tendências e pers
pectivas da educação tecnológica e profissional, an
tecipando-se, em vários aspectos. às inovações le
gais e a respectiva regulamentação. Não foi esqueci
da tampouco a importância da atuação da escola no 
contexto do Estado do Ceará, em um momento no 
qual constatamos um significativo esforço de indus
trialização, o qual terá certamente grande impacto para 
a melhoria dos seus indicadores sociais e econõmicos. 

O sucesso de uma boa gestão administrativa 
começa por um planejamento adequado. O planeja
mento estratégico da ETFCE foi realizado por meio 
de um modelo participativo, com a inclusão de toda 
a comunidade inte~T~B. e de pan=eiros externos, sob a 
supeNisão da Coordenadoria de Planejamento e 
com a participação do Núcleo de Planejamento Es
tratégico. Desse modo, foram elaborados o Plano 
Estratégico e o Plano de Ação oara o quadriénio, os 
quais vieram a ser alterados para atender ao obieti
vo de transformação da ETFCE no Centre Federal 
de Educação Tecnológica do Ceará - CEFET - CE, 
tendo em vista a promulgação da Lei n• 8.948; os 
~lanos, igualmente, foram adaptadas à Reforma da 
Educação Profissional em 1997. 

Não apenas o planejamento, como também a 
própria gestão da escola teve por base o principio de 
cc-responsabilidade dos vários agentes do processo 
educacional. Estabeleceu-se, assim, a descentraliza
ção da capacidade decisória, imprimindo maior agili
dade e eficácia à gestão. Como elemento fundamen-

tal de apoio à mesma, instituiu-se, já em 1994, o 
Programa de Avaliação Institucional, com o objeti
vo de gerar indicadores qualitativos e quantitativos 
do desempenho administrativo e escolar. o qual 
precedeu a implementação do Sistema de Avalia
ção Institucional do Ministério da Educação, em 
1996. 

Uma vez que para ensinar é necessário estar 
permanentemente aprendendo, devemos louvar a 
preocupação em estabelecer uma sólida e sistemáti
ca Política de Capacitação de Recursos Humanos, 
sendo criados, para tanto, instrumentos inst~ucio
nais, tais quais a Comissão lnterdepartamental e a 
Comissão Muttidisciplinar de Recursos Humanos. 
Como resuttados dessa politica, destacamos os indi
cadores de 23 servidores que frequentaram cursos 
de mestrado ou doutorado no período de gestão. 57 
que realizaram cursos de especialização, 176 sub
metidos a treinamentos. além dos que participaram 
de vi~1t~s técnicas. de congressos e dos cursos pre
paratonos para o exercício da função. 

A Escola Técnica Federal do Ceará conta. 
atualmente, com duas Unidades de Ensino Descen
tralizadas - UNEDs no interior do Estado, tendo sido 
ambas inauguradas e implantadas durante a referida 
gestão. A UNED de Juazeiro do Norte. cujas ativida
des regulares iniciaram-se em julho de 1995, repre
senta hoje uma referência central no contexto edu
cacional e tecnológico da região do Cariri, atenden
do a uma clientela de aproximadamente 430 alunos 
nos cursos técnico e médio. A UNED de Cedro, no 
centro-sul do Ceará, começou a funcionar em se
tembro de 1995. Apesar de d~iculdades relaciona
das à insuficiência de recursos. ela já atende a um 
contigente de mais de 350 alunos. Esse quantitativo 
aumentará significativamente com a assinatura de 
convênio com a Secretaria de Ciência e Tecnologia 
do Estado e com a Prefe~ura de Cedro para a insta
la~o do Ce_ntro Vocacional Tecnológico, permitindo 
a omplantaçao de cursos básicos na ánla de eletro
mecãnica e o apoio ao ensino de ciências na rede 
de ensino público da região. 

Cumpre enfatizar que as atividades da Escola 
Técnica Federal do Ceará não se fecham sobre si 
mesmas: a integração com a sociedade tem sido 
não apenas um belo conceito, mas urna realidade 
cada vez mais efetiva e palpável. Com a implemen
tação do Programa de Pesquisa e Extensão Tecno
lógica, a inserção na comunidade e a integração 
com o setor produtivo tomaram-se atividades regula
res da escola. Citemos, como resuttados da gestão, 
a realização de mais de 200 cursos de extensão, be-
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neliciando uma população cie quase 10 mil jowns e 
aduttos; e a oonstrução a implantação do BU:ID 
Tecnológico, em parceria oom o Sebrae, p..-., 
assessoramento tecnológico a mais de 80 ampoa
sas. Destaque-se ainda a criação do Núcleo de Ino
vação Tecnológica, o qual tem promovido o inlar..,. 
lacionamento com o setor produtivo sob a forma de 
parcerias, efetivando-se por meio da prestaçio de 
serviços tecnológicos, da difusão tecnológica e dll 
realização de pesquisas. 

Ainda no sentido de aprofundar a integraçAo 
com a sociedade, devem ser mencionadas a cele
bração de grande número de convênios de coopera· 
ção técnico-cientifica com instituições privadas a pú
blicas e a 1nserção da ETFCE nos principais órgio& 
colegiados relacionados à educação tecnológica no 
Ceará. 

Devemos, enfim, abreviar a exposição das di
versas iniciativas desenvolvidas durante a gestAo 
Samuel Brasileiro Rlho. fazendo apenas mençAo 
aos programas vottados para a gestão da qualidade 
total. para a reformulação curricular e para a assis
tência ao educando carente. Em um balanço final, 
constante do Relatório de Prestação de Contas. con
sidera-se que 63% das metas programadas lo.., 
at1ng1das, 31% foram parcialmente contempladas e 
apenas 6~0 não toram atendidas. 

Capacrtar a ETFCE para a transformação em 
Centro Federal de Educação Tecnológica foi definido 
como um objetivo~síntese da gestão. A versão firw.l 
do Projeto lnstrtucional do Centro Federal de Educa
ção Tecnológica do Ceara foi apresentada em janei
ro de 1998, tendo recebido amplo apoio da socieda
de, encontrando-se presentemente no MEC para ser 
analisada. 

A transformação prevista na Lei que institui o 
Sistema Nacional de Educação Tecnológica não 
representa apenas uma mudança formal. Como já 
t1vemos a oportunidade de analisar em outro pro
nunciamento neste Plenário, ela corresponde à im
plementação de um novo conceito de educação 
tecnológ1ca. em que a ·necessidade de acompa
nhar as demandas tecnológicas do setor produtivo 
e atender às novas exigénc1as da sociedade· é 

posta em primeiro plano, entrelaçando-se intima
mente à prática educacional. Trata-se. acima de 
tudo, de uma concepção integradora da educação 
tecnológica, na qual a extensão, a pesquisa e a di
fusão tecnológica adquirem grande importância, 
fazendo do Centro de Educação Tecnológica um 
poderoso instrumento de promoção de desenvolvi
mento. Acreditamos que a Escola Técnica Federal 
do Ceara, por ter preparado consistentemente as 
condições necessárias, e pelo potencial de ser ain
da mais útil ao Estado do Ceara. faz jus a essa trans
formação. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) - Nada 
mais havendo a tratar, a Pres1dência vai encerrar os 
trabalhos. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão as 11 horas e 2 minutos.) 

RETIFICAÇÕES 

ATA DA 1011 SESSÃO NÃO DELIBERATIVA 
REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 1998 
(Publicada no DSF, de 23 de outubro de 1998) 

RETIFICAÇÕES 

À página nº 14469, 1' coluna, no cabeçalho 
dos pareceres sobre o Projeto de Le1 do Senado nº 
306, de 1995, 

Onde H lê: 

PARECERES NOS 525 E 526, DE 1998 

Leia-H: 
PARECERES NOS 524 A 525, DE 1998 

À mesma página e coluna. no Parecer n9 524, 
de 1998, da Comissão de Educação, exclua-se, por 
publicação indevida, o nome do Senador Leomar 
Quintanilha como relator. 
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Ata da 1 03!- Sessão Não Deliberativa, 
em 26 de outubro de 1998 

4.! Sessão Legislativa Ordinária da SOA Legislatura 
Presidência do Sr. Lúdio Coelho 

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30 minutos.) 

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

Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1• Secretário em exercício. Senador Bello 
Parga. procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

MENSAGEM N• 708, DE 1998- CN 
(N" 1.237/98, na origem) 

Senhores Membros do Congresso Nacional. 
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal. 

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelên
cias. acompanhado de Exposição de Motivos do Se· 
nhor Ministro de Estado do Planejamento e Orça
mento. o texto do projeto de lei que "Abre ao Orça
mento de Investimento, em lavor da Caixa Econõmi
ca Federal - CEF e da COBRA - Computadores e 
Sistemas Brasileiros S.A .• crédito suplementar até o 
limite de R$469.874.679.00, para os fins que especi
fica". 

Brasília, 22 de outubro de 1998. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

EM N° 251/MPO 

Brasília. 22 de outubro de 1998 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Submeto à consideração de Vossa Excelência, 

em atendimento ao prescrito no art. 167. inciso V, da 
Constituição. com parecer lavoràvel deste ministério. 
o anexo Projeto de Lei que abre ao Orçamento de 
Investimento crédito suplementar até o limite de 
R$469.874.679,00 (quatrocentos e sessenta e nove 
milhões. oitocentos e setenta e quatro mil e seiscen
tos e setenta e nove reais). em lavor da Caixa Eco
nõmica Federal - CEF e da COBRA - Computado
res e Sistemas Brasileiro S.A. com a finalidade de 
reforçar as respectivas dotações orçamentárias 

aprovadas pela Lei n• 9.598. de 30 de dezembro de 
1997. 

2. A suplementação proposta pela Caixa Eco
nõmica Federal, no valor de R$469.505.860,00, tem 
por objetivo dotar sua rede de dependência no Pais 
de instalações modernas, inclusive no que se relere 
a equipamentos de informática, notadamente am
pliação do parque de autd-atendimento (cash dis
pensar), com vistas a propiciar melhor atendimento à 
clientela. Os R$368.819,00 propostos pela Cobra 
objetivam adequar seu cronograma de desembolsos 
no corrente exercício. 

3. São essas as razões que me levam a propor 
a Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei que abre 
crédito suplementar ao Orçamento de Investimento 
das mencionadas· empresas, para os fins que espe
cifica. 

Respeitosamente, - Paulo Paiva, Ministro de 
Estado do Planejamento e Orçamento. 

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
N° 251/MPO, DE 22-10.1998 

1. Síntese do problema ou da situação que re
clama providências: 
Suplementação a subprojetos constantes da Lei Or
çamentária de 1998 (Lei n• 9.598, de 30.12-97), no 
valor de até R$469.874.679,00, em lavor da Caixa 
Econõmica Federal - CEF e da COBRA - Computa
dores e Sistemas Brasileiros S.A. 

2. Soluções e providências contidas no ato nor
mativo ou na medida proposta: 
Projeto de Lei que abre crédito suplementar. 

3. A~emativas existentes às medidas ou atas 
propostos: 
A aRemativa proposta é a única solução para a si
tuação. 

4. Custos: 
Os recursos necessários à cobertura dos gastos 
com a suplementação aos diversos subprojetos são 
de geração das próprias empresas. 

5. Razões que justrtiquem a urgência: 
Possibilitar às empresas a regularização dos seus 
cronogramas de desembolsos. 
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6. Impacto sobre o meio ambienfe: O Congresso Nacional decreta: 
O Relatório de Impacto sobre o meio ambiente foi 
elaborado por ocasião da implantação aos subpro
jetos. 

Art. 12 Fica aberto ao Orçamento de Investi
mento, aprovado pela Lei n• 9.598, de 30 de dezem
bro de 1997, crédito suplementar até o limite de 
R$469.874.679,00 (quatrocentos e sessenta e nove 
milhões, oitocentos e setenta e quatro mil e seiscen
tos e setenta e nove reais), em favor da CaiXa Eco
nómica Federal - CEF e da COBRA - Computado· 
res e Sistemas Brasileiros S.A., para atender à pro
gramação constante do Anexo I desta lei. 

7. Síntese do parecer do órgão jurídico: 
A Consultaria Jurídica do Ministério do Planejamento 
e Orçamento manifestou-se favoravelmente. 

PROJETO DE LEI N2 48, DE 1998-CN 

Abre ao Orçamento de Investimento, 
em favor da Caixa Econômica Federal -
CEF e da COBRA - Computadores e Sis
temas Brasileiros S.A., crédito suplemen
tar até o limite de R$469.874.679,00, para 
os fins que específica. 

Art. 2" Os recursos necessários à execução do 
disposto no artigo anterior são de geração das pró
prias empresas e de cancelamento de_ outros SUbProje
tos, confonne indicado nos Anexos 11 e III desta lei. 

CREtHTO SUPI.a€NT AR 

CODIGO 

25220. 1105~0362.5705 

2!5220. 1106;40352.5705. 0008 

Z5Z2C.Il064o3&2.5705.0015 

25220.11~0362.!5705.0017 

25220.110640362.!5705.0019 

25120. t 10640362.!5705.0023 

25Z20.t10640362..!5706 

252Z0.1101403S2.!57~.0001 

~22o.tt06403eZ.!57oe:.oooz 

25Z20. 1105o&0382.!57015.0003 

2!522.0. 110&-40352. !57015. 0()().4 

2!5220. 1106A03&2..!5706.0005 

Z5120.11~.57oti.0006 

ZS220.1106403a2..!5705.0007 

252Z0.110540352.!5705.0008 

25Z20.11~0352.570fi.Q00g 

2!5Z20.1101!UC3S2.5705.0010 

2liZZ0.11"""36U700.001l I 

Art. 3• Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Brasilia, 

.l N E X O 

ESPECIFICAÇÃO 

MINISTERIO 0.1. F.lZ.OO.I. 

CAl :U. ECQNOJ.IICJ. FEOERI._l 

AloPt.UÇÀO 0.1.-lfEOElfE OEPENDE~l.lS 

INSTALAR Oc:F'EM:>ENCI.t. NO EST.I.OO 00 ESPIRJTO S.I.N'TD 

!NSTlLJJI OEPOOEN:U NO ESTACO OE PERH.U8UCO 

INSULAR OEJ'OOEN:U. NO ESTACO 00 RIO DE JANEIRO 

n~TALAR OEPEN'JEN:l.l. NO ESTJJXl DO RIO GRAHDE 00 SUl 

INSTALAR OEPEKIENCl.l. NO ESTADO OE SÃO PAULI) 

'-OOERHIZ.t.Ç.iO E .I.OEOO.t.ÇÃO DI. AÇiO 
AOWlHl Sn:U. T .1. T IVO/OPERACIONAL 

traltRNIZ.I.R E AOECU.I.R CEP~U.S /oQ ESTlOO DO ACRE 

IOJERHIUR E AOEOOAR OEJ'EMlENCl.I.S NO EST.I.OO DE .I.L.I.GO.lS 

IOJER!IIIZ.I.R E AOEOO.I.R OEPEtCIENCU.S NO EST.I.OO DO AMIJI'-'. 

l(JCERJ.IIZ.I.R E .I.OEQIJAR OEP900CUS NO EST.I.DO DA 8.fJHA 

loCXIERHIZAR E .lOEOJlR OU'Et.Oa«:I.I.S H0 EST.I.OO 00 CEARA 

loCDERHIZAR E .lOEOUJJI OEPEK!EK:I.LS NO EST.I.OO OE GOUS 

1C0ERN I z.u:t E A.DECUJJI DEPEMlfloC IAS HO ES T .1.00 00 
ESI"JRITO S»>TO 

loCOERHIZ.I.R E AOEOU.I.R CEPOOENCU.S NO EST.I.OO 00 
t.u.TO GROSSO 

loCOERHIZ.lR E .lOU:lJAR OEPOOEN::US NO 'EST.I.DO DO 
loti.TO GROSSO 00 SIJL 

.ICDERHIZAR: E lOEOUAR OEP'OOEN:IAS 1«1 f.ST.I.OO OE 
IIIUüS GERAIS 

RI 1.00 

tNVESTUIENTO 

V A L O R 

"6s.su.tma 
.&69 .1505 • !60 

I<J.!O!I.SSO 

130.000 

100.000 ' 

s.g12..ooo [ 
100.000 

10.253.850 

.. 50.000.000 

850.!103 

15.210. !05 

-'07".!35 

4.3~.&)9 

30. :zog. 3AC 

4.Z!52.553 

10.381.553 

1ol.9'50.722 

5.oa&.OSI7 

51.030.&5115 
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C O D I G. O ESPEC!F!C.lÇ.iO I Y A l 0 R 

25220. I 1De:403ó2. !i706. 0012 lo(X)ERNJZ.IR E .lOEOU.IJI. OEPEt-llDCU.S NO ESTADO DO Po\RA 1. 41551!.999 

l!i12.0. HC64C3S1.5105.001'3 ~lUR ~ ltlEQJ.IJI. O'EPE~U.S NO EST.I.OO DA PARAIBJ. 5.205.412. 

215ZZO.I1064036Z.!i706.0014 IIOJfRNJZAR E .lOEOU.IJI. OEPE!CaC!J.S NO ESTADO DO PARANA 44.&14.616 

ZSUO.t10&C03ti2.570!.0015 loiXIERHIZAR E .lDEO.J,ufOEPOOOCU.S NO EST.I.OC OE 

"'"""""" 
15.552.!00 

uuo. 110540352.!70!.0016 ICDERNtZIJI: E AO[QUAR DEPDDEM:U.S H0 ESTJ.OO 00 PU.IJI 5.&95.446 

25120.111:!&40362.5706.0017 ~ERNlv.R E .lOEQJJJI' OEP~llS NO EST.I.OO DO 
1110 DI: JAHEIRO 

42.SJOS.266 

25120. 110640362.!5705.0015 ICJJéRNJZAR E AOEaiAA OEPEMJfPCUS NO ESTJ.DO 00 
RIO GFUJ()E 00 N:RTE 

-'.O$lSI.lt7 

2!Z20.1106403$2..!570S.0011il IO)ERNllAR E .lOEOOlR OEPOODC!AS NO ESTADO DO 
RIO GIW(IE DO SUL 

3S.tao.m 

2!220. 110&40362.. 5705.0020 IQ)(RHIZAfl: E .tDEClJAR D~IAS NO ESTADO OE RCN)(){U L.c71.SU 

2!1220.11~.!5706.0021 IG)ERNiiWI: E ~AR DEPEtCDI:US NO ESTJJXI DE ROOAUIA '513 • .Cil 

25220 .• 1106403SZ.57De.OOZ2. IQ)ERMIZAfl: E ADE.CIUAR OUDCOCUS NCl ESTAOO CE 
SAKTA CATo\R!Nl 

us.asg.zta 

auo. ttOIU03EiZ.I570!5.00Z3 IO:IERHIZAR E ADf:QIJ.lR DEPOODCUS NO ESTADO OE 91.!G2.15M 
SÃO I"AUI.O 

25220. t 105.t03tiZ.!i70&.0CIU. IO)ERHIZ.ul E AOEQUAR OEPEICJEN:U.S NJ ESTADO OE SERGIPE 3.&G.3.t2 

'2SZ20. t 105.t038Z.!i7015 .OCJZIS IC.OERNiz.tR E .lOEQU.lll: OEP'EKIOCIAS HO ESTADO OE 2..006.41!ôl 
TIXAHTIHS. 

azzo. Iloa.toMZ.!57CN5. oozs JG)ERHtv.R E AOEQU.u!: OEPEK'E1Ct.&S Ml ESTACO 00 .........., 5.1SU.344 

Zl5220. I J06.t0332. 5706. 0027 IO)OINIUR' E .tOEQUAR OEPei)E}CUS Ml OISTRiíO FEDERAL 20-~9.131 

COBRA • ctii"UTAtCRES E SISTDIAS BRASILEIROS S/A. 38&.119 

I 
25230. 1101530351.6052 

I 
WANJTEN;iO DAS .LTIVIO-ADES IJ>ERACIOHAIS. 31!.819 

25230. I T06300!53.50!!i2. 0001 IIWIJTEH;ÃO O.lS A.TIVtOAl:IES IJ>ERAClON.LIS 31!.119 

T 0 'T A L 4159.174.679 

RS 1,00 

CREDITO SUPLEtEHTAR: A N E X 0 " IHYES'TUEHTO 

ANEXO CIJCEL.I.l€HTO 

COOIGO ESPECI FIC.L.ÇÃO V A L 0 R 

MINISTE.1:f!O O.L FAZEI«U. 19.50!.850 

CAIXA ECCtOIICA FEDERAL 19.50!.1150 

25220. I 10&40362. 5705 411P1.. U.Cio DA REDE OE OEPEICJEJCU.S 19.505.850 

2SZ20. 1 t06403SZ.5705.000t INST.Lt..LR OEPEN:IEN:tA 1-C EST.&DO OCl ACRE zo.ooo 

l5UO. ttt610l62.570!..00Cl1. l"NS'TAl.AR OEPEKIOCU NO ES'TlOO 'OE Al.ol.OOlS ""'·""" 
Z5120.110!5-403SZ.5705.0003 INSTAL.AR OEPEN:IEN:t.L NO EST.IOO 00 .IJW'& ll.!SO 

Z5120. 11~2.5705.0004 lt-ISTALAR OEPOOEN:I.L No ESTADO 00 .UUZON.AS 1.200.000 

2S%2Q.ttoe..&C36Z.I5705.0005 INST.Lt.AR OEPEN:IEN:U NO ESTAPO DA LlHIA I .300.000 
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CD DIGO 

2liZ20- 110640352..5705.0006 

25220. 1 t0640l62..5705.0009 

15220- 110&403ti2..5705.0Cl10 

15'220. \ ttl&4036l. 5705.001, 

2.5220.. l\~0362.570!5.0012 

Z5220.ttCJ6.t0362.5705.oota 

25-UO~ UCI640J61.510!5 .0011! 

25UO.IIC15<10362.5705.C)(J14 

Z$Z20.11054:03SZ.5705.0020 

ZSZ20- tt0640362.57CIS.00Zt 

2!1220. t10M0352.S706.00U 

zszzc._tt054036Z.st05.oo2S 

25Z20.1105'03SZ.5705.0026 

ZSZ20. tt06o&0362.5705.0027 

2.5000 ~ .IIINISTERIO DJ. -"AZEKIA 
2!.120 - CAIXA E~ICA FEOERAt.. 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

.ESPeCIF ! c .l ç .i o 

lMST.Al.AR DEPENmCU. Kl ESTI.OO 00 CURA 

I HSTALAR Qtl"ai)ENC IA HJ EST AOO 00 WA TO ~ 

INSTALAR OEPEM>DCI.l NJ ESTACO 00 WATO GROSSO 00 SUL 

l.HSTJ.IJJt ~U. Ml ESTADO tlt. W.HUS GDU.tS 

INSTALAR OE"EKlDCU NO ESTACO 00 PIRA 

INSTAlAR OEPEKIEN:U PfJ ESTADO 0.1o P.UU,IIU.. 

IPot!iiTIJ..AR OEPENJDCU. NO ESTADO ~ PI.Ull 

INSTALAR DEPEHJDCU NO f.STADO 00 RIO GRANlE DO !fJRTE 

INSTALAR DEPDDEJClA HO ESTADO 0€ RtNXNU 

INSTALAR DEPEN:Ia«::IA NJ ESTADO DE I!OU!MA 

INSTALAR OEPEMJEPCIA Nl ESTAOO DE SERGIPE 

iNSTALAR OEPEMlDCI.l NJ ESTAtO DO TOCAHTINS 

INSTALAR OEPDCIEICIA$ NO EST.lOO lXI ~.uttio 

INSTALAR DEPEKia«:U.S NJ DISTRITO fmEiW. 

III 

OKTA~HAMKNTO OAS FONTES OE FINANCIAMENTO CCS INVRSTIMRNTOS 

ESPECIFICAÇÃO 

REOJRSOS P$10PRIOS 

III 

""'" 
2-5000 • lollNISTER!O OA FAZENO& 
25:z3Cl - Ol8RA - CQl.FIJT.I.tltQE$ e. SIS<e..u.'i WsTCE.rR.ot; S/A. 

o•TALHAMaNTO OAS FONTES O~ ~INANCIAMENTO OOS INVESTIMENTOS 

ESPECIFICAÇÃO 

RECURSOS PROPR!OS 

OUTUBRQDE1998 

~-

Y .l!.. O R I 
450.000 

400.000 

ZIO.OOO 

,. .000.000 

260.000 

1'50.000 

55.000 

290.000 

400.000 

20.000 

m.ooo 
20.000 

1.300.000 

s.a.ooo 

T 0 T J. L !9.505.860 

<RS t ,001 

! 
V A t. 0 R 

450.000.000 

TllTAl. .. so. 000.000 

(RS 1.001 

V A I. O R 

,.._.,.I 
'-------------------------------------------!-----1 

3U.I1SI I 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

(Anexada pela Subs~retaria de Coordenação 
Legislativa do Congresso Nacional) 

LEI N• 9.598, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1997 

Estima a Receita e fixa a Despesa da 
União para o exercício financeiro de 1998. 

(À Comissão Mista de Planos, Orça
mentos Públicos e Fiscalização.) 

MENSAGEM N•709, DE 1998-CN 
(N• 1.238/98, na origem) 

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 do Planejamento e Orça
mento, o texto do projeto de lei que • Autoriza o Po
der Executivo a abrir ao Orçamento da Seguridade 
Social da União, em favor do Ministério do Planeja
mento e Orçamento, crédito especial até o limite de 
R$600.000,00, para os fins que especffica". 

Brasma, 22 de outubro de 1998. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

EM N• 253/MPO 

Brasma, 22 de outubm de 1998 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Rep~blica, 
Este Ministério do Planejamento e Orçamento 

encaminha solicitação de crédito especial até o limite 
de R$600.000,00 (seiscentos mil reais), em favor da 
sua Administração direta. 

2. O presente crédito destina-se ao desenvolvi
mento de ações preparatórias de projetes relaciona
dos ao Programa de Saneamento para Populações 
em Áreas de Baixa Renda - PROSANEAR, e correrá 
à conta da incorporação de recursos relativos à doa
ção do governo japonês, por meio do Banco Interna
cional para Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD. 

3. O pleito em questão deverá ser submetido à 
apreciação do Congresso Nacional, mediante projeto 
de lei, por se tratar de crédito especial, em face do 
atendimento de despesas para as quais não constam 
dotações consignadas na Lei Orçamentária, obedeci
das as prescrições do art 167, inciso V, da Constituição. 

4. Nessas condições, submeto à elevada deli
beração de Vossa Excelência o anexo Projeto de 
Lei, que visa autorizar a abertura do referido crédito 
especial. 

Respeitosamente, - Paulo Paiva, Ministro de 
Estado do Planejamento e Orçamento. 

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE 
MOTIVOS DO MINISTÉRIO DO 

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

N2 253, DE 22 DE OUTUBRO DE 1998 

1. Síntese do problema ou da situação que re
clama providências: 
Ausência de previsão orçamentária para utilização 
de recursos relativos à doação do governo japonês, 
por meio do Banco Internacional para Reconstrução 
e Desenvolvimento - BIRD, destinados a ações pre
paratórias de projetes relacionados ao Programa de 
Saneamento para Populações em Áreas de Baixa 
Renda- PROSANEAR li. 

2. Solução e providências contidas no ato nor
mativo ou na medida proposta: 
Abertura de crédito especial, objetivando a inclusão 
dessas dotações no Orçamento vigente. 

3. AHemativa existente às medidas ou atos pro
postos: 
Tecnicamente é a aftemativa viável. 

4. Custos: 
R$600.000,00 (seiscentos mil reais) provenientes de 
recursos de doação oriundos do governo japonês, 
por intermédio do Bird. 

5. Razões que justrticam a urgência: 

6. Impacto sobre o meio ambiente: 
Não há. 

7. AHerações propostas: (a ser preenchido so
mente nc caso de aHeração de Medidas Provisórias) 
Texto aluai Texto proposto 

8. Síntese do parecer do órgão jurídico: 

PROJETO DE LEI N• 49, DE 1998-CN 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento da Seguridade Social da União, 
em favor do Ministério do Planejamento e 
Orçamento, crédito especial até o limite de 
R$600.000,00, para os fins que especifica. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• Fica o Poder Executivo autorizado a 

abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, 
de que trata a Lei n• 9.598, de 30 de dezembro de 
1997, em favor do Ministério do Planejamento e Or
çamento crédito especial até o limite de 
R$600.000,00 (seiscentos mil reais), em favor do Mi-
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nisténv do Planejamento e Orçamento, para atender 
à programação constante do Anexo I desta Lei. 

Art. 2" Os recursos necessários 11 execução do 
disposto no artigo anterior decorrarão de doação de ,. 
cursos oriundos do governo japonês, por meio do a.n-
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LEGISUIÇÃO CITADA 

(Anexada pela Subsecretaria de Coordenação 
Legislativa do Congresso Nacional) 

LEI N• 9.598. DE 30 DE DEZEMBRO DE 1997 

Estima a Receita e fi:u a Despesa da 
União para o exercício financeiro de 1998. 

(À Comissão Mista de Planos, Orça
mentos Públicos e Fiscalização.) 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- O Expe
diente lido vai à publiCação. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Do Ex
pediente lido constam mensagens presidenciais en
caminhado os Projetes de Lei n"s 48 e 49, de 
1998-CN, que vão à Comissão Mista de Planos, Or
çamentos Públicos e Fiscalização. 

Nos termos da Resolução n" 2, de 1995-CN, a 
Presidência estabelece o seguinte calendário para 
tramrtação dos projetas: 

até 31-10 publiCação e distribuição de avulsos; 
até 8-11 prazo final para apresentação de 

emendas; 
até 13-11 publiCação e distribuição de avulsos 

das emendas; 
até 23-11 encaminhamento do parecer final à 

Mesa do Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Há ora

dores inscritos. 
Tem a palavra o f?enador Emandes Amorim. 

(Pausa.) 
S. Ex" declina da palavra. 
A Presidência comunica aos Srs. Senadores 

que as homenagens devidas ao Senador Vilson Klei
nübing serão prestadas na sessão de amanhã. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) - Sr. 
Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Com a 
palavra o Senador Bernardo Cabral. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, de
sejo perguntar a V. Ex", na Presidência da Mesa, se 
a pauta da sessão do dia 28, depois de amanhã, que 
será uma sessão deliberativa ordinária, está manti
da. Explicrto: em se tratando de um feriado e como a 
tradição nesta Casa tem sido sempre a de fazermos 
realizar a sessão, pergunto a V. Ex" se a mesma 
está mantida, ainda porque o rtem 2 da pau1a - um 
substitutivo da Câmara - trata de um projeto oriundo 
desta Casa, de autoria do Senar'')r Nelson Carneiro, 
sendo Relator o Senador Josa~ 1at Marinho, o qual 

já me deu ciência de que. talvez, não esteja aqui 
presente, cabendo-me - sem o brilho, claro, com 
que S. Ex" a faria - a defesa do seu parecer. Dessa 
maneira, gostaria apenas, a titulo de orientação, que 
V. Ex" me informasse a resperto. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Se não 
houver decisão em contrário do Plenário, haverá 
sessão. 

O Sr. Senador João Rocha enviou discurso à 
Mesa para ser publicado na fonna do disposto no 
art. 203 do Regimento Interno. 

S. Ex" será atendido. 
O SR. JOÃO ROCHA (PFL - TO) - Sr. Presi

dente, S~ e Srs. Senadores, em que pese o tama
nho e a importãncia de seu sistema produtivo, nosso 
Pais tem sido um pequeno barco navegando nas 
águas profundas e traiçoeiras da. economia mundial. 
Cada marcia que a economia mundial produz propa
ga-se até nós e ameaça-nos com o naufrágio. Foi 
assim com a crise da moratória mexicana em 1982, 
cujos efertos, somados a más administrações inter
nas, provocaram nossa própria inadimplência em 
1987. Depois, no final de 1994, novamente crise 
cambial no México, à qual felizmente conseguimos 
resistir, seguida, em outubro do ano passado, de cri
se cambial no Sudeste Asiático, que agore recrudes
ce após a moratória da Rússia, atinge-nos e põe em 
perigo nossa moeda e a continuidade da política 
econômica que a sustenta. 

O perigo de depender excessivamente de pou
pança externa para financiar nosso desenvolvi
mento, lamentavelmente, é uma lição que o Brasil 
parece não conseguir aprender, apesar dos fartos 
exemplos apresentados nesse sentido por nossa 
história recente. E quero deixar bem claro que não 
me alinho entre os nacionalistas à moda antiga que 
têm horror ao capital estrangeiro e querem fazer 
do Brasil uma autarquia, afastado da economia in
ternacional e virado de costas para ela. Não, de 
forma alguma: os capitais estrangeiros devem ser 
utilizados e bem tratados por nós para que possam 
contribuir com nosso desenvolvimento, que, na au
sência deles, se daria de forma mais lenta e mais 
custosa, para dizer o mínimo. Entretanto, temos de 
nos comportar com prudência e não nos deixar ce
gar por um aparente fácil e inesgotável fluxo de in
vestimentos em nosso País. como ocorreu nos últi
mos anos. 

Em discurso pronunciado desta tribuna, em 
maio de 1995, um ano e dois meses após a inaugu
ração do Plano Real, discurso cujo tema principal 
era o risco representado pelo caprtal especulativo de 
cuno prazo. eu defendia a adoção. no Brasil, de lei 
que exigisse permanência mínima de dois anos para 
qualquer investimento estrangeiro. a exemplo do que 
fazia o Chile. Nada foi ferto. desde então, nesse sen-
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t;do, e agora estamos nós à mercê dos caprichos do 
capital volátil. 

Felizmente, também agora, corno resultado po
s~ivo da crise, começa a surgir um consenso enw 
nações desenvolVidas e em clesenvoMmemo: o ele 
que é necessário criarern-ee mecanismos de a:.n
ce mundial que possam "'!!Uiamentar os ~ 
tos e as caracterfsticas doa investimentos em portf6-
lio, de forma a tomá-los menos voláteis, pre..wn
do, assim, a saúde da economia internaaor.l. 
Como, aliás, já propunha o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, em fOfOs internacionais, no co
meço de 1995, logo após a crise mexicana. Faltou, 
todavia, a nosso Prasidente, ter levado mais a sério 
suas próprias ....,vras e ter tornado medidas pMl 
preservar o Pala de uma -..tua! crise de liquidllz 
surgida em outros mercados. 

Senhor P....aiente e Senhores Senadores: 
A crise das bolsas de valores e a crise carrGia 

que, iniciadas na Taillndia e em Hong Kong em ou· 
tubro do ano pett '• •. a.palharam-se pelo reào dai 
países do Sudella Miálico e pelo Japio, c:hegaiE 
à Rússia e agora &mii8ÇiliT1 varrer a América L.allna 
põem termo a um perlodo de afluência abundenle • 
recursos para os mercados dos chamados paí
emergemes. O aumento dos investinwntos privadDI 
estrangeiros r.sses pai- foi algo aapetacu1ar na 
presente década. De acordo com dados do FMI, os 
fluxos lfquidos de capital privado direcionadoa a 
países em desenvolvimento saltaram de uma 1M
dia de apenas 18 bilhões de dólares ao ano, no 
período emre 111114 e 1989, para nada menos do que 
131 bilhões de d6IMis ao ano, no periodo enn 1180 
e 1996, um crascimento ~nante de 628% em 
termos nominais, ou de 452% em termos rea;.. 

Esses capitais, de propriedade de residerWs 
em países desenvolvidos, vieram dar nos paiMs em 
desenvolvimento, basicamente atraídos pelas ~ 
res taxas de juro praticadas neles, bem como pelo 
aumento considefáwl de preços das ações ~ c"t 
das em suas bolsas de valores e pelas oportu,.._ 
des que surgem a partir do movimento entre a CCIIB
ção de moedas que taxas de juro mais oscilanls -
bam por ocasionar. Em outnas palavras, tais capiteis 
representam in•estin•nto em portfólio cujo inte
maior é obter uma grande rentabilidade em curto es
paço de tempo, diferenciando-se, assin, dos c:apWjs 
direcionados a i~menlo direto, de maior perma
nência no país em que se alojam por terem um hori
zonte de lucratividade de médio ou de longo prazo. 

Embora nio haja dúvida de que os inve.tirMn
tos diretos são preteríveis ao de curto prazo ~ 
esses ú~irnos podem ser úteis ao pais que os rwce
be, pois aumentam a liquidez das ações das ~ 
sas e financiam também gastos públicos import..._ 
e eventuais déficits das Contas-Correntes do Balln
ço de Pagamentos, que, como se sabe, rep......., 

a d~erença entre bens e serviços vendidos pelo pais 
ao ex1erior e bens e serviços adquiridos pelo pais ao 
ex1erior. A única coisa que se reclama é comedimen
to na utilização desses cap~ais ariscas, além da 
adoção de politicas que minorem a grande desvan
tagem que têm, a de poderem deixar o pais hospe
deiro na velocidade de um raio, ao mais fraco sinal 
de incerteza. É justamente o que a proposta de perma
nência legal mínima de dois anos procurava atingir. 

Lamentar fatos já ocorridos não se afigura ati
tude das mais profícuas. Quero, sim, olhar para a 
frente e buscar linhas de ação para nosso Pais. 
Com esse propós~o. farei breve comentário sobre os 
fundamemos macroeconômicos de nossa economia, 
e emão, sugerirei algumas medidas a serem torna
das, ao lado de outras que, em hipótese alguma, de
vem ser consideradas.Por fim, tocarei no assunto re
gulamemação do mercado financeiro mundial. 

Qual a s~ação, hoje da economia brasileira? 
Em primeiro lugar, inflação totalmente controlada, 
apresemando os mais baixos índices em quase cin
co décadas. O fndice de inflação acumulada nos últi
mos doze meses encontra-se abaixo de 4% poden
do chegar a 3% ou menos até o final do ano, a de
pender do eleito das medidas recessivas tornadas 
recenterneme e da capacidade do Gnvemo em man
ter o cãmbio fixo. 

Sustentando essa baixissirna taxa de inflação, 
ternos uma politica monetária apertadissima, cuja 
taxa básica hoje está em 49,75% ao ano, após a ele
vação perpetrada. buscando a defesa da moeda na
cional contra o ataque especulativo de que está sen
do alvo. O segundo pilar da inflação baixa é urna 
taxa de cámbio valorizada de 1 , 18 reais por dólar. A 
sobrevalorização do real é estimada entre 15 e 25%. 

Se há um grande malogro do Plano Real, que 
foi capaz de debelar a superinflação em que o Brasil 
vivia em estado cronico, este foi o da incapacidade 
de produzir taxas de juro civilizadas, a exemplo do 
que conseguiu em relação às taxas inflacionárias. 
Hoje há um consenso de que isso se deveu à frouxi
dão da polftica fiscal, ou seja, da incapacidade de 
manter os gastos públicos demro dos lim~es estabe
lecidos pelo que o Estado, em seus três níveis de 
administração, aufere da sociedade na forma de im
postos. Apesar dos aumentos de impostos havidos 
nestes quatro anos de Plano Real, o défx:~ público, 
mu~issirno em função das taxas de juro elevadas 
que incidem sobre a divida pública. atingiu a cifra re
corde de 7% do PIB, um péssimo resultado. Junte
se a isso um défic~ de 4% do PIB nas Contas-Cor
rentes do Balanço de Pagamentos, e ternos um qua
dro exalo da inconsistência da atual politica econô
mica, se tudo permanecer corno está. 

Corno conseqüência nefasta dessa conjuntura. 
- e em especial das elevadas taxas de juro necessá
rias para atrair os capitais estrangeiros. de modo a 
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financiar nosso déficit em Contas-Correntes, erigiu
se um poderoso obstáculo ao crescimento econômi
co, que deve ficar em tomo de somente 1% este ano. 
Crescimento baixo, por sua vez, i1J111icou aumento 
acelerado da taxa de desemprego, que, tendo sido de 
4,8% em dezermro p•ssem, já passa dos 8% da po
pulação economk:ameute ativa. E - é doloroso dizer -
esses números tendem a piorar no próximo ano. 

Senhor Presidente e Senhores Senadores: 

Sem mais delongas, gostaria de passar a al
guns dos pontos que julgo necessários para que o 
País consiga uttrapassar esta conjuntura desfavorá
vel e trazer tempos melhores para a população. 

Em primeiro lugar, o Governo deve resistir à 
tentação tanto de desvalorizar a moeda no curto pra
zo quanto de erigir controles à saída de capitais es
trangeiros. Demonstram fartos exemplos de outros 
países que essas medidas, tomadas no meio de 
uma crise cambial, só fazem piOrar a situação. Des
valoriZB9Õ"S, mesmo pequenas, nesse contexto, 
saem facilmente do controle do país que as pratica, 
resuttando desvalorizações muito maiores do que se 
pretendia no início, em função do pânico que causa 
entre os investidores e a população em geral. Quan
to ao controle de saídas de capital, além de ineficaz, 
ocasiona a diminuição dos fluxos desses capitais ao 
País, uma vez normalizada a situação. De lato, 
quanto ao fluxo de cepitais, como já disse, dever-se
ia ter controlado a entrada desses capitais, exigindo
se permanência mínima. Mas agora, neste contexto 
de crise, nada pode ser leito nesse sentido. Portanto, 
reitero que o Brasil deve manter-se finne na sustenta
ção da taxa de cêrrbio atá que o ataque especulativo 
se esgote. Não resta attemativa razoável ao País. 

Em segundo lugar, o Governo deve encetar 
imediatamente negociação com seus parceiros do 
Meroosul com o objetivo de aumentar a tarifa exter
na comum. Esse aumento, ainda que moderado, 
corno deve ser, viria ao encontro do interesse princi
palmente da Argentina, que tem o cAmbio lixado por 
lei e sofre também de déficit nas Contas Correntes. 
Além do mais, o aumento da tarifa externa comum 
ajudaria a consolidar o Meroosul, fortalecendo o co
mércio intrarnercado, aproveitando o lato de que o 
congresso norte-americano acabou de rejeitar mais 
uma vez o faat tnck, o que significa dizer que a 
ofensiva dos Estado Unidos em lavor da Alca ficará 
enfraquecida pelo menos nos próximos dois anos. 
Chamo atenção, porém, para o lato de que o au
mento da tarifa externa comum não será possível 
caso o Brasil recamo a empréstimo do FMI, ficando 
obrigado a seguir o receituário daquela instituição, a 
qual sabe muito bem como defender os interesses 
dos exportadores norte-americanos, disfarçando-a 
de apego a princípios de livre mercado. Assim, o 
País somente deve recorrer ao FMI em úttirno caso, 

isto é, se nossas reservas chegarem a um ponto crí
tico, digamos, abaixo de 30 bilhões de dólares. 

Em terceiro lugar, o Governo deve ser firme no 
corte de gastos, ainda que isso, no curto prazo, só 
piore as tendências recessivas da economia. Aqui 
também não há attemativa Já repercutiram muito 
mal as promessas de controle de gastos que o Go
verno fez em novembro do ano passado, após o co
meço da crise do Sudeste Asiático, e não cumpriu. O 
Brasil perdeu a credibilidade e focou com a imagem 
de país pouco sério. Temos de recuperar essa credi
bilidade, se quisermos nonnalizar as relações com a 
comunidade financeira internacional. 

Em quarto lugar, temos todos - e aqui a maior 
parte do esforço cabe ao Congresso Nacional - de 
aprovar a refonna da Previdência, de COI' I9Ç8I" a áiSCu
tir a refonna fiscal - que, por sua COIJ1llexidade, não 
deve ser apiOVllda a toque de cailca - e regulamentar 
a refonna administrativa, que já está aprovada Essas 
são três frentes imprescindíveis para combater o déficit 
público e tirar o País da tragmdade em que se encon
tra. Muito teria a dizer a respeito dessas reformas, se 
já não fosse escasso o tempo de que áiSponho. 

Para terminar este discuiSO, passo então à ne
cessidade de ·que se criem mecanismos globais de 
controle sobre os capitais especulativos de curto 
prazo. Felizmente, o mundo acordou para essa ne
cessidade. Esperemos que da reunião do G7 e da 
do FMI possa surgir algo de concreto para cumprir 
essa finalidade. O que não mais pode ocorrer é que a 
saúde da economia mundial fique à mercê da fiberda
de de movimento ilimitada outorgada a esses recuiSOS. 

Na verdade, uma regulamentação dos merca
dos financeiros que seja eficaz em nível mundial é 
tarefa bastante complexa e difícil. Isso, porque não 
existe um governo mundial que fosse capaz de im
plementá-la ao redor do globo terrestre. Em vez dis
so, o mundo é composto por nações independentes 
e soberanas. Portanto, ainda não se sabe o que fa
zer para diminuir a volatilidade nos mercados finan
ceiros mundiais; apenas se está chegando a um con
senso de que é preciso lazer algo, e urgentemente. 
Não resta dúvida, contudo, de que reconhecer a exis
tência do problema é o primeiro passo para resolv&lo. 

Embora não se saiba ainda muito bem que for
ma pode tomar uma maior regulamentação dos mer
cados financeiros mundiais, parece certo que a solu
ção passa por uma maior regulamentação dos fun
dos de investimentos de curto prazo. Já que tais fun
dos têm origem nos países desenvolvidos, a regula
mentação e supervisão que a acompanha seriam le
vadas a eferto por esses países, em, digamos, ações 
coordenadas pelo G7. 

A recente insolvência do fundo especulativo 
norte-americano Long Tenn Capital Management, 
que ameaçou balançar o sistema financeiro daquele 
enorme pais e obrigou o Federal RMerYe a intervir 
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e a coordenar um esforço de socorro ao fundo, de
monstra muito bem que até as economias mais for
tes são aletadas pelas apostas especulativas des
mesuradas desses fundos sem regulamautação. Ora, 
esse fundo foi capaz ·de, a J*1ir de uma base de IIP&
nas 2,2 bilhões de d6laJas em dinheiro de aplicadoras, 
contrair empréstimos de 125 bilhões de dólllles e, com 
esses recursos, lazer apostas de nada ITW10S de 1 .2 
trilhão de dólares nos meiC8dos linanceiros mundiail. 
Repito: transformaram 2,2 bilhões em 1,2 trilião, o que 
corresponde a um quinto do PIB norte-americano! 
Isso, um unico fundo! Realrrw1te não há sistema que 
resista a um tal grau de libel_. especulaliva. 

Como último parágrafo deste pronunciamento 
que se encerra aqui, gostaria de lazer unw. citação e 
espero que os Nobrw Senadores me perdoem a 
imodéstia de citar a mim ..-no. Este parágrafo reli
ro-o do discurso que mencionei ter leito em maio de 
1995, a propósito dos capitais especulaliYos. v
Excelências hão de notar a atualidade que as pala
vras que vou proferir ainda mantêm. 

Abro aspas. 
"Continuamos a raceber capitais SMn nenhuma 

restrição, sem nenhuma regulamentação. Estamos 
trocando as facilidades que eles nos proporcionam, 
no curto prazo, em relação ao equilíbrio linanceiiQ 
de nossas contas eáemas, por um futuro inoerto. 
Em outras palavras, estamo& jogando com a sortw. 
Melhor ainda: estamos sendo irresponsáveis!" 

Fecho aspas. 
Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Nade 

mais havendo a tratar, a Pr=s ·~ia vai encerrar a 
presente sessão, lemb!ando às Sras. e Srs. s-dQ. 
res que constará da sessão deliberativa ordinária de 
amanhã, a realizar-se às 14 horas e 30 minutos, a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

Às 15h3Gmin 

-l-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N"112, DE 1197 
(Votaçio nominal) 

Discussão, em turno único, do Projeto de O. 
creto Legislativo n• 112, de 1997 (n• 434197, na Cl
rnara dos Deputados), que aprova o ato que reno~~a 
a pennissão outorgada à Rádio lguatemi FM Stéreo 
Lida. para explorar serviço de radiodifusão SOI10ill 
em lreqüência modulada na Cidade de Bebedouro, 
Estado de São Paulo, tendo 

Parecer favorável sob n• 398, de 1998, da Co
missão de Educação, Ralator: Senador R""*' 
Tu ma. 

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 113, DE 1997 
(Votação nominal) 

Discussão. em turno único, do Projeto de Decre
to Legislativo n' 113, de 1997 (n• 435/97, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que renova a con
oassão da Fundação Frei João Batista Voge~.F.M. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na Cidade de Catalão, Estado de Goiás, tendo 

Parecer favorável, sob n" 461, de 1998, da Co
missão de Educação, Relator: Senador lris Rezende. 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N•121, DE 1997 
(Votação nominal) 

Discussão, em lume unico, do Projeto de De
creto Legislativo n• 121, de 1997 (n• 459/97, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
concessão da Rádio Cultura de Cambará Lida. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na Cidade de Cambará, Estado do Paraná, tendo 

Parecer favorável, sob n" 486, de 1998, da Co
missão de Educação, Relator: Senador Nabor Júnior. 

-4-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N° 82. DE 1996 

Discussão, em turno unico, do Projeto de Lei 
da Cãmara n• 82, de 1996 (n• 968/91, na Casa de 
origem), que dispõe sobre a uniformização de pre
ços de asta~o nos Municipios da Amazõnia Legal e 
dá outras providências, tendo 

Parecer favorável, sob n• 502, de 1998, da Co
missão de Assuntos Econõmicos, Relator: Senador 
Carlos Bezerra, com abstenção do Senador José 
Eduardo Dutra. 

-5-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N° 103, DE 1996 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Lei 
da Câmara n• 103, de 1996 (n• 1.667/96, na Casa 
de ongem), que a~era o art. 58 da Lei n• 6.015, de 
31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre os Re
gistres Públicos e dá outras providências, tendo 

Parecer favorável, sob n• 503, de 1998, da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela
tor: Senador Eprtácio Cafeteira. 

O SR. PRESIDENTE (Lúd1o Coelho)- Está en
cerrada a presente sessão. 

(Levanta-se a sessão as 15 horas.) 



_::O_.:::liTUB..:..::.::R:.:O::_.:::D_.:::E:_:I~99:_:8:__ _______ _:_AN~A=1S DO SENADO FEDERAL 419 

Ata da 1 041 Sessão Especial 
em 27 de outubro de 1998 · 

41 Sessão Legislativa Ordinária da 5~ Legislatura 
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães e Ronaldo Cunha Lima. 

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30 
minutos) 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) -
Declaro aberta a sessio. · 

Sob a protação de Deus~ iniciamos noSsos tra· 
balhos. 

Sobre a - reqUerimento que serã lido pelo 
Sr. 1° Secretário ed hoc, Senador Romeu Tuma. 

· É·lidoo aeQuinte: 
REQUERIMENTO N" 512, DE 1918 

Senhores Senadores, 
Faleceu, 'nO último dia 23 do· corrente, no Hos

Pital da Caridade. em FlorienóporiS, Estado de Santa 
Catarina, o nosso colega VllsOn Kleiniibing, empos
sado em 1° de IIMirairo de 1995, para mandato de 8 
anos. 

No Senado, foi escolhido Voc:e-Lider do Gover
no, membro titular da Comisslo de Assuntos Econ6-
micos, de Serviços de Infra-Estrutura e suplente nas 
Comissões de Educaçlo, de Relações Exteriores a 
Defesa Nacional a de FIIICalizaçio a Controle. Sua 
atuação parlamentar, nas c:omisllões técnicas, das· 
tacou-se na CoT. 11 0 de Assuntos Econ6micos, na 
defesa do equillbrio das contas públicas, que foi a 
sua ITIBIC8. 

Nas suas passagens pelos cargos do Executi· 
vo que ocupou dizia: "Como prefeito a como gover
nador nunca houve um dia em que .eu tenha produzi· 
do deftclt". E acre~: "Nunca tomai um centa
vos emprestado para o Governo". Sobre o endivida· 
manto público apresentou vllrlos projatos à conside
ração desta Senado. 

Tomando conhecimento do falecimento do nos· 
so Colega, encontrava-me em São Paulo e de lá me 
dirigi a Florianópolis para levar, pessoalmente, à fa
mília e ao Estado da Santa Catarina, o pesar do Se
nado. 

Dar por que requeremos, na forma regimental, 
as seguintes homenagens: 

a) que a presenta -.lo seja dedicada a reve
renciar a sua memória, nos termos do art. 26 do Re
gimento Interno; 

b) apresentação de condolências à lamma, ao 
Estado da Santa Catarina e à Prefe~ura de Blume
nau;e 

c) levantamento da Sessão. 

. -. 
(A presente sessão toma-se especial, 

cuja finalidade é reverenciar a memória do 
Senador Vitson Kleinübing.) 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) -
O requerimento que acaba de ser lido depende de 
votação em cujo encaminhamento poderão fazer uso 
da palavra os Srs. Senadores que o desejarem. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Colocado a palavra ao nobre Senador Espendião 
Amin como primeiro orador inscmo. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. 
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Presidente. S~s e Srs. Senadores. este requerimen
to, subscnto por nós todos, apresentado pelo Presi
dente da Casa. Senador Antonio Carlos Magalhães, 
representa o Que nós podemos oferecer ao Senado 
e a sociedade brasileira como uma síntese da parti
cipação do Senador Vilson Kleinübing nesta Casa e 
uma brevissima referênc1a à sua contribuição como 
homem publico no meu Estado. 

Viv<. neste final de se-mana, sexta e sábado, 
momentos de profunda dor junto com seus familiares 
e amigos. Compartilhamos essa dor com adversá
rios politicas e percebemos que o grande vazio que 
o Senador Vilson KleinUbing nos deixa é motivo para 
que aprofundemos a reflexão acerca das grandes 
causas que nortearam a vida do nosso amigo. 

Ao oferecer a minha assinatura, além de apoiar 
o requerimento apresentado pelo Senador Antonio 
Carlos Magalhães, creio que neste exalo instante 
em que o Brasil discute e vai tomar conhecimento 
das providênc<as a serem adotadas pelo Governo 
destinadas a promover o equilíbrio das contas pllbli
cas, talvez o compromisso de tomar verdadeiras e 
definitivas essas providências, o seu debate e a sua 
<mplementação se constituam na homenagem mais 
conseqüente e mais útil que po'ssamos fazer ao ho
mem publico Vilson Kleinübing. 

Finalmente, Sr. Presidente. ao considerar am
plamente justificado este requerimento, deseJO dizer, 
na condição de amigo pessoal. de aliado politico e 
ae companheiro de trabalho de Vilson Kleinübing, 
que todos perdemos um grande e leal amigo; o Esta
do de Santa Catarina perdeu um representante ex
traordinário e o Brasil perdeu também um homem 
pUblico da maior estirpe e com os melhores exem
plos. E a melhor fomna que todos temos na vida de 
valorizar um exemplo é enaltecê-lo, seguindo-o. 

Sr. Presidente, gostaria de deixar consignadas 
estas patavras à guisa de justificativa do requerimen~ 
to. cuja leitura V. Ex• determinou. 

MUlto obngado. 
O SR PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -

Concedo a palavra ao Senador Jefferson Péres. 
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM. 

Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Pres<dente. Sr"s e Srs. Senadores, sabe Deus 
com que pesar uso desta tribuna para prestar home
nagem post mortem a um homem publico da enver-
9adura do Senador Vilson Kleinübing. 

Tantas eram as afinidades que eu tinha com 
ele que todas as vezes que alguém, por curiosidade, 
perguntava-me quais, na minha opinião, eram oa 
melhores Senadores desta Legislatura, eu, invari• 

velmente, Incluía KleinUbing na hsta. Ele não era um 
orador dado a grandes arroubos de eloqüência. não 
era um grande articulador político. mas era dotado 
de algo que é imprescindível a um homem público e 
que ele tinha de sobra - espírito pubhco. entenden
do~se como tal aquele que tem compromisso com o 
Poder Público. com o Estado. com a soc<edade cu
jos interesses coloca acima de interesses grupais e 
-individuais. Essa. como já foi dito aqui. era a marca 
registrada do Senador V1lson Kle<nübing. 

Às vezes, ele se tomava até repetitivo, como 
um paladino de lança em riste, a batalhar, <ncansa
velmente, como um cavalheiro solitário em favor do 
Erário. No prime1ro ano desta legislatura, ainda me 
lembro. a primeira vez que o vi na tribuna, ele fez um 
pronunciamento que me causou uma funda impressão: 

Vilson perguntava dali, fazia a seguinte perora
ção: "Vejo no Senado e na Câmara dos Deputados a 
Bancada que defende grupos religiosos, a Bancada 
dos que defendem os produtores rurais. vejo as ban
cadas regionais, vejo os que defendem os 1nteresses 
dos trabalhadores; só não vejo, Srs. Senadores - di
zia ele, ainda me lembro como se fosse hoje - a 
bancada que defende o interesse publico. que de
fende a viúva. A viúva é a grande desamparada, por
que ela só tem defensores isolados. não tem bancadas". 

O que se viu do Senador Vilson Kleinübing, ao 
longo desses quase quatro anos. foi exatamente a 
posição de um 1ntrepido defensor do dinhe<ro publi
co. Esse ânimo combat<vo nem a doença lhe t<rou. 

Há dois anos, eu me lembro. já acometido de 
câncer. ele assomou novamente a essa tribuna para 
defender o seu requenmento de criação da CPI dos 
Precatórios. Ele clamou muitas vezes - e afinal foi ou
vido - contra aquela "cadeia da felicidade". que. se 
não tivesse sido contida, teria certamente deixado Es
tados e Municípios em situação murto pior do que a 
que atravessam hoje. Afinal, a CPJ veio. Ele lo< um dos 
seus coi'Tlbatentes da hnha de frente. A CPI. nasc•da 
sob cebcismo geral, Sr. Presidente. foi uma das ma<s 
produtivas da história do Legislativo brasile<ro. 

Hoje, na Com1ssão de Assuntos Econômicos. 
alguém já disse que ele foi um profeta, porque. mu<
tas vezes, talvez até correndo o nsco de não ser 
compreendido, vaticinou que o endividamento publi
co era uma bomba de efeito retardado que um d•a. 
se não tosse desannada, estouraria com efe•tos de
vastadores sobre o País. E é uma 1ronia do destino. 
Sr. Pres<dente, que exatamente quando o Congres
so vai enfrentar finalmente o problema do deseqUilí
brio das contas públicas. é uma amarga 1ronia do 
destino que o seu mais ardente defensor não esteta 
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aqui para participar dessa batalha. A morte o levou 
quando o Senado e o Poder Público mais necessita
vam dele. 

Ele morreu sem se entregar. abatido pela 
doença que nunca lhe tirou a coragem. Nunca ouvi 
do Senador Vilson Kleinübing lamentações pela 
doença que o acometera. Nunca tentou comover 
ninguém, nem de público, nem particular, pelo fato 
de s ~r um homem marcado para a morte. Por mo
me~tos. pensou que havia dela escapado. Hoje me 
dizia um Senador a quem. certa vez. ele lhe disse 
sem ocultar o orgulho: "Venci o câncer". Ledo enga
no, porque o inimigo apenas recuou para vottar ata
cando de emboscada e lhe dar um golpe fulminante. 
Tão duro que, quando foi detectado, já havia tomado 
boa parte do seu organismo. Nem assim aquele ho
mem se abateu; nem assim ele esqueceu o interes
se público. 

Hoje, o Senador Elcio Alvares dizia na Comis
são de Assuntos Econômícos que dele recebeu um 
telefonema há cerca de 15 dias - ele já com a recidi
va da doença - em que manifestava interesse e 
preocupação com matérias em andamento neste 
Senado. Dessa vez ele não estava iludido, Senador 
Elcio Alvares, porque, ao se recuperar do primeiro 
ataque, ele disse a alguém: "Só temo a recidiva, se 
ela vier, sei que será mortal!~ Então ele já sabia que 
seu fim estava próx1mo. 

Li no noticiário da imprensa a respeito da sua 
morte que certa vez ele dissera: "Aprendi com minha 
mãe. quando vama a calçada da nossa casa e joga
va o sujo não para a sarjeta, mas para dentro, que 
nós mesmos deveríamos recolhê-lo. Com aquele 
gesto da minha mãe - dizia ele -. aprendi que, aci· 
ma de tudo, está o interesse público. Ao não jogar a 
sujeira para a sarjeta. para a rua. ela sabia que o 
problema não era da prefeitura. e sim da própria fa
milia". Esse gesto simbólico, segundo o Senador Vil
san Kleinübing. marcou profundamente a sua atitude 
d1ante da vida. 

É curioso que esse homem. tão sisudo e tão 
sério, em defesa da causa pública. que as vezes pa
recia não ser um homem de muita efusão. muito ate
tive, tenha tido este comportamento: segundo me 
disse hoje o Senador Esperidião Amin, horas antes 
de morrer. ao lhe ser perguntado o que queria, ele 
pediu uma taça de sorvete. Tomou o sorvete, dormiu 
e nunca mais acordou. Nos 1nstantes finais. daquele 
homem tão sério, tão sisudo, emergiu a criança tal
vez que dorme em cada um de nós. O sorvete foi o 
último sabor do mundo que levou. 

Sr. Presidente. Sr!s e Srs. Senadores. é com 
murta emoção. portanto, lUe registro o desapareci
mento do Senador Vilson Kleinubing. Um homem pú
blico como poucas vezes tenho encontrado na vida. 
Era um homem. que colocava. repito, o interesse públi
co ac1ma de interesses menores. Ele, realmente - e 
não se trata de uma figura de retórica -, vai fazer muita 
fatta nesse momento ao Senado e .ao Brasil. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Jefferson 
Peres, o Sr. Ronaldo Cunha Lima. 1 º Secre· 
tário, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Antomo Carlos Magalhães. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra o nobre Senador Romeu Tuma. 

O SR. ROMEU TUMA (PFL - SP. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Pre
sidente. Srs. Senadores. a emoção toma conta do 
Senado em razão da perda do nosso querido Sena
dor Vilson Kleinübing, a quem aprendi a admirar, 
principalmente durante o periodo da CP I, quando, ao 
lado do Senador Suplicy e de outros Senadores. de
senvolvemos um trabalho de interesse público e ele 
mostrou sua permanente luta para que o Estado não 
gastasse além do que podia. A sua perseverança no 
interesse público, no levantamento. nas diligências. 
fazendo uma ponte excelente junto ao Banco Cen
tral, facilitou em muito a atividade que buscava, atra
vés da Justiça e da polícia, concretizar as provas ne
cessárias ao processo. 

Sr. Presidente, Sr'-s e Srs. Senadores, o cáncer 
levou do nosso convívio, prematuramente. um dos co
legas mais queridos e senador dos mais atuantes de 
quantos integram este colendo Plenário. O Senador 
Vilson Kleinübing, falecido aos 54 anos. na última sex
ta-feira. soube como poucos, em sua curta temporada 
no Senado Federal, dar sua contribuição aos trabalhos 
legislativos que aqui se desenvolvem. 

Conheci o Senador Kleinübing como Prefeito 
de Blumenau, pois meu irmão mais velho tem rela
ções com empresa instalada naquela cidade e tinha 
um grande vínculo de amizade com o Senador. Ele 
era sempre repetitivo sobre a dignidade e o respe1to 
com que Kleinübing dirig1a a prefe:tura daquela c1da· 
de e. depois. o Governo do Estado de Santa Catari
na. Assim, S. Ex~ trouxe ao Senado a sua expenên· 
cia e a sua devoção à causa pública. 

Assim foi toda sua vida pública. Formado em 
Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, esse gaúcho de Montenegro 
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nasceu no dia 9 de setembro de 1944. c.&ado com 
Vera Maria Kleinubing, pai de três filhos, revelaria 
seu pendor para os assuntos de economia ainda an
tes de iniciar-se na vida pública, quando, já em San
ta Catanna, se especializou em Engenharia Econõ
mica pela Universidade Federal desse Eslado. 

Estreou na vida pública em 1982, como depu
tado federal. Foi, a seguir, Secretário de Agricullura 
e Abastecimento no governo Esperidião Amin, entre 
1983 e 1986; Prefeito de Blumenau, eleito em 1 1188; 
e Governador de Santa Catarina, eleito dois .,_ 
depois. Sua ascensão meteórica na vida pública, 
como se pode observar, r~ o reconhecimento da 
população catarinense pelos serviços prestados e 
pela honradez com que exerceu suas sucessivas 
administrações. 

Em 1994, elegeu-se Senador da República 
para dar continuidade, no plano legislativo, a uma 
notável folha de serviços prestados à comunidMie 
catarinense. Como Senador, no entanto, foi aiMn, 
tomando-se um nome nacional graças ao seu empe
nho, a sua competência e à obstinação pelo traba
lho. que lhe deu forças para lutar contra a rnoiMtia 
até os últimos dias de vida. 

Esse reconhecimento que ora lhe faço, Se
nhoras e Senhores Senadores, não é mera relôri· 
ca. nem elogio póstumo por simples formalidade. 
Tendo constatado o câncer no pulmão, há do• 
anos. jama1s se entregou à doença; durante o tra
tamento quimioterli.pico, jamais se concedeu auto
comiseração. Pelo contrario, sabedor da impor1An
cia dos trabalhos que vinha desenvolvendo, deu o 
máx1mo de s1 em Plenário e nas Comissões que 
1ntegrava: a de Assuntos Econõmicos e a de Servi
ços de Infra-Estrutura, como titular; a de Educação 
e a de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
como suplente. 

Sua participação, porém, foi ainda mais eleliva. 
nos úttimos dois anos. na CPI dos Títulos PUblicas, 
quando demonstrou absoluto zelo na fjsce!jzação '* 
f1nanças públicas. Na CPI. aplicou-se, com denodo, a 
esquadrinhar os diversos mecanismos que encobriam 
graves ~rregulandades na errissão. lançamento e va\

da de títulos públicos no men:ado financeiro. Jli. então, 
combalido pela doença, estendia seu trabalho por ~ 
ras a ho. murtas vezes até a madrugada, para iroquft" 
as pessoas envolvidas no que se convencionou cha
mar de ""escândalo dos precatórios". 

Combateu o endividamento irresponsável, em 
mUitos casos fraudulento, de Estados e Municipioe, 
com determ1nação inabalável. A mesma preocupa
ção demonstrou. não uma vez ou duas, mas ao lon-

go de seu mandato. encurtado por obra do destino. 
em relação ao funcionamento moroso da Justiça. 

De todo o conjunto de obras que nos deixou, 
na esfera executiva ou na legislativa, uma contribui
ção merece ser lembrada de fomna especial: trata-se 
da Resolução do Senado Federal n' 78. de 1998, da 
qual foi Relator, e que foi aprovada por unanimidade 
por este egrégio Plenário. Essa Resolução estabele
ce severas condições para conter o endividamento 
inconsequente de nossos Estados e Municípios. 

Ao falecer, Vilson Kleinubing tinha 90% de sua 
capacidade respiratória comprometida, já que o cân
cer, do pulmão, espalhara-se, afetando o esôfago e 
a traquéia. Não põde vencer o câncer, mas nunca se 
entregou, tendo estado presente ao trabalho no Se
nado, mesmo no estagio mais avançado da doença. 
Vilson Kleinubing deixa para nós, Senadores, e para 
todo o povo catarinense e brasileiro, um exemplo 
inapagável de dedicação à causa pública, de cora
gem e de determinação. 

Sr. Presidente, nesta a~ura, ele deve estar 
conterindo o Orçamento no Céu, já que para la deve 
ter ido direto e deve estar à mão direita de Deus. As
sim, as nossas orações, provavelmente. valerão 
mais do que a emoção que vem tomando conta de 
mim e poderá me trair. se eu continuar a falar. 

O SA. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores. ha quatro anos tenho 
um convívio muito alegre e salutar com todos os Se
nadores desta Casa. 

O Senado é uma Casa de amigos que têm 
idéias e pensamentos divergentes. que pugnam pe· 
los interesses dos seus Estados. mas que convivem 
num ambiente de intensa fraternidade. Nesse am
biente, conheci Vilson Kleinübing e com ele conv1vi. 
um dos raros Senadores que caracterizaram a sua 
atuação parlamentar empunhando uma bandeiTa. 

Vilson Kleinübing entendeu. com toda certeza. 
que o melhor trabalho que poderia realizar em prol 
do seu Estado, Santa Catanna, e do Bras1l seria o de 
combater o déficit púbhco e defender os pnncip1os 
do municipalismo. dese1ando que cada Mumcipio e 
Estado andasse com suas próprias pernas. Defen· 
deu, enfim. a moralidade pública e administrativa. 
Esta too a sua marca maior e nisto Vilson Kle1nüb1ng 
foi um Senador e um homem intransigente. 

Recordo-me de uma ocasião em que lhe taz1a 
um apelo em favor de uma Unidade da Federação. 
que solicitava empréstimo. S. Ex' entend1a que ele 
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não poderia ser concedido, eu lhe dizia que colocas
se os princípios de justiça e a realidade acima do 
texto frio da lei. Ele dizia-me que o seu coração lhe 
drtava, realmente, aquilo, mas também entendia que 
deveria ser inflexível, que não poderíamos abrir ex
ceção, pois ao Senado da República cabia a grande 
e grave responsabilidade de ser o controlador da Fe
deração brasileira. 

Após ressaltar as qualidades de Vilson Kleinü
bing como homem público-exemplo, gostaria de di
zer que não o conheci como Preferto ou Governador 
do Estado de Santa Catarina, mas o conheci murto 
bem como Senador, e queria distinguir uma outra 
qualidade sua, que era a de amigo. Ele era, sobretu· 
do, um amigo de cada um dos Senadores e meu, 
particularmente, pois tivemos uma convivência mar
cada por aquele sentimento que é um dos mais no
bres que saltam do coração de um ser humano, o da 
amizade. 

Portanto, deixo nos Anais desta Casa a minha 
homenagem a Vilson Kleinübing, o grande Senador, 
o bom amigo. 

Muito obrigado. 
O SR PRESIIlENTE (Antonio Carlos Magallães) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Edua!tlo Supicy. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (BiocoiPT- SP. 

Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero extemar o 
meu sentimento ao povo de Santa Catarina, à espo
sa de Vilson KleinCabing, Sr! Vera Maria Karan Klei
nübing, bem como a seus filhos João Paulo, Eduar
do e Diogo, pelo falecimento desse extraordinário e 
valoroso Senador, que conseguiu granjear o respeito 
de todos nesta Casa. 

Estive em Santa Catarina por ocasião do seu 
funeral e pude testemunhar o carinho e o resperto do 
povo daquele Estado ao Senador Vilson Kleinübing, 
inclusive daqueles que eram de Partidos de oposi
ção. como nós. do Partido dos Trabalhadores. 

No Senado Federal, loi firme a sua atuação na 
Comissão de Assuntos Económicos, durante a CPI 
sobre os precatórios judiciais, e aqui mesmo, na tri
buna, era com rigor que examinava e fazia com que 
todos examinássemos os pedidos de autorização 
para empréstimos de qualquer natureza, solicrtados 
por Estados e por Municípios. Tudo isso constrtuiu 
uma extraordinária lição de defesa do interesse públi
co. Além disso. era com resperto que ele nos tratava e 
por todos nós desenvolveu um grau ele amizacle. 

Portanto, cumprimentamos o povo de Santa 
Catarina por ter tido em Vilson Kleinübing um ex
traordinário exemplo de pessoa dedicada à causa 

pública; à sua cidade de Blumenau, onde foi Prefei
to; ao Estado, onde foi Governador. e ao Senado. 
onde tão bem representou o povo de Santa Catarina 
e o povo brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador Casildo Maldaner. 

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB - SC. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, vou procu
rar, em breves palavras, traduzir aquilo que procurei 
extemar na ocasião dos funerais, no último sábado. 
na Assembléia Legislativa, onde o corpo do Senador 
Vilson Kleinübing estava sendo velado. 

Dizia, naquele momento, que, embora perten
cêssemos a partidos diferentes, a campos opostos -
sou de um partido de oposição ao dele -, na época 
em que transferi o Governo de Santa Catarina a ele, 
tivemos a satisfação de viver num clima de transpa
rência, porque houve uma fraternidade e uma trans
missão civilizada. Recordava também - estas são 
palavras dele - que, quando, em 1995, viemos para 
esta Casa, ele dizia que, ao lado do Senador Esperi
dião Amin, três ex-Governadores de Santa Catarina 
exerciam funções neste Senado e que estes, embo
ra em campos opostos, em partidos diferentes, alua
vam sempre em prol dos catarinenses e dos ideais 
maiores deste Pais. · 

Sr. Presidente e Nobres Colegas, no último sá
bado, eu recordava também que, no ano passado. 
tive a honra de ser convidado, juntamente com o Se
nador Vilson Kleinübing, a participar de uma visita 
presidencial ao Canadá. Visrtando a Comissão de 
Economia do Parlamento canadense. o Senador Vil
son Kleinübing fazia questão de buscar sugestões 
sobre como o Canadá conseguiu alcançar o seu 
equilíbrio financeiro. sobre como aquele pais conse
guiu se encontrar na aluai situação. Durante o nosso 
trajeto a uma outra cerimônia, ele me dizia: "Malda
ner, vamos procurar aplicar essas idéias, opiniões e 
dados do Canadá em nosso Pais, no Brasil!". Uma 
das grandes teses que ele sempre defendia é a que 
foi levantada por vários Colegas: a tese do equilíbrio 
financeiro, do ajuste fiscal, de um teto ou de um limi
te para o endividamento público, porque não sabe
.,_ onde vamos chegar. Ele tratava dessa questão 
~pala. 

Afora- destaque que todos reconhecem na 
Comiulo de Economia e neste plenáriio, pela sua 
grande cledh eçk, eu diria que, no campo politico -
r-w upacto, poao falar como homem de oposi
çlo a • ·, no 1nu e.tado. o Senador Vilson Kleinü
l*lg ,_ dllva um grande trabalho. Lá houve diver-
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sos embates. alguns dos quaas vencemos: outros. 
perdemos. Reconheço, em pUblico. que e~ valoriza~ 
va o embate eleatoral. porque fazia com que nós, da 
Oposição. dormíssemos menos. com que nos reu
nissemos mais, com que usássemos mais nossos 
neurõmos. para que pudéssemos encontrar uma for
ma de enfrentar a altavez, a luta e o embate demo
crátaco artaculados por ele. 

Sempre tenho drto que ele valonzava o embate 
político em Santa Catarina e fazaa com que, quisés
semos ou não, a luta fosse maaor. E mais: as estra
tégias usadas por ele eram sempre fe1tas às claras. 
Ele dazaa para mim, neste plenário ou em Santa Ca
tanna. que agiria desta ou daquela forma. Dizia cla
ramente de que tonna ia agir no campo político; nun
ca agia à socapa, mas sempre às claras. 

Parece-me que ele valorizava qualquer embate 
politico, haja VISta o trabalho que nos tem dado. 
Deu-nos mutto trabalho no campo politico e partida
no em Santa Catarina, o que valonzava, em todos os 
sentidos. nossas vrtórias ou derrotas. 

Devo abordar essa questão aqUI, não só como 
Presidente do meu Partido em Santa Catanna, mas 
também como seu Colega no Senado e como Cole
ga do ex-Governador do meu Estado. 

Por tudo isso, devo respertá-lo. Alio-me aos de
mais Colegas. que, a partir da última sexta-fefra. 
quando ocorreu o óbito, foram a Santa Catarina, 
como o Pres1dente desta Casa. o ilustre Senador 
Antomo Carlos Magalhães, que até lá foi levar as 
condolências em nome de todo o Senado brasiieiro. 
O Senador Roberto Requião também esteve lá na 
sexta-feira a no1te. No funeral, tambem estavam pre
sentes os Senadores Eduardo Supilcy, Lucio Alcân
tara. Edison Lobão e José Roberto Arruda. Se1 que o 
Senador Bernardo Cabral, na ultima sexta-feira, Já 
se pronunc1ava no pk!náno deste Senado. Houve 
manifestações as mais diversas. 

Aliando-me às manifestações quer dos catan
nenses. quer dos brasileiros, quero dizer Que ele tez 
htstóna. Vilson K~1nüb1ng ajudou a escrever uma 
parte da h1stória catarinense. e, sem dUvida alguma, 
sua contnbutção será fonte de pesqu1sa para nós. 
catannenses. e - por Que não d1zer - para o Sena~ 
do. Os depoimentos aqui prestados, em especial o 
do Senador Jefferson Peres, da Comissão de Eco
nomia, também serão fontes de reterênc1a. 

Como eu dizia no ult1mo sábado. não sei se 
esta é uma homenagem de despedida. Penso ate 
que não. Pelo que ele foi como Preferto, Deputado 
Federal. ex-Governador e Senadf"'\r, queiramos nóa 
ou não. Vilson Kleinübing. cnou ' na legião de ami-

gos e de companheiros naquele Estado. Por certo. 
praças. ruas e logradouros publicas levarão o nome 
do Senador Vilson Kleinubtng. 

À sua esposa. D. Vera. aos seus filhos. aos 
seus 1rmãos. a sua mãe. aos parentes. aos compa
nheiros e a legião de am1gos que fonnou. os nossos 
mais smceros cumpnmentos neste momento! 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador Ludio Coelho. 

O SR. LÚDIO COELHO (PSDB- MS. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Pres1dente, S~s e Srs. Senadores, estava no intenor 
do meu Estado, numa fazenda no Mato Grosso do 
Sul. quando receb1 a nolicia do falecimento do Sena
dor Vilson Kleinübing. 

Desejo prestar um depoimento aqui. No meu 
Estado, seguidamente. as pessoas me perguntam 
como é o Senado e como são os Senadores. Eu os 
informo a respeito do quadro qualif1cado de Repre
sentantes da República no Senado. Sempre realcei 
que, na Bancada de Santa Catarina, havia um Sena
dor- eu até não sabia pronunciar bem o seu nome -. 
Vilson Kleinübing, que era murto quamicado. Eu dizia 
que me Identificava inteiramente com ele nas linhas 
de rac1ocinio. no cuidado na administração das fi
nanças publicas. 

Neste momento em que a Nação brasileira pre
CISa fazer esse acerto de contas do Poder Público 
brasileiro, o Senador Vilson Kleinübing fará grande 
falta. Inúmeras vezes converse1 com ele sobre a si
tuação das contas públicas do nosso Pais. Discuti
mos sobre a permanente aprovação dos pedidos de 
empréstimos feitos pelo Senado Federal. Dizia a ele, 
por diversas vezes. que um dia a Nação cobrana 
esse nosso procedimento. Aprovamos todos os pe· 
didos de rolagem de divida e de empréstimos feitos 
ao Senado Federal. 

Quero render as mtnhas homenagens à famíha do 
Senador Vilson Kle1nübing e dizer que ela só tem meti
vos de orgulho ao recordar o Senador desaparecido. 

O SR. PRESIDENTE (An1onio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Julio Campos. 

O SR. JÚUO CAMPOS (PFL- MT. Para enca
minhar a votação. Sem rev1são do orador.) -Sr. Pre
sidente. Sr!s. e Srs. Senadores. e com profunda 
emoção e com profunda tnsteza que venho ao Ple
nâno do Senado, na tarde de hoJe. para prestar esta 
homenagem a esse grande brasileiro. a esse grande 
catannense e gaúcho que fo1 V1lson Kle1nübing, Se
nador emérito desta Casa. 
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Confesso que. tal como o Sr. Senador Lúdio 
Coelho, em todos os meus depoimentos no Senado 
Federal, eu fazia questão de mencionar que uma 
das grandes personalidades, que um dos luminares 
da área econômica do nosso País era o Senador Vil
san Kleinübing. Confesso uma profunda admiração 
pela sua pessoa, pelo seu trabalho. Convivi com 
esse nobre companheiro; ·correligionário da Bancada 
do PFL. durante quatro anos na Comissão de As
suntos Econômicos e em outras Comissões de lide
ranças partidárias. Sempre vi na figura dele aquela 
personalidade forte. coerente, digna e honrada. que 
nunca vacilou. Mesmo sendo Vice-Líder do Governo. 
mesmo tendo a responsabilidade de defender o Go
verno em determinados projetas na área econõmica, 
ele nunca vacilou em dar o seu depoimento coerente 
e, até certo ponto, válido para o Brasil de hoje. 

Estamos acompanhando a chegada de um 
novo plano, um novo pacote econômico, conseqüên
cia do gasto público excessivo neste Pais. Vilson 
Kleinübing foi o grande policial, o grande promotor, o 
grande fiscalizador, o grande auditor das contas pú
blicas nesses últimos quatro anos no Senado. Tal
vez. se tivéssemos seguido mais as suas decisões, 
os seus conselhos, muitos Es\ados hoje estariam em 
melhor situação econômica. Vilson Kleiniibing mar
cou a sua passagem na vida pública como Deputado 
Federal, como Secretário da Agricultura de Santa 
Catarina, onde fez um grande trabalho, um belíssimo 
trabalho, levando energia às propriedades rurais do 
interior daquele Estado. Isso o credenciou a ser can
didato a Governador do Estado. Não foi vitorioso, 
mas, dois anos após a eleição, foi convocado pelo 
povo de Blumenau - ele nem morava naquela cidade 
- para ser o seu Prefeito, exatamente pelo grande 
trabalho que fez como Secretário de Estado e pela 
expressiva votação obtida como candidato a Gover
nador. Na prefeitura ficou pouco tempo porque, em 
seguida. o povo catarinense, sentindo necessária a 
sua presença, convocou-o pelo voto direto para ser 
o seu Governador. Foi eleito brilhantemente e fez 
uma admimstração magistral, marcando a História 
com o seu trabalho. Depois, veio representar o seu 
Estado no Senado Federal. Tenho certeza absoluta 
de que todo o Brasil e não só Santa Catarina perdeu 
um grande homem público, um grande político e um 
grande administrador. 

Numa das minhas conversas com o aluai Pre
sidente da República a respeito dos Srs. Senadores, 
eu disse a Sua Excelência que. no dia em que tives
se que convocar um Senador para ser Ministro da 
Fazenda. ou da Economia, ou do Planejamento, es
colhena Vilson Kleiniibing, pessoa talhada para ocu
par um cargo na área econômica deste Pais. Tenho 

certeza de que esse meu pensamento coinc1d1a com 
o pensamento da maioria dos Srs. Senadores. 

Nesta Casa. sempre pedi conselhos a Vilson 
Kleinünbing Quando chegavam os pedidos de em
préstimos externos para Estados e Municípios - al
gumas vezes fui Relator -. antes de dar o meu pare
cer, fazia questão de dialogar com ele. de pedir-lhe 
infonnações. 

Lembro-me de uma luta titãnica quando ele 
apresentou aquele projeto de resolução mediante o 
qual 50% das receitas que os Estados arrecadas
sem com a venda das estatais deveriam ser destina
dos ao pagamento da dívida pública dos Estados. 
evitando um possível derrame do dinheiro público na 
campanha eleitoral de 1998. Juntos, lutamos e con
seguimos fazer com que o Senado votasse e apro
vasse essa lei. No entanto, lamentavelmente o Po
der Judiciário. em pouco mais de 48 horas. declarou 
inconstitucional, a pedido dos Governadores. o pro
jeto Vilson Kleinübing. E houve realmente um derra
me brutal do dinheiro público da venda das estatais 
nas eleições deste ano de 1998, o que causou a der
rota de inúmeros Senadores nas eleições do dia 04 
de outubro úHimo. Vilson Kleinúbing tinha razão. 
quando ali daquela cadeira. no fundo do plenário 
desta Casa, brigava. lutava para que moralizásse
mos a aplicação do dinheiro publico. dos ilmpresti
mos e. principalmente. dos recursos arrecadados 
com a venda das estatais dos Estados brasileiros. 

Lamentavelmente. hoje ele esta morto. Deixou 
em todos nós, seus colegas do Senado. em todos os 
catarinenses e brasileiros um vazio muito grande. 
Tenho certeza absoluta de que esse homem terá o 
reconhecimento. Proponho até. Sr. Presidente Anto
nio Carlos Magalhães. que prestemos uma homena
gem mais concreta a esse grande brasileiro. lutador 
das contas públicas: a sala da Comrssão de Assun
tos Econõmicos do Senado poderia passar a chamar 
Sala Senador Vilson Kleinübing_, Ele realmente lutou 
naquela sala, na CPI dos Precatórios. 

Para minha alegria. constato que o eminente 
Senador Bernardo Cabral também esta indicando a 
mudança de denominação da Sala de Assuntos 
Econõmicos para Sala Senador .Vilson Kleinübing. 
Podemos prestar-lhe essa homenagem muito digna. 
E. neste instante. recordo que o Senado ainda está 
devendo uma homenagem a um outro Senador fale
cido neste ano. que relevantes serv1ços prestou ao 
Senado, à nossa querida Paraíba e ao povo brasilei
ro. que foi o saudoso. inesquecível Presidente Hum
berto Lucena. Ele também faz jus a uma homena
gem mais concreta do Senado: presidiu por duas ve-



4~6 ANAIS DO SENADO FEDERAL OL'TUllRO DE 1998 

zes esta Casa, ocupou por doia mandato. a c.a.ira 
número um do Senado Fadetal - inclusive na - úl
tima gestão tive o privilégio de ser o MU Plil'n.iiQ 
Secretáno. 

Convivi com o ,_., ql*ido ~ e, 
nesse momento de s•tdadea. no IIDI**" de ~ 
nagem a Vilson Klenibing, q.ao tan"t*lt IIIIBulllw, 
com saudades, a perda de um outro grande bl ' · o. 
do nosso querido puc!c-.o tiuii'Dirto Lucana. 

Senador Bernardo Cabral. conte com a l1'linha 
solidariedade para a ...,i,.. w .;ão de que a Sala de 
Assuntos Ecouómicos seja denominada Sala V*on 
Kleinübing. Tenho cer1aza abaoluto de~- pro
jeto de resolução será api'OV8do por unanimidade. 

A família Kleinlibing, * aua eeposa Dona V
Maria, aos seus tr6s !ilhoa, Joio Paulo, Edu1rdc a 
Diogo, a nossa IIOiiclariedme, nio a minha. aill;._ 
e humilde Senador de Mato GIQMO, mM a ta•• 
gem sincera do po110 1"11111Q-grosa.158, um po110 ~ 
deve muito aos catarine,_, desbra.,...,.. do I'ICII'

tão de Mato Grosso, onde levaram o eeplrito de • 
balho, de luta do povo catalinenU. 

Em nome de Mato GIQMO, em nome do Sana
dor Carlos Bezerra, do Senador Jonas Pih'wilo, de 
todo povo mato-groaarwe, o nosao pralundo ._.. 
to e o nosso atx.ço fratamal ao po110 de Sa'* C. 
tanna, ao povo bnlsileiro por- grwlde ~a 
de Vilson Kleinúbing. 

o SR. PR -.ma (AI-.onio Caltaa Magali E ) 

- Com a palavra o Sanador Elcio Alvanam. 
O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES. P818-

caminhar a vawção. Sem reviaão do orador.) - Ir. 
Presidente, eminentes ca&egas, j6 tMt ~. 
na reunião da Comi88áo de Assuntos EconOot · 1 
hoje pela manhã, de falar algo a ~ de Villan 
Kleinübing. E falei exatamanta naquaiB 1oc1t1, POr
que. na verdade, durante a vida part.manlar de VI
san Kleiniibing no Senado, a Comissio de A--. 
Econômicos teve oportunidade de acolher de maia 
de perto as lições, 08 atoa de probodada e, acima da 
tudo, eu diria até com certo estoicismo, o acendr.-o 
amor à defesa do Erário a, além disso, a COIIvictlo 

de que estávamos entrando em uma situaçio ~ 
nômico-financeira das mais críticas para o Pala. 

Tive um privilégio, talvez um pouco maior do 
que os meus colegas: ~ Vilson Kleinübing ._. 
gou a esta Casa, foi Esperidião Amin quem ma .... 
sentou o novo Sanador de Sanla ea.ma. O.. o 
primeiro ll10rT81tD, P8R*Ii a peraonalidade falta da 
Vilson Kleinübing. E Vileon vinhlt de San1a C t 1 

-. 

onde todos embvam a- lorml de~- Yllon 
não era homem de cou:: "es; tomou rr~ ...., 

-------
dLfta e I'8Ciicai& no gcwemo de Sanla Calama. dilo
tio de vilio do povo ~. que laço Ql..tio 
de exallar. Sanla Catarina 6 um cekiiQ parm!1fl8111e 
de ~ "'• ~ de vida p'i*'a Vtleon Klainii-
1*1g ~ a c:hegau aqui ao Sanado Federal. 

Quando IMt Õportuniclade de ser convidado 
pelo P!111idente Fernando HenriqUe Cartloso para 
eun:er a Udarança do Governo, precisai conwcar 
alguns ~- pera ajudar naasa tareta, a 
com Villlon Kleriibing ac:onteceu um falo que faço 
~ de proclamar. Sem nenhuma vaidade, sem 
qualquer ....sido de polfia. convoquei Vllllon Klainii-
1*1Q para exercer uma ViCe-l..ii?IHanç com a ras
ponsabilidade talai da 6rN ecaol6mica do Governo 
no Senado da República E 11'01.1 mais além. falei a 
ate naquela ocaaiio, e reitero de público: "VIIIon, 
você nio vai - um Vice-Uder; voc6 6 ·o Uder do 
Governo para oa 8MUI1Ioa da inla ·eco~iólolica. E a 
partir deste noomento, Vlillon, todos ~08 asta
rao ent~ u auu mioa, porque sei que você é 
um homem que tem I'Mp&ldo moral a inlalactual 
para asaumir por inteiro - responsabilidade.· Co
,...,iquei o fato 110 Pnamidenle Fernando Henrique 
Cardoso, que, na ,_ma hore, endosiiO'J totatmente 
• rrinha postura. l8bendo que Vllson Kleiniibing in
dilcutMimante ara um homem que teria todos os 
pradi::ados -.6rio6 para eJ<ercer a Liderança da 
inla aconOmica. 

Foi a partir dali que Vlllon KleinUbing, dia após 
dia, começou a crescer no conceito dos nossos Co
legas. Como se nio bastasse as atividedes ineren
tes à Liderança. 110 comando doa proc:essos na ãrea 
da Corú 11 0 de Assuntos Económicos, aqui, MS!e 
Plenério, am diacursos que foram m.qu&clveis, ele 
I8Ve oportunidade de assinalar muito bem a sua es
teira lurnnosa de vida pública. 

QueiQ rassaltar, Sr. Presidente e eminentes 
Colegas, o lado público da vida de Vüson Klainübing, 
que todos conhecam. O Senador Jeltttfll()n Péres in
clusive teve oportunidade de lazer uma oração mar
cada por pontos de vida pública e pontos da vida 
pessoal de S. Ex". Oue10 daslacar alguns pontos 
que sio da nossa intimidade e da nossa vivência. 

Vi?son Klainübing - o Senador Jeffeoson Péras 
falou h6 pouco em depoimento ao Sanador Espan
dião Amin -. antas de perder o sentido da& coisas, 
pediu que lha tosse servida uma taça de SOI'YBte. E 
para nós, que convhiama5 com ele. esta ara uma 
postura dele. Os ouliOS convidem para tomar uma 
doae de ulaqua; Vilson Kleiniibing MIJ1)r& convidava 
para tomar uma taça de .,. ••· A paixão dele era 
tomar sontete. Uma du coisas intei'IISSIU1III8. Era 
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um menino no momento em que tinha oportunidade 
disso, e discutia sabores. Esse era o Vilson Kleinü
bing, uma pessoa simples. destituída disso tudo. 

Independentemente disso. eu e Vilson nos 
aproximamos mu~o. principalmente quando aconte· 
ceu o primeiro momento da doença. Vilson Kleinu
bing foi fazer uma viagem aos Estados Unidos. Ele 
era um homem vaidoso, gostava de se vestir bem; 
cultivava a prática dos esportes e tinha orgulho de 
dizer que corria 1 O km todas as manhãs. Ele foi aos 
Estados Unidos e um amigo que estava ao lado 
dele, Flávio Coelho, sugeriu-lhe que f1zesse exames 
na clínica do Dr. Cooper, idealizador do conhecido 
teste que leva o seu nome. E Vilson Kleinubing re
solveu fazer um check-up. Todos os exames corres
ponderam exatamente àquela vaidade do atleta 
amador que corria todas as manhãs. No entanto, o 
medico dos Estados Unidos, ao exam1nar as cha
pas, disse: "Senador, há um ponto branco, muito pe
queno, no seu pulmão que precisa ser pesquisado". 
Vilson Kleinübing ouviu o que disse o médico e lhe 
perguntou se poderia fazer isso no Brasil. O médico 
lhe disse que ele poderia vir ao Brasil, inclusive com 
recomendação, salvo engano. para o hospital do Rio 
Grande do Sul, onde de fato ele fez a cirurgia. Vilson 
voltou e nos disse aqui, bastante preocupado: "Veja 
que coisa. fui fazer um teste, verifiquei que os meus 
indices todos estão superlativos". E quando Vils6n 
foi para o hosp~al, aquele ponto; no inicio do·tama
nho de uma cabeça de alfinete. já tinha atingido o ta
manho de uma bola de gude. o que demonstra real
mente que a doença era insidiosa. Fez a operação e 
voltou. Daí todos participaram aqui da dor de Vilson 
e daquela sina, mas, mesmo assim, ele vinha ao Se
nado. Com a perda dos cabelos, a pnncípio ensaiou 
uma peruca. Mas ele. um homem muito autêntrco. 
assumiu a doença por inteiro e disse _que era porta
dor de cáncer e que iria lutar. E teve uma recuperação. 
Mas.. naquelas conversas das quais todas particip~

mos nas tardes dessa sessão, ele sempre diz.ia: "a ún_t
ca coisa que me assusta é .que não pode haver uma 
recidiva. Se houver, tenho certeza de que não resisto". 

·veio a eleição. Fui para a disputa no Espírito 
Santo e, de vez em quando, perdido lá no interior 
do meu Estado. o telefone tocava, era Vilson Klei· 
nUbíng querendo saber da minha: campanha. preo
cupado com os resunaclos·divulgados pelos institu
tos de pesqoisa e eu lhe dfzia com a maior lealdade: 
Vilson; a eleição esta muito ditícil. Tenho impressão 
de que você 11ão vai ·tér seti colega nos próximos 
quatro anos, porque- a ·eleição para mim é ·quase im-
·possível. · .... 

Veio o dia 4 de outubro, eu já sabia que não 
ganharia a eleição e vim para Brasília. Cheguei ao 
meu gabinete dia 5 e o primeiro telefonema que re
cebi foi de Vilson Kleinübing. Ele me tratava por El
cio Alvares. fazendo questão de dizer os dois no
mes, e me disse: "Eicio Alvares, tenho duas noticias 
para lhe dar. A primeira. maravilhosa: nós ganhamos 
de ponta a ponta aqui." Ele falava isso sem tocar na 
minha derrota, com mu~ delicadeza. O Vilson tinha 
uma extrema delicadeza em fazer as suas COlocações. 
·A segunda notícia, Elcio Alvares: a minha doença vol
tou e voltou de uma maneira muito forte. Estou se
guif1dO, amanhã. para Brasilia, vou conversar com o 
Presidente Antonio Carlos Magalhães e procurar re
cursos fora do Brasil, porque já sinto que realmente 
a doença avançou bastante.· 

Eu estive, terça ou quarta-feira, com o Presi
dente Antonio Canos Magalhães e disse-lhe que o 
Vilson estava vindo e que tinha falado comigo a res
perto de um quadro de saude delicado. Fomos sur
preendidos - o Presidente Antonio Carlos Magalhães 
também estava presente·, nessa quarta-feira, com a 
notícia de que Vilson já não tinha mais condições de 
locomoção própria. porque após uma aplicação de 
quimioterapia ele estava prostrado pela doença. 
Desde então não vi mais Vilson Kleinubing, apenas 
recebi um último telefonema, este inesquecível. 

Ele me telefonou e alguns colegas estavam em 
volta. tais como o Senador Arruda e o Senador José 
Agripino. O Senador Espendião Amin fez a chamada 
e uma voz já muito apagada de Vilson Kleinübing 
disse: "Olha, estou recebendo um abraço de você. 
Nós estamos lutando." O Senador Esperidião Amin 
ainda falou: "Você é um forte!" E o chamava de go
vernante. "Governante, levante a cabeça e vamos 
prosseguir nessa luta!" Foi o último telefonema de 
Vilson Kleinübing. 

Eu· não pude, por um mot1vo muito imperioso, 
estar presente, como gostaria de tê-lo fe1to, ao últi
mo adeus a Vilson Kleinübing, mas tenho certeza de 
que a presença de Antonio Carlos Magalhães - e de 
ootros colegas que toram - levou o sentimento unâ
CJime desta Casa, de cannho, de amor, de amizade e 
de respeito a ele. 

.. ·Faço esse reg1stro hoJe, Sr. Presidente. emi
nentes colegas. como Líder. profundamente grato à 
extraordinária figura que toi Vilson Kleinub1ng. Vilson 
me deu a melhor das colaborações. e laço Questão 
ae proclamá-la' Ele não loi Vice-Líder: ele toi Líder 
do· .Governo nos:· assuntos referentes à área econô
mica. e todas as tarefas q~e ele teve oportunidade 
de desenvolver. fez com brilhantismo 1nexcedível. 
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Agora, Sr. Presidenle, .-e I1"'CCIIWW''to em que 
a Casa pranteia e pranteia de maoeira tAo ddilllel1

ic. :MI• 
a figura de Vilson Kleinübing, quero diar a c.a um 
que recolho das palavras Clllle ao longo do IIM'Ipll, 
dos gestos que ele 11 • CIMNCeu, talvez o supo1t1 
maior para enfrentar uma outra caminhada de vidll. 
Ai sim, acreditando que OB valores maiores do oa 
valores da amizade. 

Deus tem seus deslgnio5, e ternOB de 'NII il6 
los. Quaisquer que sejam OB deslgniOB de Deua, na 
paixão, no amor, na politica, na vida pública, .._ 
são imutáveis. 

Neste instante, Sr. Ponidente, rendendo
homenagem a Vd&on KleinObing, faço do fundo do 
coração, com a c:onvicção Clllla vez I'TIIIior de que • 
grandes amizades conatiluem, na venllide, um • 
grandes patril'1'10ni0B que podillmos -IC&r ll 
nossa vida. As coisas nwleriais não rap,__ 
nada. Os verdadeirOB amigOB, como Volson KleinQ
bing, estes, sim, sio OB troMus que~-., lOn
go da vida dizer e ~r. Fomos MUS amigai, 
admiramo-lo e, acima de tudo. manifellamos o m.
profundo respeito e a ~ -ndnlda admiraçAo a 
sua famflia. 

Muito obrigado. 
O SR. PPE?TEJM (AniDnio Carloe Magl!l-n) 

-Com a palavra o nobnl Sei-*" 8erreoOD Cabral. 
O SR. BERHAPDO CAMAL (PFt.- AM. P

encaminhar a 1101aç6o. Sem -slo do orador.) - Sr. 
Presidente, s,-,. e Srs. Seollldon!s, Voloon Kleinilbinl, 
que estranho paradaxo, ~- Os que 11m e»
nhecimento 0\ldinaUr do idioma alemão e os que *" 
muito ou os que têm pouco, oomo eu, Sllbem que Klli
nübing quer dizer 'pequeno altBsio'. Eil ai o ~ 
xo: carrega no nome ume nwca do arteeio. 

Quando ouvi falar, pela primeira vez, em Vilson 
Kleinübing, já o disse daquela tribuna há alg..W 
dias, quando entendia que o ideal seria que todola 
orássemos pela sua volta, porque é sempre duro • 
mentar a sua ida, como fazemos agora, eu registra
va que a primeira vez tinha sido através de um outro 
homem publico de grande respeitabilidade, Antor*l 
Carlos Konder Reis, que havia lutado pela eleição do 
Kleinübing, tendo se tornado seu Voce-Govemador. 
E Antonio Carlos Konder Reis me disM exatarnerW 
isto: 'Este é um homem público que este Pais .,.; 
conhecer." E o que é int.-ante é que cada vez 
mais me dou conta de que OB homens publicoa r*! 
valem pelo poder que ~lmente COOMgl_, 
palmar. ou pela fortuna que amealham ao longo * 
vida, mas por aquilo que produarn em favor da co
latividade. 

Quando um político como nós outros. que nos 
debruçamos sobre um requerimento, não queremos 
nunca fazê-lo quando se trata de um desse tipo, so
bretudo quando vem carregado de uma imensa sau
dade, esta saudade que é uma espécie de fiande~ra 
das distãncias. 

Onde estará agora Kleinübing? Até bem pouco 
tempo atrás, estava comandando o que se conven
cionou chamar Comissão Parlamentar de Inquérito 
dos Títulos Públicos, a CPI dos Precatórios. Flexível. 
sério, a ponto de - quando. por uma dessas ilumina
ções que o A-issimo nos dá, eu o indicava para ser 
Relator-Adjunto • receber toda a manifestação de 
prestigio da Presidência do Senado, através do Se
nador Antonio Carlos Magalhães. para ir até o fim. e 
o fez de forma incansável. Quem o conheceu de per
to, como todos nós. sabe que Kleinübing não era ho
mem de contorcionismo polibco, nem de ficar no ma
labarismo das palavras para não dizer o que estava 
sentindo. 

Sei, Sr. Presidente. que o requerimento de V. Ex'. 
subscrito por todos nós. é dessas peças que V. Ex' ja
mais, em tempo algum, gostaria de ter tomado a ini
ciativa de fazer. Todos temos certeza disso. E se o 
fizemos, e se agora cada um dá o seu depoimento -
e espero que não se1a repetitivo. tais as qualidades 
que já foram aqui alinhadas e merecidamente reco
nhecidas e proclamadas -, é porque os Anais da 
Casa precisam registrar·quem foi um dos seus gran
des integrantes. 

Por tudo isso, Sr. Presidente, é que idealizei este 
requerimento. Acho que V. Ex" vai submetê-lo à Mesa, 
a qual preside, para que se faça um objelo de estudo. 
no sentido de que a sala de reunião da Comissão de 
Assuntos Econõmicos, onde ele atuou com rara profi
ciência, veja na parede o seu nome, não como uma 
homenagem simples dos Senadores que estão pas
sando agora, mas para que a posteridade indague por 
que foi ele merecedor desse registro. E ao indagar. 
vão ver que a vida traz este paradoxo: pequeno arte
são no nome, grande politico na atuação. 

Sr. Presidente. junto a minha tristeza à tristeza 
de todos os companhe~ros que aqui falaram. Tam
bém eu me associo a todas as manifestações de pe
sar que serão dirigidas à sua família. 

Com isso, concluo dizendo que esta tarde. ao 
fazer este registro de saudade e tristeza. faz, ma1s 
uma vez, a característica típica de que vale a pena 
ser sério, quando se é um homem publico que teve 
atuação como Vilson Kleinübing. 
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Encaminho a V. Ex" a indicação de minha au
toria, que o em1nente Senador Júlio Campos me deu 
a honra de subscrever. 

É a seguinte a indicação encaminhada 
a Mesa: 

INDICAÇÃO N•2, DE 1998 

Indico a Mesa, para que seja objeto de estudo, 
que a sala de reuniões da Comissão de Assuntos 
Económicos seja denominada "Sala Senador Vilson 
Kleiniibing". 

Sala das Sessões. 27 de outubro de 1998. -
Bernardo Cabral -Júlio Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador Francelina Pereira. 

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL - MG. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, eminentes Colegas, é possível que 
em determinados instantes, durante a vida desta Ins
tituição, algumas homenagens possam ter sido pres
tadas mais drtadas pelo convencionalismo do que 
pela autenticidade. 

Hoje, estamos aqui para manifestar, de públi
co, e o faço em nome de Minas Gerais e dos minei
nos, o nosso sentimento de pesar não apenas ao po
litico, mas sobretudo ao homem público, que _foi, 
como Prefeito de Blumenau, Secretário de Estado 
de Santa Catarina, Governador de Estado e como 
Senador da República, uma figura profundamente 
inesquecível. Devemos recordar os momentos de 
convivência que tivemos com o eminente homem 
público. 

Quando fui informado de que teria sido identifi
cada uma manifestação cancerosa no pulmão do 
Senador Vilson Kleinübing, apressei-me em telefo
nar-lhe para manifestar a minha solidariedade e di
zer-lhe que se tratava de uma doença insidiosa e 
que efetivamente poderia ser debelada. Ele me dis
se por telefone e depois pessoalmente que o proble
ma era um pouco mais amplo e profundo. Conver
sando repetidas vezes, ele afirmou que várias foram 
as conquistas de sua vida, mas. talvez, dizia ele, a 
mais importante seria ter vencido o câncer. Vencer o 
cãncer era a grande vitória entre tantas vrtórias de 
Vilson Kleinübing. Ele me parecia sempre tranquilo 
quanto ao seu destino. No entanto, no contato com 
outras personalidades e amigos nesta Casa ou fora 
desta Instituição, ele revelava a preocupação com o 
seu destino, na hipótese de uma recidiva no seu es
tado de saúde. 

Confesso a V. Ex" que fiquei aturdido quando, 
ainda vivendo os úHimos instantes da campanha 

elertoral em Minas Gerais, fui infonmado, de uma for
ma repentina, do seu falecimento. Imaginei sempre a 
figura de Vilson Kleiniibing, com 54 anos, ainda jo
vem, mais do que um politico, um homem público, 
porque, entre os brasileiros, políticos são muitos, 
mas homens públicos são poucos. Mais do que um 
politico, quero repetir, ele era um homem público, 
pelo conceito, pelo resperto, pela dedicação que ti
nha aos problemas de interesse do seu Estado e 
desta Nação. 

Quero aqui, portanto, manifestar a esta Casa, 
na pessoa de V. Ex", Sr. Presidente Antonio Carlos 
Magalhães, a nossa manifestação de pesar, neste 
denradeiro adeus que estamos dando ao homem que 
engrandeceu esta Casa e fez dela um dos sustentá
culos mais importantes de exemplo de vida e de de
mocracia. 

Muno obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Concedo a palavra ao Senador Hugo Napoleão. 
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI. Para en

caminhar a votação) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, gostaria, em I'Iome da Liderança do Par
tido da Frente Liberal, de solidarizar-me com o re
querimento que estamos encaminhando"à Mesa, de 
pesar pelo falecimento do nosso estimado amigo, 
colega e companheiro Vilson Kleiniibing. 

Devo dizer, Sr.-Presidente, que fui submetido à 
mesma cirurgia de pulmão a que se submeteu o Se
nador Vilson Kleiniibing. Foi nos idos de 1987, quan
do cheguei a esta Casa. Embora, no meu caso, feliz
mente o tumor não fosse maligno, mas benigno, 
senti, evidentemente, antes da cirurgia, todas as 
sensações que sentiu o Senador, quando não se 
sabe a natureza do tumor que se vai encontrar. Eu 
era Governador do meu querido Piaui, quando fiz 
um exame de raio X e apareceu uma mancha, que 
depois cresceu com o tempo. Felizmente, pude so
breviver - ;a se vão onze anos ~, e infelizmente o tu
mor do Senador Vilson Kleiniibing era maligno. Pos
so, portanto, afirmar que tiv" a mesma sensação 
que o Senador sentiu, pelo "menos nos momentos 
que antecederam a cirurgia, que são extremamente 
delicados. 

Conheci o Senador Vilsoo Kleiniibing durante a 
sua campanha vrtoriosa para o governo do glorioso 
Estado de Santa Catarina, no curso do ano de 1990. 
Eu era Pl'esidente Nacional do meu PFL e viajei por 
todos os Estados onde tínhamos candidatos ao go· 
vemo. Recendo-me, inclusive, que estive em Salva
dor, Bahia, quando a convenção do nosso Partido in
dicou o nome de V. Ex", Sr. Presidente, a candidato 
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nesse grande Estado, felizmente elerto. Assim, fui a 
Blumenau e passei praticamente uma tarde conver
sando com Vilson Kleinübing. Desde cedo, pude per
ceber o grande espirrto públicci, o grande amor à 
causa publica que lhe moviam os passos. Ele tinha 
esse acendrado amor à coisa pública e elevado es
pírito público que ostentava. Era uma coisa visível. 
Essa história de dizerem que as aparências enga
nam. não enganam nãO: Nós. homens já madUT06 
pelo tempo, sabemos, com alguns minutos de con
versa, quais são as características básicas das pes
soas, se elas tendem a ter um bom ou mau caniter, 
se tendem à bondade ou à maldade. Tudo isso apa
rece como que num passe de magica. E Vilson exa
lava - acho que essa seria a expressão correta -. 
para os outros o seu ideal de Brasil, o seu ideal de 
ver Santa Catarina um Estado organizado. 

Cons1derei murto interessante o depoimento do 
eminente Senador Casildo Maldaner - que conhaci 
quando era Govemador de Santa Catarina. na oca
sião em que lá estive como Ministro da Educaç&o 
para assinatura de alguns convêmos e 1nauguraç&o 
de obras -. tendo em vista o fato de ter sido proferido 
sob a ótica de um adversaria político estadual. S. 
Ex" lhe rendeu as maiores e mais justas homena
gens neste momento de dor por que todos nós pas
samos nesta Casa. Recordava, há pouco, o que afir
mou o Senador Edison Lobão, que, na qualidade de 
Líder em exercício do PFL. foi a Santa Catarina, as
sim como V. Ex", Sr. Presidente, e o Presidente Na
Clonai do nosso Partido, recém-eleito, Senador Jorge 
Bomhausen. também de Santa Catarina. Enfim, a 
Casa se lez representar pelos seus mais ilustres 
membros. 

Como eu estava dizendo. durante toda a vida 
pública. Vilson Kleinübing passou para os outros a 
mesma sensação. Quem não se lembra de sua gar
ra na CPI dos Precatórios? A preocupação na averi
guação da verdade e a preocupação com o endilll
damento publico? As várias conversas que ele tro
cou com o Ministro Malan e com o Dr. Pedro Parente 
- assistidas muitas delas pelo líder do Governo. Se
nador Elcio Álvares, de quem era V ice-Li der -, das 
quais desincumbiu-se com uma oratória fluente, cul
ta, cheia de vida e com muita personalidade? Os de
bates na Comissão dos Precatórios, que foram muito 
pontificados pela sua preocupação em espelhar a 
verac1dade. em defender o Erário? Isso também se 
fazoa mu1to nítido nas participações de Vilson Kleirn.i
bing na Comissão de Assuntos Econõmicos: eese 
cuidado e acendrado amor à causa pública, marca 
indelével de sua passagem no Senado Federal. 

O Sr. Josaphat Marinho (PFL - BA) - Permi
te-me V. Ex' um aparte? 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - Pois 
não. Ouço, com mwto prazer. o aparte de V. Ex'. no
bre Senador. 

O Sr. Josaphat Marinho (PFL - BA) - Nobre 
Senador Hugo Napoleão. Líder da nossa Bancada, 
evidentemente V. Ex' fala em nome de todos nós. 

O SR. HUúU NAPOLEÃO (PFL - PI) - Murto 
obrigado. 

O Sr. Josaphat Marinho (PFL - BA) - E, 
quanto m1m, a circUt· • .stãncia d1spensa-me de falar. 
Quero apenas. corr. ;:ua condescendência, deixar 
mamfestado, po. me1o do seu discurso. o testem,.:
nho do meu respeito a V11sv •• !<leinl:.bing, ... m homem 
de 1déias que as defendia com destomor. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - Aco
lho. com a reverência de sempre, a precisa interven
ção de V. Ex'. nobre Senador Joo.aphat Marinho. 

Sr. Presidt::ntt .. ~~~ dizia que ele tinha sido Pre
feito de Blumenau. Deputado Federal, Governador 
de Santa Cr"'::o~na e Senador rios mais brilhantes. 
Realmente, quando Vilson ocupava a tribuna, tanto 
na torma q:.~anto na substância, tanto na. aparência 
quanto no fundo, ele vinha com todo aquele conheci
mento. primeiro com um Português escorreito e. em 
segundo lugar, uma manrtestação permanente de 
cultura e de humanismo. 

Tudo aconteceu tão rápido. no curso da cam
panha eleitoral, de maneira tão fulminante que fico a 
pensar que doença temvel e essa. que vírus pouco 
inteligente, que mata para, em seguida. morrer. Há 
certos tipos de vírus que são mais - perdoem-me a 
irreverência - inteligentes. pois fazem um certo mal 
e continuam convivendo com o organismo humano. 
Esse não. esse e realmente tenebroso. mortífero e 
suicida. 

É uma pena. porque vai-se uma das mais ful
gurantes inteligências desta Casa e. por que não di
zer. do Congresso Nacional. Quero, então, manrtes
tar mais uma vez, em nome do meu Partido, o Parti
do da Frente Liberal, o sentimento de todos os Se
nadores componentes desta Bancada de levar à fa
mília enlutada, à sua digníssima esposa e a seus fi
lhos o nosso abraço fraterno e sincero. 

Concluo. Sr. Presidente, dizendo que Vilson 
Kle1nübing, como diria Seneca, encontre na morte o 
porto tranqüilo do eterno repouso. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra o Senador Jose Agripino. 
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O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL - RN. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, farei um pronun
ciamento que, honesta e sinceramente, gostaria de 
não fazer, que esperava não precisar fazer. 

Olho à minha direita, para o fundo do plenário, 
e lembro-me dos cabelos grisalhos do meu amigo 
Vilson Kleinübing. Entre nós havia laços de compa
nheirismo partidário, mas, acima de tudo, laços de 
amizade pessoal. 

Na úHima sexta-feira, em tomo do meio-dia, es
tava próximo a Mossoró, minha cidade, terra onde 
nasci, quando recebi a noticia por telefone do faleci
mento de Vilson Kleinübing. Lembrei-me da visrta 
que fizemos, um ano antes. à minha terra: ele e sua 
esposa Vera, na companhia de seu amigo José Agri
pino e sua esposa, num encontro social de amigos 
que se gostavam e se resPertavam; amigos que se 
visitavam nos seus Estados, porque eu também esti
ve com ele em Blumenau, em Florianópolis, em en
contros sociais. 

A perda de Vilson Kleinübing, a mim pessoal
mente, traz tristeza profunda, porque eu o respertava 
como companheiro de Partido, como lidar de um Es
tado e como homem que tinha como marca de sua 
vida pública a probidade. Em nossas conversas inti
mas de amigos, nós, que tínhamos tanta similitude
ele havia sido prefeito, assim como eu: governador, 
assim como eu; e era senador, assim como sou hoJe 
-. trocávamos experiências de nossas vidas públi
cas. E lembro-me muito bem de episódios que ele 
me contou. 

Vilson Kleinübing foi um homem que pautou 
sua vida pública pela probidade, competência e ho
nestidade. Não negociava a defesa do interesse pú
blico na sua vida pública. Se estivesse em jogo, ele 
abriria mão da sua popularidade para não ter que 
abrir mão dos princípios que norteavam sua ação na 
defesa do interesse público. Ele zelava pelo bem pu
blico no plano municipal, estadual e nacional. como 
esta Casa é testemunha. 

Lembro-me de uma conversa que tivemos em 
Blumenau, quando ele, com uma ponta de orgulho e 
vaidade - porque foi um homem vaidoso no trajar e 
no comportamento politico, com todo merecimento -. 
dizia-me que, numa campanha eleitoral, empresários 
do seu Estado havoam-no procurado querendo con
tribuir para sua eleição, alegando que eram empre
sários que não dependiam de governo, para que ele 
não precisasse procurar alguém que, no futuro, vies
se cobrar a retribuição que ele não desejava dar. Era 
a resposta dos seus conterrâneos ao zelo que ele ti-

nha pelo interesse público e coletivo, pelo interesse 
da maioria. 

Esse exemplo diz tudo sobre Vilson Kleinübing, 
o amigo que perco e cuja faHa esta Casa lamenta. E 
a Nação lamentará no futuro, porque ele foi um per
manente defensor do futuro sustentado deste Pais 
em bases modernas. 

Convivi com ele tanto tempo, em momentos di
fíceis como na CPI dos Precatórios, e posso dar 
este testemunho da perda pessoal, para o seu ami
go, e da perda politica, para o companheiro de Parti
do e para o seu Colega de Senado. 

Não quero me alongar: porque, até em home
nagem à sua palavra objetiva e curta, devo prestar 
apenas este testemunho. Não pude estar presente 
às suas exéquias, mas estarei presen_te, na próxima 
quinta-feira, às 19 horas, em Florian<>polis, à missa 
de sétimo dia, para, ao lado de Vera, sua esposa. 
João Paulo, Eduardo e Diogo, seus filhos. levar a mi
nha solidariedade de amigo pessoal e levar ao povo 
de Santa Catarina a minha homenagem de politico. 
amigo e correligionário de Vilson Kleinübing. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador José Roberto Arru
da. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Odacir Soares. 
O SR. ODACIR SOARES (PTB - RO. Para en

caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. quero trazer, em 
meu nome pessoal e em nome do meu Partido. o 
Partido Trabalhista Brasileiro, solidariedade as ho
menagens aqui prestadas ao saudoso Senador Vil
san Kleinübing, na oportunidade em que encaminho 
favoravelmente ao requerimento apresentado. 

Murto já foi dito, nesta Casa. acerca da trajetó
ria politica e do caráter do homem público Vilson 
Kleinübing. Eu diria que ele aliava as qualidades de 
excelente administrador às de excelente parlamen
tar, tanto no exercicio de funções no Poder Executi
vo, quanto no desempenho como Deputado Federal 
e Senador, sempre com a mesma bravura. o mesmo 
discernimento, com a mesma competência, com a 
mesma austeridade e com a mesma honestidade. 
Diria 

Eu diria mais, e esse fato acaba de ser ressal
tado pelo Senador José Agripino: ele. de certa ma
neira, se identificava com o parlamento modema. 
com o politico moderno. com o Brasil que caminha 
na direçào de construir, mais cedo ou mais tarde -
espero que o mais cedO passivei - um Pais moder
no. O Senador Vilson Kleinubing lutava pela redução 
do endividamento público e. portanto, pela modem-
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ização da máquina estatal, que hoje está vivendo 
uma das suas piores crises. 

Como eu disse, muito já foi dito, e tenho a ab
soluta certeza de que não vamos exaurir a identifica
ção das qualidades do Senador Vilson KleinUbing, 
qualidades pessoais, morais e de homem público. 

Eu o conheci Deputado Federal- eu já era S. 
nado r -. como um dos políticoS emergentes do Esta
do de Santa Catarina, um dos políticos mais prorn;. 
sores daquele Estado. A partir daí, conv1vi com ele 
no PFL e, depois, esse convivia foi estreitado aqui, 
no Senado Federal. Sua atuação nesta Casa foi 
destacada exatamente pela manetra com que • 
comportou diante da discussão dos grandes proble
mas brasileiros, do maior problema nacional. que é o 
endividamento público. 

Por 1sso, nesta tarde, trago a minha palavra de 
solidariedade à família, à sua esposa, aos seus fi
lhos, porque tenho absoluta certeza de que o noseo 
País muito perdeu com o desaparecimento do Sena· 
dor Vilson Kleinübing. 

Espero que alguém nesta Casa possa suba
tui-lo nessa luta de contenção dos gastos, de fiscai
zação dos gastos públicos, de fiscalização do endivi
damento público, principalmente nesse momento -
que o mundo todo está em crise e que o nosso Pai&, 
sem tugir à regra, encontra-se em uma de suas pio-
res crises. 

Por 1sso, .repilo, deixo registrada a minha soli
dariedade a família, aos amigos, aos companhei
e. pnncipa!mente. ao povo de Santa Catanna, neue 

. momento de perda da grande flgu<a pública Que foi o 
Senador Vilson Kleinübing. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SFI. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhie&) 

- Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir An
drade. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco - PSB -
PA. Para encaminhar a votação. Sem rev1são do 
orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senador•. 
quero regtstrar o meu profundo sentimento com a 
morte do Senador Vilson Kleinub<ng e até mesmo a 
nossa surpresa. Apesar de sabermos da sua doen
ça. víamos na atuação do Senador Vilson Kleinübing 
nesta Casa uma segurança. uma firmeza tão gran
de, uma tranquilidade tal que não <maginávamos que 
sua morte pudesse se dar em tão pouco tempo e 
ainda tão JOVem. 

O Senador Vilson Kle<nübing era um desses 
politicas, e. pela sua forma de conversar- não pr.:i
sávamos saber da sua htstória, do seu passado, o 
que fo• e o que deixou de ser-. percebíamos que era 

um homem honesto, um homem íntegro, um homem 
sincero, um homem de boa índole. 

Privei da sua am1zade. Dos Senadores desta 
Casa, creio ter sido ele com quem mantiVe uma amiza
de maior. Era quem eu consuttava quando tinha algu
ma dúvida. Um homem <ntehgerrte, um homem prepa
rado, um homem que sab<a argumentar, que defendia 
com tranqüilidade as suas posições. Era um Senador 
do PFL e, apesar das davergências Ideológicas, sabia 
expor seus pontos de vista. Nào gostava de impor, 
mas de dialogar e de argumentar sobre as matérias 
que defendia. Muitas vezes, a geme acabava se con
vencendo pelas suas explicações. 

Todas as dúv<das que eu tinha em relação aos 
pro)etos que se discut<a na Comissão de Assuntos 
Económicos eram tiradas com o Senador Vilson 
Kleinübing. Eu me sentava com ele e discutíamos os 
pontos em questão, quando eu tentava compreender 
o porquê de determinadas posições. Ele, calmamen· 
te, mostrava por que t1nha aquele entendimento e 
por que o camanho deveria ser aquele. Até no mo
mento em que os part<dos de esquerda do Pará me 
lançaram como candidato a Govemador, e eu preci
sava de experiência acerca de alguns itens no pro
cesso administrativo. foi com o Senador Vilson Klei
nUbing que me aconselhei. 

Passavamos horas conven;ando sobre u difi
culdades que ele te·Je na administração do Estado 
de Santa Catanna. Em relação a algumas idéias que 
eu tinha para serem •mplementadas no Govemo; eu 
o consultava. ped<a a sua opiniio, e ele, com toda a 
paciência do mundo. onentava-me da forma que jul
gava correta. 

Aproveitei muitos dos seus conselhos, eviden
temente na forma do exercício da administração. 
não na forma das idéias, uma vez que pens6vamos 
de forma diferente em vários campos, mas aprendi 
mUlto com ele, inclusive sobre outros temas. Sempre 
ligado à polít1ca. sempre ex1remamente ocupado, es
quecemo-nos das nossas necess1dades pessoais, 
da nossa saúde, da nossa família, as vezes. Tam
bém nesse aspecto. o Senador Vilson KleinUbing me 
alertou para a necessidade de cu1dar um pouco ma1s 
de mim mesmo. de fazer exercícios físicos. Foi por 
seu intermédio que comece• a correr no Parque da 
Cidade. Ele me estimulou a fazer isso e me mostrou 
o quanto era importante e bom: contava os detalhes 
dos seus exercícios. o quanto eles hav1am melhora
do a sua maneira de ser, a sua maneira de pensar e 
de agar. Ele fazia exercícios constantemente. 
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As lembranças que tenho do Senador Vilson 
Kleinübing são as melhores possíveis, as melhores 
que se pode ter de um homem público. 

Não conheço o seu passado, não sei como go
vemou o Estado de Santa Catarina, nunca conversei 
para saber o que o povo pensava a seu resperto, 
mas tenho certeza de que ele era um desses políti
cos sérios, honestos, dedicados, que querem o bem 
do País e que lutam com muita firmeza por aquilo 
que desejam. 

Sempre fiquei admirado com a sua firmeza. A 
doença o tirou desta Casa por algum tempo, mas ele 
vottou com toda a força. Da forma como conversava 
conosco, parecia que não existia esse perigo. Creio 
que o Senador Vilson Kleinübing lutou até o último 
instante, da mesma forma como o Senador Darcy 
Ribeiro, que, praticamente às vésperas do seu fale
cimento, se reuniu conosco neste Senado da Repú
blica para apresentar o seu Projeto Caboclo. para 
desenvolver a nossa Região Amazónica. São ho
mens que lutaram até o último instante, que não se 
deixaram vencer pela doença, pelo medo, pela mor
te. São homens que não acredrtam na própria morte. 

Sr. Presidente, em nome do meu Partido, o 
Partido Socialista Brasileiro, e em meu próprio, re
gistro o meu profundo sentimento de dor. Sinto muita 
tristeza em perder o convívio desse homem público 
de tanto valor que foi o Senador Vilson Kleinübing. 
Manifesto à sua família, aos seus filhos, à sua espo
sa a nossa solidariedade, o nosso apreço ao nosso 
ex-Colega. 

Muno obngado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 

- O Sr. Senador Sérgio Machado enviou discurso à 
Mesa para ser publicado, na forma do disposto no 
art. 203 do Regimento lntemo. 

S. Ex' será atendido. 
O SR. SERGIO MACHADO (PSDB - CE) - Sr. 

Presidente, Sr's e Srs. Senadores. tomado ainda 
pelo profundo sentimento da constemação que so
bre todos nós se abateu nesta ú~ima quinta-feira. 
com a pesarosa notícia do falecimento do Senador 
Vilson Kleinübing, falo hoje a esta Casa com o espe
coal propósito de não apenas lastimar a perda de um 
de seus mais ilustres membros, tampouco de exa~ar 
as raras virtudes que o tomaram alvo de nosso me~ 
recido respeito e sincera admiração. 

Dirijo-me hoje a esta Casa. sobretudo para 
condolentemente compartilhar o inestimável legado 
que ele nos deoxa, com seu exemplo de firmeza, de 
coragem, de integridade e obstinação, neste singular 
momento histórico em que o País transita rumo ao 

amadurecimento de suas instrtuições, fruto de um 
novo contexto de valores, de uma nova ética, enfim, 
de uma nova forma de se fazer política. 

O amigo e homem público de cuja convivência 
nos despedimos saudosos, deixa-nos com sua vida 
o exemplo prático deste novo paradigma de cidada
nia atenta e responsável; de indeclinável austeridade 
e intransigente fiscalização, na pertinaz defesa dos 
interesses da coletividade .. · 

Sua passagem pelo Senado da República mar
cou-se pela incansável busca da seriedade e de claras 
regras de conduta no trato com as finanças públicas. 

T ai se caracterizou não só por seu decisivo 
aluar na instalação e no desenvolvimento dios traba
lhos da CPI dos Títulos Públicos, mas também pela 
constante procura por mecanismos e instrumentos 
capazes de romper o círculo vicioso do endivida
mento dos estados e municípios, exercendo neste 
âmbrto, com excepcional desempenho, um ousado e 
persistente trabalho, notadamente na Comissão de 
Assuntos Económicos. 

Sem dúvida, foi um perspicaz e desenvo~o pio
neiro nesta obra agora inadiável que é a de pavi
mentar os caminhos da moralidade, sobre os quais o 
País inexoravelmente há de trilhar. 

Reconhecido por todos como um engenhoso 
articulador, era não obstante um político de idéias fir
mes. Sempre inspirava confiança nos acordos que 
propunha, razão pela qual sua escolha como Vice
líder do Govemo agradou à própria oposição que 
nele identificou um hábil e coerente interlocutor. 

Lutando tenazmente contra a doença há dois 
anos, demonstrava uma enorme vontade de viver. A 
eloquência de sua luta e devoção infundiu-se indelé
vel no espi rito de tantos quantos o conheceram. 

Nascido em Montenegro, no Aio Grande do 
Sul, Vilson Pedro Kleinübing mudou-se ainda criança 
para a cidade de Videira. onde seu pai, Waldemar. 
se elegeu vereador para mais tarde tomar-se prefei
to. pela antiga UDN. 

Em 1960, com 16 anos, foi para Aorianópolis, 
estudar o ginasial no Colégio Catarinense. Três anos 
depois cursava Engenharia Mecânica na Universida
de Fedeial do Aio Grande do Sul, onde se graduou 
em 1968. 

Mais uma vez em Santa Catarina. Kleinübing 
fez sua pós-graduação na Universidade Federal. en
quanto trabalhava como assistente da gerência da 
lneal, uma empresa de arquitetura da qual saiu em 
1970 para ingressar na Celesc - Centrais Elétricas 
de Santa Catarina, tendo conquistado, por concurso, 
uma vaga como Analista de Sistemas. Concomitan-
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temente. tm professor t1tular de Processamento de 
C'ados da Escola Supenor de Admimstração e Ge
rencla da Udesc, onde permaneceu até 1978. 

Ainda na companhia energética. assum1u, em 
t 979. o cargo de Diretor de Distribuição. tendo-se 
tornado conhec1do por administrar um programa de 
eletrificação rural destinado a 35 mil famílias. 

Em 1 982 elegeu-se Deputado Federal pelo 
PDS e na mesma legrslatura foi nomeado Secretario 
de Agncultura e Abastecrmento do Estado. 

Jã no PFL. foi elerto. em 1988. Prelerto de Blu
menau, quebrando um monopólio de v;me anos do 
PMDB naquela cidade. Desencompatibilizou-se qurnze 
meses depois para concorrer ao Govemo do Estado 
para o qual foi vrtorioso com mais de 930 mil votos. 

lmpMa lembrarmo-nos que. em 1992. quando 
completou um ano de mandato, logrou reduzir o déficit 
publico de Santa Catarina em nada menos que 400 
por cento: de 160 para 40 bilhões na moeda de então. 
resu~ado de um austero ajuste nas contas do Estado. 

Chegando ao Senado em 1 995. logo destacou
se com sua habilidade, firmeza e perseverança, cati
vando-nos a todos que hoje nos enlutamos por sua 
prematura ausência, aos 54 anos de idade. 

Sr. Presidente, ao encerrar este breve e singe
lo necrológ1o. desejo extemar uma vez mais as mi
nhas condolências à viUva, Sra. Mana Karam Kleinü· 
bing e a seus jovens filhos Paulo, Eduardo e Diogo, 
ao tempo em que reitero. perante este Plenário, a 
oportunidade de havermos tido o privilégio de convi· 
ver com esta figura humana que nos deixou como 
herança tão digno exemplo de vrda. 

Que este exemplo nos fortaleça e nos inspire a 
prosseguir sua caminhada. 

Era o que eu tinha a dizer. 
Murto obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonro Canos Magalhães) 
- Srs. Senadores. quero mformar a V. Ex!!s que a 
Mesa. ouv1dos o Pres1dente e os Secretanos, à una· 
mm1dade, aprovou parecer oral do Senador Ronaldo 
Cunha L1ma sobre a 1nd1caçào do Senador Bernardo 
Cabral e Julio Campos para que a sala de reunrões 
da Com1ssão de Assuntos Econômlcos seja denomi· 
nada "Sala Senador Vilson Klernübrng". 

Em votação o parecer. 
Os Srs. Senadores que o aprovam CjUe1ram 

pemnanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (AntonK> Carlos Magalhães) 
- Srs. Senadores, o numero dos nossos Colegas que se 
manifestaram a respeito da perda do Senador Vilson 

Kleinubhng bem traduz a unan1m1dade do Senado 
Federal em relação a essa f1gura que pontif1cou nes· 
ta Casa e. em particular. na Com1ssão de Assuntos 
Econôm1cos. 

Costumo d1zer que ao politico é mUlto impor· 
tante ser quendo e respeitado. mas. se não for queri
do e respeitado simultaneamente. o principal é que 
seja respeitado. que tenha o resp~ito dos seus cole
gas, que tenha o resperto do seu Estado. que tenha 
o respe1to da Nação bras1leira. Assim era Vilson Klei· 
nUbing. ele tmha o resperto de todos nós. Por isso. 
mesmo quando divergta, todos sabiam que falava 
com sincendade. com competênc1a e. sobretudo. 
com espirita público. Poucas pessoas nos últimos 
anos ponlrfrcaram tanto na Comissão de Assuntos 
Económicos como Vilson Kleinübtng. 

A sugestão dos Senadores Bernardo Cabral e 
Julio Campos no sentido de dar a sala da Comissão 
de Assuntos Econõm~os o nome de Vilson KleinU
bing tem um stgntficado muito ma1or do que a home· 
nagem ao colega morto. Tem o signif1cado de um 
exemplo que fica para os Senadores. atuais e futu· 
ros, de verem na sua figura um homem que se des
tacou pelo amor à causa púbhca. sobretudo em de
fesa dos assuntos econõmiCos, diVergindo de todos, 
mas hcando com aquela pos1ção que ditava a sua 
consc1ênc1a e que. de modo geral. era a que mais in
teressava ao País. 

Por tudo isso, quero. nesta hora, traduzir o que 
disse. sexta·fetra passada. em Santa Catanna, não 
so ao seu novo Governador. Senador Espiridião 
Am1n. mas também ã família. esposa. mãe e filhos 
de Vilson Klernubrng: e grande a saudade que deixa 
entre nós e importante o exemplo de d1gnidade do 
parlamentar e do homem publico. 

Ass1m. o Senado, fazendo o que faz hOJe, cum
pre estntamente o seu dever com a sociedade brasi
letra e. mats do que 1sso, cumpre o seu dever com o 
povo deste Pais, que quer procedtmentos sérios de 
seus representantes e que t~nha em Vilson KleinU
bmg um simbolo da d1gntdaae parl~mentar. 

Portanto. lá. diante dos seus parentes e do Go
vernador ele1to. eu d1sse o que tínhamos feito antes 
de sua morte e o que estamos d1spostos a fazer. 
postenormente - agora. ponanto ~. para que o nome 
dele cada vez se eleve mats e para que os brasilei
ros o tenham sempre como um grande exemplo. 

Fot uma- perda. sem auvtda. para a Com1ssão 
de Assuntos Econõmtcos, para o Senado. para San
ta Catanna e para o BrasrL 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 
-Em votação o requenmento de pesar. ~ 
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-A Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando 
aos Srs. Senadores que constará da pauta da ses
são deliberativa ordinária de amanhã, às 14 horas e 
30 minutos, a seguinte: 

ORDEM DO DIA _,_ 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N° 95, DE 1998 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 353, paragrafo único, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n• 95, de 1998 (apresentado pela 
Comissão de Assuntos Econômicos como conclusão 
de seu Parecer n• 528, de 1998, Relator: Senador 
Osmar Dias, com votos contrários dos Senadores 
Eduardo Suplicy, Laura Campos e José Eduardo 
Outra), que aprova a Programação Monetária relati
va ao quarto trimestre de 1998. 

-2-
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N°15, DE 1998 
(Votação nominal) 

Votação, em primeiro turno. da Proposta de 
Emenda à Constrtuição n• 15, de 1998, tendo como 
primeiro signatário o Senador Esperidião Amin, que 
altera o inciso Vil do art. 29 da Constrtuição Federal 
(total da despesa com o funcionamento do Poder Le
gislativo municipal), tendo 

Parecer n• 473, de 1998-Pien, Relator: Sena
dor Jefferson Peres. favorável, nos termos da Emen· 
da n°1-Pien (substitutivo). que apresenta. 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N°112, DE 1997 
(Votação nominal) 

Discussão, em turno único. do ProJeto de De
creto Legislativo n• 112, de 1997 (n• 434/97, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a permissão outorgada à Rádio lguatemi FM Stéreo 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na Cidade de Bebedouro, 
Estado de São Paulo, tendo 

Parecer favorável sob n• 398, de 1998, da Co
missão de Educação, Relator: Senador Romeu Tuma. 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N°113, DE 1997 
(Votação nominal) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n• 113, de 1997 (n2 435/97, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a concessão da Fundação Frei João Batista Vogei
O.F.M. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na Cidade de Catalão, Estado de 
Goiás. tendo 

Parecer favorável, sob n• 461, de 1998, da Co
missão de Educação, Relator: Senador lris Rezende. 

-5-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N°121, DE 1997 
(Votação nominal) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n• 121, de 1997 (n• 459/97, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a concessão da Rádio Cultura de Cambará ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na Cidade de Cambará, Estado do Pa
raná. tendo 

Parecer favorável. sob n• 486, de 1998, da Co
missão de Educação, Relator: Senador Nabor Júnior. 

-&-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 82, DE 1998 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n• 82, de 1996 (n• 968/91, na Casa de 
origem), que dispõe sobre a uniformização de pre

. Çt!>S de aslalto nos Municipios da Amazônia Legal e 
dá outras providências. tendo 

Parecer favorável. sob n• 502, de 1998, da Co
missão de Assuntos Econômicos. Relator: Senador 
Carlos Bezerra, com abstenção do Senador José 
Eduardo Outra. 

-7-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N°103, DE 1996 

Discussão, em turno único. do Projeto de Lei 
da Câmara n• 103, de 1996 (n• 1.667/96, na Casa 
de origem), que altera o art. 58 da Lei n• 6.015, de 
31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre os Re
gistras Públicos e dá outras providências, tendo 
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Parecer favorável, sob n' 503, de 1998, da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela
tor: Senador Epitácio Cafeteira. 

-e-
SUBSTITUTIVO DA CÃMARA AO 

PROJETO DE LEI DO Si:õNADO N9 5, DE 1991 

DISCUssão, em turno unico, do Substitutivo da 
Câmara ao Projeto de Lei do Senado n• 5, de 1991 
{nº 3.589/93, naquela Casa), de autoria do Senador 
Nelson Carneiro, que regulamenta a execução do 
disposto no art. 14, itens I, 11 e III da Constituição, 
lendo 

Parecer favorável, sob n• 477, de 1998, da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela
tor: Senador Josaphat Marinho, com voto contrário 
do Senador Bello Parga e, em separado, do Sena· 
dor Leonel Paiva. _,_ 

PARECER N' 512, DE 1998 
(Escolha de Autoridade) 

(Votação nominal) 

Discussão, em turno único, do Parecer n• 512, 
de 1998, da Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadama, Relator: Senador Romeu Tuma, sobre a 
Mensagem n' 223, de 1998, (n° 1.063198, na ori
gem), de 4 de setembro do corrente ano, pela qual o 
Pres1dente da Republica submete à deliberação do 
Senado a escolha do Senhor Leonaldo Silva, ~ 
compor o Tribunal Supenor do Trabalho, na vaga 
destinada a Ministro Classista Temporário, repN

sentante dos trabalhadores, para o triénio de 1998 a 
2001, decorrente do término de sua investidura. 

-lO
PARECER N' 513, DE 1998 

(Escolha de Autoridade) 
(Votação nominal) 

Discussão, em turno <mico, do Parecer n• 513, 
de 1998. da Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania, Relator: Senador Edison Lobão, sobr1l a 
Mensagem n' 224, de 1998 (n' 1.064/98, na origem), 
de 4 de setembro do corrente ano, pela qual o P-i
dente da Republica submete à deliberação do Sena
do o nome da Senhora Maria de Fátima Montandon 
Gonçalves, para compor o Tribunal Superior do Tra
balho. na vaga destinada a Suplente de M~ 
Class1sta Temporário, representante dos trabaltlado
res, para o triênio de 1998 a 2001. 

_,,_ 
PARECER N' 514, DE 1998 

(Escolha de Autoridade) 
(Votação nominal) 

Discussão, em turno unico, do Parecer n• 514, 
de 1998, da Comissão de Constituição. Justiça e Ci
dadania, Relator: Senador Lucia Alcântara, sobre a 
Mensagem n• 225, de 1998 (n' 1.065/98, na origem). 
de 4 de setembro do corrente ano, pela qual o Presi
dente da Republica submete à deliberação do Sena
do a escolha do Senhor Antônio Maria Thaumaturgo 
Cortizo, para compor o Tribunal Supenor do Traba
lho, na vaga destinada a Ministro Classista Tempo
rário, representante dos trabalhadores, para o triénio 
de 1998 a 2001, decorrente do término de sua inves
tidura. 

-12-
PARECER N' 515, DE 1998 

(Escolha de Autoridade) 
(Votação nominal) 

Discussão, em turno unico, do Parecer n° 515, 
de 1998, da Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania, Relator: Senador Ramez Tebet, sobre a 
Mensagem n• 226, de 1998 (n' 1.066/98, na origem), 
de 4 de setembro do corrente ano, pela qual o Presi
dente da Republica submete â deliberação do Sena
do o nome do Senhor José Alberto Rossi, para com· 
por o Tribunal Superior do Trabalho, na vaga desti
nada a Suplente de Ministro Classista Temporário. 
representante dos trabalhadores, para o triênio de 
1998 a 2001. 

O SR. PRESIDENTE (Antomo Cartas Magalhães) 
-Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 35 
mmutos.) 

AGENDA CUMPRIDA PELO 
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

27-10-98 
Terça-feira 

1 Oh - Despacho Interno 

15h30 - Sessão Especial do Senado Federal 
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Ata da 1 OS! Sessão Deliberativa Ordinária 
em 28 de outubro de 1998 

4!! Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães 

Ronaldo Cunha Lima e Leomar Ouintanilha 

AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães -
Antonio Ca~os Valadares - A~indo Porto - Artur da 
Tavola- Bello Parga- Bernardo Cabral- Carlos Be
zerra - Ca~os Patrocinio - Carlos Wilson - Casildo 
Maldaner - Djalma Bessa - Djalma Falcão - Edison 
Lobão - Eduardo Suplicy- Élcio Alvares - Elói Por
tela - Emília Fernandes - Epitácio Cafeteira - Er
nandes Amonm - Esperidião Amin - Fernando Be
zerra- Flav1ano Melo- Francelina Pereira- Gerson 
Camata - Gilberto Miranda - Gilvam Borges - Hugo 
Napoleão - Jader Barbalho - Jefferson Péres -
João França - João Rocha - Joel de Hollanda -
Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agnpino 
- José Alves - José Bianco - José Eduardo Outra 
- José Fogaça - José lgnácio Ferreira - José Ro-
berto Arruda - José Saad - Júlio Campos - Júnia 
Marise - Juvêncio Dias - Laura Campos - Leomar 
Quintanilha - Leonel Paiva - Lucídio Portella - Lúcio 

Alcántara- Lúdio Coelho- Marina Silva- Mauro Mi
randa- Nabor Júnior- Ney Suassuna- Odac1r Soa
res- Osmar Dias - Paulo Guerra- Pedro Piva- Pe
dro Simon- Ramez Tebet- Roberto Fre~re- Rober
to Requião - Romero Jucá - Romeu Tuma- Renal
do Cunha Lima - Sérgio Machado - T eotonio Vilela 
Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
A lista de presença acusa o comparecimento de 69 
Srs. Senadores. Havendo número regimental. decla
ro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1 o Secretário em exercício. Senador Na
bar Júnior, procederá â. le1tura do Exped1ente. 

É lido o segu1nte: 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECER N° 528, DE 1998 

Da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre a Mensagem n • 236, de 
1998 (n" 1.192/98, na origem), que 
"encaminha ao Senado Federal a 
Programação Monetária relativa ao quarto 
trimestre de 1998". 

RELATOR: Senador OS MAR DIAS 

I- RELATÓRIO 

I. O Presidente da Republica. mediante a 'v!en5agem n° :?.36. de 
1998. submete :i. apreciação da Comissão de Assuntos Económicos desta Casa 
a Programação Monetária relativa ao quano trimestre do c0rrente exercicio. 
com estimativas das faixas de variação dos pnnc1pa1s agregados monetános. 
análise da evolução da economia nacional prevista para o trimestre e 
justificativas peninentes. 
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2. A iniciativa está de acordo com o que estabelece o ~ 1 o do inciso II 
do art. 6° da Lei no 9.069. de 20 de junho de 1995. segundo o qual a referida 
programação deverá ser submetida à Comissão de Assuntos Econõmicos do 
Senado FederaL uma vez aprovada pelo Conselho Monetario "JacionaL 

3. Cabe a esta Comissão. nos termos do § 2° do a:1:. 6° da citada lei. 
emmr parecer sobre a Programação Mo.netária. de modo que o Congresso 
Naci.onal deli_b.ere sobre a matéria. aprovando-a ou rejeitando-a in totum. em 
vist,;, da vedação- de q1.1aiquer alteração. conforme estabelece o ~ 3° •. do art. 6° 
da mesma lei" c 

II-SOBRE~ PROGRAMAÇÃO MONETÁRIA 

A:'ptogramação dos principais agregados monetários para o 4° 

trimestre é a seguinte: 

Quadro I. Programado monetária para o quarto trimestre de 1998 (l) 

·--. 

' 

""'"-"J Quarto trimestre I Variação percentual 
em 1:2 meses (2) 

. , __ 

Mi 13) i 45.0-52.3 :.2 
Base restrita ( 3 I I 34.6~40. 7 i 16.6 

Base ampiiada { 4_) i 34-7.7-408.2 I }5.0 - ----
M4 14) I 435,]-510,_:". 20.4 . 

FONTE: Banco C l!nrra:' io Brasd 
( J) Refere-:>t:: c o !l.!:ur:o r.:lis do periodo 
(2) Paru av f..':i~'cuio âa w:.r:açiio percenn.~.ai C;.,r.s:J.:r~-\i:! "!"'c)fl!D rr.r!::::o :ias ,: ... evlsÕes 

U) Afi!dia dos ~·a/dos nos oHas Úl!!tS do mJs. 
f4) S:1!Jo~· r:rr. rim di! Ol!noao. 

Quadro 2. Evohicão dÕs agregados moneti.rios 

-----'1~99;:.7~-"'"""'~~~~~~..i:l~':õ-"a.~~=~~=± .o~~ ~-o. ,_.,_ =«~
DiscrimiDação Ano Bimestre julho-agostO Qua.'lo-m .. nestre 

1998_ . ~988_~ 
RS V ar.% c:n 

bilhões 12 meses 
RS ' Var.% cm :::: RS Yar.% l."iT\ 

bilhões! 12 meses ' bilhões. meses 

[4.~ .tS_.9 __ ! 
35.~ 

r Base A!7!oh.:~tb 2SO."l ?2.2 3-Ji ~, _ _ç.O.~"" }.;-S_.ü , ... ::5,.Q,- .,_~ 
LI::";:4_'-----~-''-"92:, .. S;__:. ~-~-""-~"''"'"9-"'"'----"'"'·U!J! __ ~.;·"-'"' .... -._ . .;·o;.:-16,-=-~·-:::.4.-;.; .. :,"c'"' ~=--~-"-~~·~AoJ'~--- ... ,-,~- '~"- "-~. 

FO:'-'TE. 8,;n,o L·,.,,-/1'/J/ du 8fl;,·.-i 
· R.elt'r, •. ,.,·w; u!:,,u ,,,,,, .mr,-,._.,,.,,-,, 
.' Prl"r~t·~·Ju 

_; Pol:tn•>l<:'llilliUI'il''<'l':•ri<'l 

-'· .~1Jd1a do.,· ,,,Ji,.-o, ,,..,,.,.-.-..:,.-a,.;,,_.,_ mn 
5 · Su.idu~- <!m Iii;,, <I<: pl!r"!fh.l<J 
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Prevê, assim, com as vanações t:stimadas dos agregados 
monetários para o quano trimestre de 1998. uma expansão nominal da ofena 
de moeda. Com efeito, está programada uma expansão de i.2 % dos meios de 
pagamentos (M l) nos meses de outubro, novembro e dezembro deste ano. em 
relação a igual periodo de 1997. "'os meses referidos. o componamento 
projetado para a base monetária restrita é da ordem de 16.6% .. -\ssim. a pani r 
do componamento prev1sto para as demandas por meios de pagamentos (MIl 

e por papel-moeda. espera-se que, ao final do ano. a base monetária atinja o 
montante de R$ 37.~ bilhões. e o total de meios de pagamentos. R$ 48.9 
bilhões. 

Para a base monetária ampliada - uma medida da dívida pública 
interna federai em moeda e em títulos - projeta-se uma variação em 12 meses 
de 35,0%, até dezembro deste ano, tendo como principal fator expansionista o 
impacto dos juros sobre a dívida mobi li ária federai e as operações de 
reestruturação das dívidas estaduais. Assim. ao finai do ano. a base ampliada 
poderá atingir a cifra máxima de R$ 408,2 bilhões. 

Consistente com os padrões de componamemo esperado dos 
referidos agregados. estimou-se o crescimento de 20.4% para o M4, também 
em base anual. Como se sabe. esse indicador expressa as variacões da ofena de 
moeda. em seu conceito mais amplo e abrangente de liquidez na economia. 

Além dos fatores acima mencionados. as autonàades monetárias 
tomaram por base, na elaboração dessas projeções. as taxas de juros internas. 
cenário provável de componamento da inflação. do PIB. bem como :1 

contenção da demanda agregada causada pelos juros altos e ainda presentes no 
nível de atividade econômica e os efeitos contracionistas. ç:nfim. da política 
monetária gradualista sobre a demanda por moeda. São considerados nas 
projeções. também. os impactos monetários decorrentes das operações do 
Tesouro Nacional. das intervenções do Banco Central no mercado de câmbio e 
no sistema financeiro. '!lém do impacto da antes mencionada reestruturação 
das dívidas estaduais. 

A programação contempla. além das metas indicativas da 
evolução dos principais agregados monetários. um sumário sobre a evolução 
de alguns indicadores macroeconômicos brasileiros. a política monetária no 
periodo janeiro-agosto de 1998. assim como as persoectivas das autoridades 
monetárias para o 4° trimestre deste ano-. 

-09 
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a) indicadores de desenapenho da economia nacional 

O Produto Interno Bruto cresceu 3% em 1997, tendo o 
crescimento industrial atingido S,So/o, o setor serviços, !.3% e a agropecuária. 
l ,2%. No setor industrial, destacou-se o desempenho da construção civil e da 
extração mineral. com crescimento de 8,5% e 7,3%, respectivamente. 

Todavia, os dados do setor industrial, com os quais as autoridades 
monetárias elaboraram a programaçio, não são favoráveis. Embora tenha 
havido um crescimento mdustri_al de 2.1% no segundo mmestre deste ano. 
sobretudo pelo desempenho positivo do setor de bens de .:apitai t4. 70(, 1. no 
acumulado do ano, a industria registrou queda de 0.4%. com crescimento de 
5.9% na produção de bens de capitais e quedas de 4.2% na de bens de consumo 
e de 19.3% no setor de duráveis. No setor automobliisuco. a produção caJu 
23.9% no bimestre julho:agosto, em relação a 1gual penooo do ano antenor. 
Para se ter uma 1déia. a redução da produção nesse setor atingtu I 7.1% nos 
primeiros oito meses deste ano. com queda de 23.7% nas vendas internas. 
embora as vendas externas tenham crescido l 1.2%. 

Na área comercial, registra-se queda de S. ;o à. até julho. no 
comérciO varejista da Grande São Paulo. amentzado pelo cresctmento do 
comércio atacadista no pais. que registrou incremento de 5.9°'o no periodo. Ou 
seja, esse desempenho comercial explica. em pane. o fraco desempenho do 
desempenho do setor produtor de bens de consumo. 

Em suma. como decorrencia das med1das COI)tracJontstas adotadas 
a panir de tins de 1997. sobretudo pela elevação brutal das taxas de juros. as 
expectativas de cresc1memo do PIB. em 1998. que segundo as autondades 
monetárias. era de 2% no ano. podem estar comprometidas. O quadro acima. 
embora ainda regtstre desempenho positivo do setor de bens ..ie capnal. smaliza 
a possibilidade de estagnação. 

As constatações feitas nesta Comissão. quando do exame das 
Programações Monetárias para o 2• e 3° tnmestres passados. não sofreram 
alterações. ou seJa: os dados de produção Industrial e de consumo configuram a 
desaceleração na expansão da economta. que teve inic1o no tercetro tnmestre 
de 1997. A redução no ritmo de crescimento decorreu. sobretudo. da 
acomodação da produção mdusrrial. em um prime1ro momento. "'m face da 
globalização e em decorrénc1a das medidas governamentais adotaaas contr3 os 
efeitos perversos da cnse asiatica sobre a economia brasileira. Com efeno. J 

produção na industna de transformação. que em 1997 cresceu apenas 3.9%. p 

registrava redução em suas auvidades no ulumo bimestre do ano passado. com 
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crescimento de apenas 2.3%. Não há registro de mudanças substantivas desde 
então. salvo pelo desempenho. já citado. do setor de bens de capital. com 
crescimento de 5,9% entre janeiro e agosto do corrente ano. por um lado. e de 
aumento de li ,2% nas vendas externas do setor automobilístico. 

Por outro lado, a taxa de inflação mantém a tendência declinante. 
caracterizando o sucesso da estabilização monetária dos últimos anos. Assim. 
nos oito primeiros meses de ·1998, a variação acuinu_~a?a d_? IGP-M •alcançou 
0,95% e a do IPC-Fipe, 0,61 %. Em 12 meses, esses índices registraram. 
respectivamente, in lação de 3,45% e 0,73%. Vale lembrar que em dezembro 

de 1997, esses mesmos indícadóres apresentaram taxas de int1açào de 7.74% e 
4,82%. 

O quadro de desemprego, especialmente nas áreas urbanas e 
industriais. em função do processo de reestruturação da atividade produtiva e 
da desaceleração económica acima citadas. continua sendo uma das graves 
conseqüências deste momento económico brasileiro. Com efeito. os dados do 
próprio Ministério do Trabalho demonstram que. desde 1997. o nível de 
emprego formal do País vem sendo reduzido. Em janeiro deste ano. houve uma 
diminuição de 5.2% no emprego industrial em São Paulo. em relação a 
dezembro de 1997. Em maio passado. reduziu-se 0.36%. em relação ao mês 
anterior. Em relação a abril de 1997, o emprego formal no Pais contraiu O. 9 I%. 
enquanto o emprego industrial contraiu-se 5.24"/o. 

Ora. nos sete primeiros meses deste ano. a taxa média de 
desemprego alcançou 7.2%. com 'incremento de 2 pontos percenruais em 
relação a igual período de 1997. As própnas autoridades monetarias 
reconhecem que esse problema decorre .. tanto da queda ~o número de 
ocupações quanto da elevação do número de desempregados .... e é "explicado 
pelo menor ritmo de crescimento da atividade económica e pelo processo de 
reestruturação dos setores produtivôs. especial da indústria:·. :· cf. fls. 6. item 
5). 

Esse fenômeno já fora relatado anteriormente nesta Com1ssão. ::1 

propósito das discussões sobre a programação monetaria trimestral. lembrando 
que. já em outubro de 1997. o nível de emprego na indústria paulista sinaliza,·a 
para o agravamento da questão do desemprego. registrando a taxa de 2.7"ó 
abaixo do nível venticado em dezembro de 1996. enquanto que. em julho. esse 
mesmo indicador era de 1.8%. Persiste o fato de que o setor ma1s dinâmico na 
economia gera menos oportunidade de trabalho. retletmdo o ajuste estrutur::~l 
por que passa a mdústria brasileira. em face das exJgéncJ:JS aa globalizac;lo. 

-l-li 
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Por outro lado. deve-se adicionar os efeitO~ 99 ,ll)en_or. Jiqno das auvidades 
econômicas em decorrência das medidas restritivas adoradas pelo governo. a 
panir de fins de outubro de 1997. como respostas 3 cnse asiática e a 
propagação desta á economia mundial. 

No primeiro semestre deste ano, o déficit riscai acumulado 
totalizou RS 3,2 bilhões, com receitas de RS 68,8 bilhões e despesas de RS T2 
bilhões. Registre-se que, entre o primeiro semestre de 1997 e o primeiro deste 
ano, houve um incremento real de 19,8% nas receitas (resultado associado a 
concessão de telefoma celular, banda B; ao aumento do imposto de renda e à 
mudança na sistemática 'de arrecadação fiscal sobre os fundos de renda fixa. 
em janeiro). As despesas. reais cresceram. no entanto. 19.4% no pP.riode. -

"devido, em grande medida, ao aumento dos encargos da díviàa mobilíaria 
federal.". Assim, não obstante o superávit primàrio de 0.1 °'o do governo federal 
e déficit de apenas 0.2% do PIB dos governos regwnais. o déficit nominal do 
setor público - como um todo - atingiu 7,3% do PIB. Ou seja, os juros 
nominais alcançaram ~A% do PIB no primeiro semestre. reforçando o dado 
perverso de março/98. quando atingira 5, 7% do produto interno. 

Ponanto. conforme já relatado nesta Comissão. esses dados 
demonstram que a tendência declinante do déficit tiscal. que se observa\·a a 
panir de 1996, sofreu uma fone reversão. Em conseqüência. não obstante os 
recursos da privatização e do aumento substancial de receitas reais, houve um 
correspondente aumento nas necessidades de financiamento do setor público 
(NFSP). Está claro. ponanto. que o crescimento do déficn e do endividamento 
público, em vista do ajuste fiscal não-financeiro e dos recursos das 
privatizações. revelam o impacto da elevação dos JUros nos gastes publicas 
com os chamados encargos linanceiros. 

O subsequente aumento da dívida publica. em um ambiente de 
PIB deprimido. elevou a relação Dívida Líquida da faixa estável de 35% para 
38, l %%. sendo 35.9% a interna e 2,2% a externa .. -\ União responde por 
21.7% desse endiviàamento. os Estados e municípios por 13% e as estatais. por 
1,2%. Esse aumento da dívida pública. mais uma 'ez. está enraizado na 
questão dos juros. porquanto o endividamento interno elevou-se de 30.2% do 
PIB. em dezembro de 1997. para 33,5% em março. enquantO a dívida externa 
líquida. no mesmo periodo. reduziu-se de 4.3% do Produto Interno para 2.4%. 

Na área externa. o déficit em Iransações correntes tOtalizou. no 
primeiro semestre de 1998. US$ 16 bilhões. ou seJa. ,nferior ao de igual 
periodo de 1997. que atingira US$ 18 bilhões. Isso decorre de melhora nos 
resultados comerciais. porquanto o déficit em serviços permaneceu no n1vel 
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precedente. As exportações totalizaram _US$ 30.9 bilhões - ~om crescimento 
de. 3% em relação ao ~rimeiro semestre do ano passado. ~nquanw as 
importações alcançaram US$ 33.3 bilhões. com declínio de 3.-+%. Todavia. os 
dados do bimestre julho-agosto/98 em relação a 1997, demonstram queda nas 
vendas e compras externas, respectivamente. de 13.2%% <! 11.5%. 

A conta de serviços apresentou déficit de CSS 14.9 bilhões no 
primeiro semestre de 1998, no mesmo nível do obtido no primeiro semestre de 
1997. Contudo, houve uma redução de 26.2~1, nas despesas com serviços. em 
decorrência ·de menores pagamentos de juros e de redução nas remessas de 
lucros e dividendos. 

No período janeiro-julho o fluxo líquido de capitais apresentou o 
seguinte quadro: US$ 9,5 bilhões destinados ao mercado de capitais. com 

crescimento de 34,6% em relaçáo a igual período do ano passado; US$ I 1.1 
bilhões de investime::ros diretos. com expansão anual de 25 .::.%, sendo que 
26.1% dos investimentos brutos (ou l'SS ~ .2 bilhões 1 :·oram ingressos 
relacionados com o programa de pri,·auzacào e USS 20,5 bilhões 
correspondentes a captações liquidas de empréstimos em moec:o. destacando-se 
a colocação de papéis !Notes). Com esse desempenho. ;'oi ::-ossivel manter a 
desvalorização da moeda dentro da banda cambial - entre ..:.2 e 4,5% - e 
chegar. em fins de julho. com reservas internactonais no total de US$ 70.2 
bilhões. 

As contas externas. no agregado. apresentam te:Jdência cademe 
dos déficits. em função da redução da demanda por • ,-,.,oortações e do 
acréscimo do ,-alar exportado. Importa ressaltar que os céficits têm sido 
financiados mediame o ingresso de capitais estrangeiros. tanto sob a forma de 
aplicações no mercado de capitais. como sob a forma de :n,·esnmentos diretos 
e de empréstimos em moeda. Assim. o expressivo atluxo de ~apitais iniciado 
em janeiro passado permitiu o financiamento dos déficits ~orrentes. assim 
corno a manutenção de nossas reser:as tnternacionai' na ~asa dos L'SS ~() 

bilhões. 

b) politica monetária no bimestre julho-agosto de 1998 

Os dados demonstram que 3 execução da politi~a rnonetaria. Jte 
agosto. situou-se dentro dos limites superiores da prograrr:açào do terceiro 
trimestre. conforme 3provado 3ntenormente (\·ide ')uadr:- 2. tls. 12 da 
Mensagem I. 

Em passado recente. JS taxas i'j~IC:JS ,;~ :urO' ITBC é rB.;'-, 

efetivas 1 foram de v adas L'ruscamente é:rt tünc5.o J:J crise êStatic3 sobre 1 1 
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mercado de cámbio brasileiro .. -\ssim. apos o aumento das ce:.endas taxas para 
3.05°0 e 3.23% a.m .. respectivamente. em tins de ·.•utcO:>ro de 1997. as 
autondades monetarias iniciaram. em dezembro p;:~ssado. a recução gradual das 
taxas de juros. quando as respectivas taxas for;:~m rebaJ:,:.d;:~s para 2.9°·à " 
3.15°0 a.m .. 

Como demonstra o quadro aba1xo. essa lraietória declinante 
prevaleceu até o inicio de setembro. com as cham;:~das taxas 6ásicas- TBAN e 
TBC ·fixadas. respectivamente. em 29.755%aa e 19%aa. Porem. em função do 
alargamento e aprofundamento da crise asiatica: especJ'alme:-mi em relação a 
economia russ·a e demais paises emergentes: .o Banco Central ele,·ou 
bruscamente a taxa TBAN (taxa de juros incidente ·sobre' as linhas de 
assistência tinanceira de liquidez) para 4"9.75°'~- ··.-\ ele\·ação das taxas básicas. 
juntamente com a reversão das condições de liquidez no mercado 
interbancário, provocaram o aumento das taxas de juros praticadas no mercado 
à vista no mês de setembro.". 

EVOLUÇÃO DAS TAXAS BÁSICAS DE JUROS 

Período TBC (% aa1 I TBA."' (% aa) 

ma1o I 22.72 33.3 
i unho 21.00 28.00 

iulho 20.89 27.8 

agosto I I 9.75 ~~.75 

setembro 

I 
'19.00 I 29.75 

I 

I .19.75• 

*taxa fixada em reunião extraordinà1 ia do Copom. de 10.09.98 

Portanto, em vista da fuga de capitais decorrente da crise 
tinanceira internacional. sobretudo a panir do final de agosto passado. a 
trajetória de redução gradual das taxas de juros domésticas foi interrompida 
pelo Banco Central. exatamente para preservar a estabilidade da moeda. e 
ponanto. dos preços no pais. 

c) perspectivas para o 4" trimestre de 1998 

As autoridades monetárias reconhecem uue a evolução da 
econom1a brasileira neste ultimo trimestre do cno :.evendera dos 

! 

i 

' I 

I 

I 
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desdobramentos da crise financeira internacional. ··Essa restncJo. na medidJ. 
em que não constitui prerrogativa apenas dos países emergentes. deverá 
redesenhar o cenário económico mundial de curto prazo. çm decorrência das 
alterações nas condições de tinanciamento externo:·. Asstm. alem da elevação 
preventiva da taxa de juros, foram adotadas outras medidas complementares 
para manter atrativa a permanência do capital estrangeiro no país, entre as 
quais a redução de alíquotas do Imposto de Renda em Fundos de Renda Fixa
Capital Estrangeiro e em operações de conversão de credito externo em 
investimento direto no País. 

Como conseqüência, no que diz respeito ao PIB. o quadro ê de 
arrefecimento das atividades, especialmente na indústria de transformação e no 
comércio. Espera-se, porém, a continuidade do desempenho dos setores 
ligados à extração mineral. da construção civil e das comunicações. Em 

contrapartida. espera-se que a .. trajetória decrescente do ni,·el de preços será 
mantida. fechando o ano com variação dos índices de preços em tomo de 3%. 

Na área externa, as autoridades contam com a expectativa de 
ingresso de capitais estrangeiros da ordem de US$ 22 bilhões em 1988, 
melhorando. assim, o perfil de financiamento dos déficits da Balanço de 
Pagamentos. Ademais. a disposição de governos c de orgamsmos 
internacionais em adotar ações coordenadas favorece " superação da atual 
instabilidade financeira internacional. Internamente, :lém das medidas 
monetanas. o governo ,·em promovendo o ajuste fiscal. especialmente com 
cones de dispendios e criação de mecanismos de controle de gastos. a exemplo 
da criação da Comissão de Controle e Gestão Fiscal ICCF'i. assim como o 
prosseguimento do processo de privatizações. cujos recursos .. permanecem 
sendo direcionados para o abatimento da divida pública.··. 

III- SOBRE O MÉRITO 

O Poder Executivo cumpre a formalidade requerida pela Lei n" 
9.069/95, artigo 6°. incisos I e II, ao submeter a Programação Monetária para o 
quarto trimestre de 1998 à apreciação desta Comissão. 

Quanto ao mérito da matéria. cabe destacar preliminarmente que 
as tàixas de variação dos principais agregados monetários continuam centradas 
no objetivo de assegurar a estabilidade da moeda. especialmente nesse quadro 
de instabilidade timrnceira internacional. .\s autoridades monetarias 
reconhecem que. em função disso. deve-se esperar o arre(ecimento do nivel de 
atividade. notadamente nos segmentos da indústria tie transformação e do 
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comerciO. mas com a continuidade do desempenho favoravel da. industria 
extrativa mineral. da construção civil e das comunicações. 

Com efeito. as projeções são elaboradas a partir de estimativas de 
demanda por moeda. rendo como feferências os · saldos existentes nos 
trimestres anteriores e o cenário provável para int1ação. PIB, taxa de juros. 
assim como os resultados da política fiscal (operações do Tesouro Nacional) e 
das transações comerciais e financei~ com o resto do mundo (intervenções do 
Banco Central no mercado de cimbio e no sistema fiilanceiro). Nessa 
programação foram contemplados, tambêm. os impactos monetários 
decorrentes da reestruturação das dívidas estaduaiS. 

Tomando-se os · pontos médios previstos para os· meios de 
pagamentos e para o indicador abrangente de liquidez· na economia - o 
-chamado M4- a oferta de moeda poderá ter uma expansão de atê 7,2% e 

20.4~ ... respecuvamen:e. no ano de 199R. Dentro desse ttmtte e ooss1vel haver 
uma politica moncrar.a ieH~menre expanstontsta ~- asstrr.. reromar a rraJetónJ 
declinante das taxas cc Juros. considerando-'e as atuat> caxas Ge 1n!1açào e J 

expectativa de cresctr:.enrn económtco anual de 2° u. em 1998. Ou seJa. no 
quadro atual. dependendo da evolução da conjuntura ~conóm1co-tinancetra 
tntemaclonal. a pol ittca monetária . nos termos da programacão proposta · 
poderà ser uulizada como instrumento de poltllca económtca ,·oitado. rambem. 
para a reaceleração no camo das auvidades económ1cas. 

Como discuudo anrenormenre nessa Comtssão e prec1so ter em 
mente LJUe JS JU!Ondades monet:inas r)peram tnSirumeniOS de politica 
económtca condtctonado,. ,tmultaneamenre. J ,·ana,·e.,; ~:::dógenas 

exógenas. 'ia plano interno. apesar das medtdas de cuno prazo j:l adotad::s pelo 
governo. '' faro ~ que. do ponto de \'ISta estrutural. J> mudanças somente 
sumrão os efeitos esoerados após a aprovação e tmplemenração das retormas 
consmuctona1s em curso. t!Specialmenre ~a area risca:' nu sep. dependera 
sobretudo do novo pacto federauvo e da inevnavel reestruturação tributaria. ~o 
plano externo. tudo 'at depender da evolução da "'~~ tínancetr.l imernac10nal. 
que Ja transcende a As1a. das medidas a serem coordenadas pelos governos do, 
paises ricos ~ organtsmos multilaterais é. por lím. ,.iJ reacomodoção do' 
mov1rnemos de capnats oelo globo. 

E vidememenre. as autoridades conhecem bem essas conexões em 
uma economia abena e modema e demonstram cesponsabilidade na 
programação ora submeuda ao Congresso "ac10nal. porauan10 têm o dever de 
preservar o ,·alor da moeda. defender o Pais de evemuats ataques espe7ulau,·o, 
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internacionais e viabilizar. sob a ótica da moeda. o crescimer.to ec6nômico 
nacionaL 

: ~._, 

Por tim, vale lembrar que há. no BrasiL possibilidades objeiivas 
para a manutenção da trajetória de crescimento· económico com estabilidade. 
conforme demonstrado nesses anos de execução do Plano· Real. Toikvia. o 
País continuará dependendo de capitais externos parà o financiamento 
adequado dos seus déficits em transações correntes até que as reformas 
internas permitam elevar a sua taxa de poupança doméstica A presente 
programação contempla esses condicionantes macroeconõmicos, com 
intervalos .<Je variação dos agregados que póssam>permitir, 'ém caso 'd8 reversão·• 
do quadro de -·crise intemacioital, a -C:ímtinuidadl': _dà':bolítica' monetária' 
gradualista adotada pelo atual Governo. '" - ;,-: ;w 

IV- VOTO DO RELATOR 

Concluímos o nosso Voto pela aprovação da ?'ogramaçào 
Monetária. anexa a Mensagem Presidencial n. 0 236. de !998. nos termos do 
seguinte Projeto de Decreto Legislativo a ser submetido ao Congresso 
NacionaL conforme~ 2° do art. 6° da Lei n" 9.069. de 29 de junho c e 1995: 

PARECER N• 529, DE 1998 

Da Comissão de Assuntos Econó
micos. sobre o Oficio "';" n• 75, de 1998 
(n• 2412198, na origem), :lo Banco Central 
do Brasil, encaminhado a msnifestação 
daquele órgão acerca da operação de 
crédito, no valor de RS208.000.000,00 (du
zentos e oito milhões de reais), baseada 
no contrato de abertura de crédito, cele
brado em 31-3-1998, entre a União, o Es
tado do Espírito Santo e o Banco do Es· 
tado do Espírito Santo S/ A. - BANEST.ES, 
com a interveniência do Banco Central 
do Brasil, nos termos da Medida Provisó
ria n• 1.612-21, de 1998, e no âmbito do 
Programa de Apoio à Reestruturação e -
ao Ajuste Fiscal dos Estados. 

Relator: Senador Osmar Dias 

I - Relatório 

Vem a esta Casa ofício do Senhor Presidente 
do Banco Central do Brasil encaminhando a mani~ 

festação do Banco Central do Bras1i acerca da ope· 
ração de crédito baseada no contrato de abenura de 
crédito, celebrado em 31-3-1998. entre a Umão. o 
Estado do Espírito Santo e o Banco do Estado do 
Espírito Santo S.A. - Banestes. com interveniênc1a 
do Banco Central do Brasil. nos termos da Med1da 
Provisória nº 1.612-21, de 1998. e no âmbito do Pro
grama de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal 
dos Estados. 

O pleito analisado pelos técnicos do Banco 
Central do Brasil. em 12 de agosto de 1998. nos ter
mos da Resolução nº 78198. que dispõe sobre hmi
tes globais e condições para as operações de crédi
to interno e externo dos Estados. do Distnto Federal. 
dos Mumcíp1os e suas autarqUias. mctus1ve o lança· 
menta de titulas da divida públ1ca sendo encaminha
do para a apreciação desta Casa em 14 de setem
bro de 1998. 

A operação pleiteada pelo Estado do Esp~r~to 

Santo. ora sob análise. aoresenta as seg1J1ntes C3· 
racterísticas: 

a) valor do cr8d1to a ser f1beraao peta Umão. 
R$208.000.000,00 (duzentos e oito 'Tlllhões Je 
rea1s), devendo atender as sequmtes f~n~lldatjcs: 
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I - até R$28.000.000,00 (vinte e oito m1lh6es 
de reais). destinados à aquisição de ativos vencidos 
do Banestes S.A.; e 

11 - até R$180.000.000,00 (cento e ortenta mi
lhões de reais) destinados à caprtalização do Banes
tes S.A.; 

11 I - os valores crtados nos itens I e 11 serão 
atualizados peta variação da taxa SELIC divulgada 
pelo Banco Central do Brasil, de 31-12-1997 alil a 
data das liberações previstas na clausula quarta do 
contrato. 

b) forma de liberação de recursos: as liberações 
dos recursos serão analisadas pela Secretaria do 
Tesouro Nacional - STN, em consonãnc1a com o art. 
1 O da Medida Provisória n• 1 . 702, de 29 de setem
bro de 1998. 

c) forma de pagamento: as parcelas dos re
cursos liberados serão incorporados na Parcela 
(P) definida na clausula quart,. do contrato de re
financiamento, firmado com base na Lei n• 9.-498197, 
nas mesmas datas que ocorrerem aS liberaç6es. 
regendo-se pelas condições daquele instrumen
to. 

d) destinação dos recursos: serão utilizados 
exclusiya e obrigatoriamente- para saneamento e 
modernização tecnológica do Banestes SA 

e) compromissos do Estado: o Estado, como 
contrapartida, se compromete a assumir as seguin
tes responsabilidades do Banestes S.A.: 

- assunção do passivo atuarial da Fundação 
Banestes de Seguridade Social, no valor de 
R$147.000.000,00 (cento e quarenta e sete milhões 
de reais); 

- assunção de dividas do Banestes S.A. junto 
à União, no valor de até R$28.000.000,00 (vinle e 
orto milhões de reais); 

- integralizaÇão de capital no Banestes S.A. no 
valor de até R$33.000.000,00 (trinta e três milhões 
de rea1s). 

f) compromissos do Estado e do Banestes 
S. A: comprometem-se a implantar o modelo de ges
tão aprovado pelo Banco Central do Brasil, que é 
parte integrante e complementar do contrato. 

g) compromtsso da União e do Estado: com
prometem-se a desenvolver ações. no âmb1to de 
suas competências. v1sando ao saneamento do Ba
nestes S.A. 

O processo encontra-se adequadamente ins
truído, de acordo com as exigências da Resolução 
n• 78, de 1998. 

O Banco Central do Brasti pronunciou-se favo
ravelmente sobre a operação através do Parecer 
Dedip/Diare-9810669. de 12-8-98. v1sto que obedece 
ao limrte estabelecidO no an. 5º da Resolução nq 78, 
de 1998. 

Deve-se ressaltar que a operação de crédito 
faz parte do Programa de Apo1o à Reestruturação e 
ao Ajuste Fiscal dos Estados. 1à tendo sido este 
inclusive. objeto de apreciação pelo Senado Fede· 
ral para o caso especifico do Estado do Espirito 
Santo. 

Cabe destacar que a Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional concluiu por não haver obstáculos 
jurídicos a contratação da operação examinada. 

É o relatóno 

lt- Voto 

O Estado do Espirrto Santo vem se caracteri
zando por empreender um processo de ajuste fiscal 
consistente tanto do lado das despesas. como do 
lado das receitas. 

No que diz resperto as despesas. deve-se des
tacar que a previsão para o presente exercício é de 
que a despesa de pessoal corresponda a 65,7% da 
Recerta Líquida Real. demonstrando tendência de
crescente nos últimos três exercícios. Além do mais. 
a relação da sua divida com a Recerta Liquida Real 
apresenta-se inferior a unidade. 

No que diz respe1to a receita. ressalte-se que o 
Espírito Santo, apesar do processo de desaqueci
mento das atividades econõmicas a partir de outubro 
de 1997. apresentou um crescimento real de sua ar
recadação de ICMS em 1997, demonstrando a preo
cupação governamental de não deteriorar a máquina 
arrecadadora do Estado. 

O endividamento ora em análise, constituir-se
a em elemento fundamental para o eqUJhbrio fiscal 
do Estado no longo prazo. a medida que propiciara o 
saneamento de sua tnstrtutção flnancetra nos moldes 
elaborados pelo Banco Central do Bras1l. 

Destaque-se que o valor pretendtdo acabou fi
cando aba1xo dos cálculos 1nicia1s quanto a necessi
dade de recursos necessanos para a recuperação 
do Banestes S.A. 

Asstm. estando obedectdos os pré-requisitos 
legais e constttuctonals. voto peta aprovação da soh
crtação do Estado do Espirrto Santo. nos termos da 
minuta do seguinte projeto de resolução: 
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PROJETO OE RESOLUÇÃO N• 88, OE 1998 

Autoriza o Estado do Espírito Santo 
a contratar operação de crédito, no valor 
de R$208.000.000,00 (duzentoa e oito mi
lhões de reaia), baseada no contrato de 
abertura de crédito, celebrado em 31-3-
1998, entre a União, o Estado do Espírito 
Santo e o Banco do Estado do Espírito 
Santo S.A. - BANESTES, com a interve
niêncla do Banco Central do Brasil, nos 
tennos da Medida Provisória n• 1.612·21, 
de 1998, e no âmbito do Programa de 
Apoio i Reestruturação e ao Ajuste Fis
cal dos Estados. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 11 Fica o Governo do Estado do Espírito 

Santo autorizado a contratar operação de créd~o. no 
valor de R$208.000.000,00 (duzentos e o~o milhões 
de reais), baseada no contrato de abertura de crédi· 
to, celebrado em 31-3-1998, entre a União, o Estado 
do Espírito Santo e o Banco do Estado do Espírito 
Santo S.A. - BANESTES, com a interveniência do 
Banco Central do Brasil, nos termos da Medida Pro
visória n• 1.612-21, de 1998, e no âmbito do Progra
ma de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal 
dos Estados. 

Art. 2• As condições para a operação a ser 
contratada serão as seguintes: 

I - valor do crédito a ser liberado pela União: 
R$208.000.000.00 (duzentos e o~o milhões de 
reais), devendo atender às seguintes finalidades: 

a) até R$28.000.000,00 (vinte e oito milhões de 
reais), destinados à aquisição de ativos vencidos do 
Banestes S.A.; e 

b) até R$180.000.000,00 (cento e oitenta mi
lhões de reais), destinados à capitalização do Ba
nestes S.A.; 

11 - forma de liberação de recursos: as libera
ções dos recursos serão analisadas pela Secretaria 
do Tesouro Nacional- STN, em consonância com o 
art. 10 da Medida Provisória n• 1.702, de 29 de se
tembro de 1998. 

III - forma de pagamento: as parcelas dos re
cursos liberados serão incorporados na Parcela (P) 
definida na cláusula quarta do contrato de refinancia
mento, firmado com base na Lei n• 9.496/97. nas 
mesmas datas que ocorrerem as liberações, regen
do-se pelas condições daquele instrumento: 

IV - destinação dos recursos: serão utilizados 
exclusiva e obrigatoriamente para saneamento e 
modernização tecnológica do Banestes S.A.; 

V - compromissos do Estado: o Estado, como 
contrapartida, se compromete a assumir as seguin
tes responsabilidades do Banestes S.A.: 

a) assunção do passivo atuarial da Fundação 
Banestes de Seguridade Social, no valor de 
R$147.000.000,00 (cento e quarenta e sete milhões 
de reais): 

b) assunção de dividas do Banestes S.A., junto 
à União, no valor de até R$28.000.000,00 (vinte e 
oito milhões de reais): 

c) integralização de capital no Banestes S.A. 
no valor de até R$33.000.000,00 (trinta e três milhõ
es de reais); 

Vi - compromisso do Estado e do Banestes 
S.A.: comprometem-se a implantar o modelo de ges
tão aprovado pelo Banco Central do Brasil, que é 
parte integrante e complementar do contrato; 

Vil - compromisso da União e do Estado: com
prometem-se a desenvolver ações, no ãmMo de 
suas competências, visando ao saneamento do Ba
nestes S.A. 

Parágrafo único. Os valores citados no inciso I 
do presente artigo serão atualizados pela variação 
da taxa Selic divulgada pelo Banco Central do Brasil, 
de 31·12-g? até a data das liberações previstas na 
cláusula quarta do contrato. 

Art. 32 A presente autorização deverá ser exer
cida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar 
de sua publicação. 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala des Comissões, 27 de outubro de 1998. 
Pedro Plva, Presidente - Osii'Uir Dias, Relator 

- Joaé Saad - Elclo Alvares - Esperidlão Amln 
(Abstenção)- DJaiiiUI Beaaa- Francellno Pereira 
- Bailo Parga - Jefferson Peres - Eduardo Supli
cy - Lauro Campos - Gerson Camata - José 
Eduardo Outra - João Rocha - Carlos Bezerra -
JOMFogaça. 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA 

MEDIDA PROVISÓRIA N9 1.702-29 
DE 28 DE SETEMBRO DE 1998 

Estabelece mecanismos objetivando 
incentivar a redução da presença do se
tor público estadual na stividade financei
ra banellrla, dispõe sobre a privatização 
de Instituições financeiras, e dá outras 
provld6nclaa. 
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Art. 1 O. A União pagará as aquisições de con
trole e de créditos e concederá os financiamentos ele 
que trata o art. 3° com títulos do Tesouro N.:ional 
ou mediante securitização das obrigações, com pl'll
zo de resgate e juros estabelecidos em ato do Minia
tro de Estado da Fazenda, ouvido o Ministério do 
Planejamento e Orçamento. 

Parágrafo único. Os títulos do Tesouro Nacio
nal emitidos nos termos do ~~ deste artigo, quan
do detidos por instituições financeiras, poderio aer 
trocados por títulos de emissão do Banco Central do 
Bras1l, em condições a serem estabelecidas pelo 
Conselho Monetário Nacional. 

PARECER N" 530, DE 1918 

O. Comluio ele Aasumos Ecouõnli 
cos, aobre a Uanaagem n11 212, de 1• 
(n• 9011'111, .. origem), do Preeicl * tia 
República, que propõe 8eje eutort.de a 
CCH iba ; - D ele lpl IIÇio de cridlto ..... 
no, com a ,.. • .., de Repúbllae FeJ M 
do Brull, no valor de ECUM.ooo.aoo.-o 
(cinqiientll a cinco mllhõaa de unida 'aa 
moneüriaa auraplllaa) até o limllll tia 
US$60,000,000.00 (__,bl mllhõaa tia 
dólaraa -.-anos), da principal, 
entre a T....,.jiOitadcwll Braallaira a-
dulo Bolfvla-Braall-TBG a o Banco E.
peu ele m-tlm.oto - BEl, daatinw:llo MI 
financiMiento ~illl do Projeto tia 
Construçio do 0Mocluto Bolívia-Braaii-

Relator. Senador O.mar Dills 

1-RNtório 

O Senhor Presidente da República, nos ~ 
do artigo 52, inciso V, da Constituição Federal, en
viou a esta Casa a Mensagem n• 212, de 1998, soli
citanao autorização para contratar operação de m. 
dito externo, com garantia da Republica Fedaratilla 
do Bras11. entre a Transportadora Brasileira Gasodu
to Boliv1a-Brasii-TBG e o Banco Europeu de lnve81i
mento- BEl. 

O Banco Central do Bras1l 1nformou que o con
trato apresenta as segu1ntes características financei
ras: 

a) Valor preteróda Equivalenie a ECUSS.OOO.OOO.DO 
(cinquenta e cinco milhões de Unidades MonetáO.S 
Européias) em dólares norte-americanos, até o limite 
de US$60.000.QOO,OO (sessenta milhões de dólarws 
norte-amencartQ&j, de principal; 

b) juro!< a critério do tomador. poderão ser: 

- taxa flutuante - Libor de 3 meses para dóla
res norte-americanos, acrescida de um sprud que 
poderá ser negativo, porém nunca superior a O, 15% 
a.a. incidente sobre o saldo devedor do pnncipal, a 
partir da data de cada desembolso dos recursos no 
exterior. Para o primeiro periodo de referência será 
utilizado a Libor oferecida para depósrtos com dura
ção de meses igual aos que decorrem entre a data 
de desembolso e a data do inicio do período de refe
rência seguinte; ou 

- taxa fixa: a razão da "EIB Fixed Rate" defini
da na data de desembolso de cada parcela para 
todo o periodo de v1génc1a dessa parcela, 1nc1dente 
sobre o saldo devedor do principal, a parttr da data 
de cada desembolso dos recursos no exterior, 

Observação: o tomador tem a possibilidade de 
converter para taxa fixa uma parte ou a totalidade do 
empréstimo inicialmente desembolsada à taxa flu
tuante. 

c) prazo: 20 anos; 
d) carência: 5 anos e meio; 
e) despesas gerais: as razoáveis. limitadas a 

0,1 o/o do valor do empréstimo: 
f) juros de mora: até 2,5% a.a. acima da taxa 

operacional; 
g) período de desembolso: 5 anos após a as

sinatura do contrato. em tranches de no mínimo 
US$5.000.000,00 (cinco milhões de dólares norte
americanos), limitado ao máximo de 6 (seis) tran
ches durante o período. 

h) condições de pagamento: 
- do principal: em 30 parcelas semestraiS, 

iguais e sucessivas vencendo-se a primeira em 15 
de dezembro de 2003 e a última em 15-6-2018. 

-dos juros: 
taxa flutuante: trimestralmente vencidos em 15 

de março, 15 de junho. 15 de setembro e 15 de de
zembro de cada ano; 

taxa fixa: semestralmente vencidos em 15 de 
junho e 15 de dezembro de cada ano; 

- das despesas gera1s. após a emissão do 
Certificado de Registro. med1ante comprovação. em 
rea1s, exceto aquelas incomdas no extenor que só 
possam ser pagas em moeda estrangeira. 

Os recursos destmar-se-ão ao financ1amento 
parc1al do Projeto do Gasoduto Bolívia-Brasil. CUJOS 

objetivos gerais cons1stem no desenvolvimento de 
um mercado doméstico para o gás natural, diversifi
cando-se a matnz energética. além de atender a 
uma crescente demanda de energ1a da região Cen
tro-Sul do Pais. 
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Aplicam-se a esta operação os lim~es e condi
ções estabelecidos pela Resolução n• 96, de 19B9, 
do Senado Federal, restabelecida pela Resolução n• 
17, de 1992. Devem ser atendidas também todas as 
formalidades prévias à contratação fixadas no De
creto-Lei n• 1.312, de 15 de fevereiro de 1974, na 
Portaria MEFP n• 497, de 27 de agosto de 1990, al
terada pela Portaria MEFP n• 650, de 1° de outubro 
de 1992, e nos demais dispos~ivos legais. 

O Banco Central do Brasil, na forma da legisla
ção pertinente, efetuou o credenciamento prévio da 
operação conforme o expediente Firce/DiauVSucre-
98/270, de 2-6-1998. 

O Parecer PGFN/COF n• 1.068198, da Procu
radoria-Geral da Fazenda Nacional, declarou que fo
ram cumpridas as formalidades prévias à contrata
ção estabelecidas na Const~uição Federação Fede
ral, na Resolução n• 96, de 15 de dezembro de 
1989, restabelecida pela Resolução n• 17, de 5 de 
junho de 1992, ambas do Senado Federal, no De
creto-Lei n• 1.312, de 15 de fevereiro de 1974, na 
Portaria MEFP n• 497, de 27 de agosto de 1990, al
terada pela Portaria MEFP n• 650, de 1° de outubro 
de 1992, e nos demais disposwos legais e regula
mentares pertinentes. 

Segundo ainda a Procuradoria da Fazenda Na
cional, a minuta contratual contém cláusulas admis
síveis segundo a legislação brasileira, tendo sido ob
servado o disposto no art. 5° da Resolução n• 96/89 
do Senado Federal. que veda disposição contratual 
de natureza politica atentatória à soberania nacional 
e à ordem pública, contrária à Const~uição e às leis 
brasileiras, bem assim que implique compensação 
automática de déb~os e créditos. 

A Secretaria do Tesouro Nacional manifestou
se através do Parecer STN/Coref/Diref n• 295, de 
19-6-98. No que diz respeito aos lim~es de endivida
mento, a STN observou que: 

Por se tratar de empresa recentemente 
criada, a Transportadora Brasileira Gasodu
to Bolívia-Brasil - TBG ainda não apresenta 
demonstrações contábeis, de forma a ava
liar o impacto das operações de créd~o nos 
lim~es de endividamento estabelecidos pelo 
Senado Federal no art. 7" da Resolução 
n".96, de 1989." ... Assim, haverá necessi
dade de que o Senado Federal autorize. em 
caráter excepcional. a elevação temporária 
dos limites de endividamento, conforme pre
vê o art. go da mencionada Resolução. 
Quanto ao lim~e do art. 2" (despesas de ca
p~l), considerando que todos os recursos 

provenientes das operações de créd~o a se
rem contratadas pela TBG destinam-se a in
vestimentos ou inversões financeiras, acre
d~mos que este deverá ser atendido pela 
empresa. 

De acordo com os controles realizados 
por esta Secretaria, há margem, na presente 
data, nos limites de endividamento da União, 
para a concessão de garantia, previstos nos 
arts. 2°, 3° e 4° da Resolução do SF 96/89". 

A conclusão do Parecer da STN é favorável à 
concessão da pleiteada garantia, desde que sejam 
atendidas as seguintes condições: 

1. Deve ser acrescentado à minuta do contrato 
de contragaranlia, conforme modelo já enviado 
àquele órgão, o seguinte texto: 

"lotes de 95.238.095 (noventa e cinco 
milhões, duzentos e trinta e oito mil, noventa 
e cinco) Notas do Tesouro Nacional, série P 
(NTN - Ps) - Copesul e 51.464.936 (cin
quenta e um milhões, quatrocentos e ses
senta e quatro mil, novecentos e trinta e 
seis) Notas do Tesouro Nacional, série P 
(NTN - Ps) - Petroflex, no montante aproxi
mado, em valor aluai, de R$154.038.183,00 
(cento e cinquenta e quatro milhões, trinta e 
oito mil, cento e oitenta e três reais), na posi
ção de 1°-9-97 ." 

2. Deve ser anexada ao processo cópia da au
torização administrativa para que a TBG contrate a 
operação de crédito de que se trata, bem como con
ceda as necessárias contragaranlias ao Tesouro Na
cional. 

3. A operação de crédito em questão, incluída 
no Programa de Dispêndios Globais da Petrofértil 
para o corrente exercício, deve ser transferida para a 
TGB, com os devidos ajustes. 

11- Voto 

O empréstimo vai ser destinado ao financia
mento parcial do Gasoduto Bolívia-Brasil. Trata-se 
de um projeto de alta importância para a economia 
nacional. com supervisão técnica do Bird e contraga
rantia solidária da Petrobrás. O empréstimo, do pon
to de vista do mérito. é quase irrepreensível. 

Gostaria apenas de fazer uma restrição do 
ponto de vista técnico. O Gasoduto passa por ape
nas duas cidades do Paraná, Aràucária e Curiliba. 
Entendo que as regiões de Londrina, Maringá e Pon
ta Grossa são importantes pólos áe desenvolvimento 
do Estado e deveriam ter sido incluídas no trajeto do 
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Gasoduto. Essas três regiões têm necessidade crws
cente de energia e deveriam ser beneficiadas pelo 
projeto do Galodulo, ~ porque o Par.má gera 
muito mais erwgia do que consome, Mndo um -
do superavitMo do ponto de vista energético, princi
pünente por llatar-M de fonte renovável de ener
gia, ou seja,llkiocalfltrica. Por isso, proponho que se 
aliare o traçado original, incluindo aquelas três regiõ
• para peuulio- di8tltluiçAo mais adequada de 
_,-gia p~opollliol•ldo um desenvoMmento econó
mico e sociaiiTM harm611ico do Estado do Paraná. 

O p._- da Procu~adoria-Geral da Unllo 
confirmou o •ndimento de todas u f~ 
legais prévias il c:onlrataçio do empréstimo. Portan
to, nada hã o que opor quanto aos aspectos legais 
da operação financeira. 

Quanto ao problema relativo ao não-enquadra
nwnto da TBG ,_ li~ de endividamento, deve 
ser levado em oonaicleração o talo da que a T13G é 

uma emp.-~--• criada, que não~
ta demonstrações contjbejs, que poesam ser Jae-
das para avaliar sua ~idade de pagamento ...
gundo a metodologia definida pelo Senado Federal. 

Quanto ils restrições levantadas pela SeciWIB
ria do Tesouro Nacional, a melhor forma de atai ldi ._ 
é incorporar as condicionalidades mencionadas no 
parecer da STN ao texto da resolução autorizativL 

Diante do exposto, concluímos pela aprovação 
do pleito nos termos do seguinte: 

PROJETO OE RESOLUÇÃO N• 89, OE 1998 

A..-ID a contr.t.çio de cp .. c 
de c:r6diiD en.mo, com ~ntlll dll ... 
pública F1 d 11allwa dia Braall, no valor • 
ECU55-00CUIOO,OO (cinqUenta e cinco .._ 
lhõee de unldedee 1110118tálae eurap IlM) 
até o lllnite de UUIO,OOO,OOI.OO ( r 
ta milhõee de d 'I H ncuw an.-io8.-), 
de principal, - • Tranep a r18donl ..._ 
sllelra Gasoduto Bollvia-B~ - TBG, a o 
Banco Europeu de InvestiMento - •1. 
destlnadll 110 finMcia..- parcial do 
Projeto de Construção dia GuodUio Belí
via-Bruil. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1' É a Transportadora Brasileira Gasoduto 

Bolívia-Brasil autorizada. nos termos do art. 52. inci
so V da Constituição Federal e da Resolução n• 116. 
de 1989. do Senado Federal. a elevar, em car*er 
excepcional, os limites de endividamento e contra&ar 
operação de crédito externo junto ao Banco Europeu 
de Investimento- BEl. 

Paragrafo único. Os recursos referidos no ca
put serão utilizados no financiamento parcial do Pro
jeto de Construção do Gasoduto Bolívia-Brasil. 

Art. 2" É a União autorizada a prestar garantia a . 
operação de crédito mencionada no artigo primeiro. 

Art. 3° A operação de crédito em questão apre
senta as seguintes caracteristicas tinanceiras: 

1- Valor piei& ú:b: EQJivalente a ECUSS.OOO.OOO.OO 
(cinquenta e cinco milhões de unidades monetárias 
europé1as) em dólares norte-americanos, até o limite 
de US$60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares 
norte-americanos), de principal; 

11 - Juros: a crédito do tomador, poderão ser: 
- Taxa flutuante- Ubor de 3 meses para dóla

res norte-americanos, acrescida de um spread que 
poderá ser negativo. porém nunca superior a 0,15% 
a.a. incidente sobre o saldo devedor do principal, a 
partir da data de cada desembolso dos recursos no 
exterior. Para o primeiro periodo de referência será 
utilizado a Libor oferecida par depósitos com dura
ção de meses igual aos que decorrem entre a data 
do desembolso e a data do início do período de refe
rência seguinte; ou 

- Taxa Fixa: à razão da E/8 Fixed Rate defini
da na data de desembolso de cada parcela para 
todo o período de vigência dessa parcela, incidente 
sobre o saldo devedor do principal, a partir da data 
de cada desembolso dos recursos no exterior; 

Observação: o tomador tem a possibilidade de 
converter para taxa lixa uma parte ou a totalidade do 
empréstimo inictalmente desembolsado à taxa flu
tuante; 

III - Praza: 20 anos; 
IV- Carência: 5 anos e meio; 
V - Despesas Gerais. as razoave1s. limitadas a 

0.1% do valor do empréstimo; 
VI - Juros de mora: até 2,5 a.a. acima da taxa 

operacional; 
- Período de desembolsa: 5 anos após a assi

natura do contrato, em tranches de no mínimo 
US$5.000.000.00 (cinco milhões de dólares norte
americanos). limitado ao máximo de 6 (se1s) tran
ches durante o período. 

VIII - Condições de pagamento: 
- Do principat. em 30 parcelas semestrais. 

iguais e sucess1vas. vencendo-se a pnme1ra em 15 
de dezembro de 2003 e a última em 15-6-2018. 

-Dos juros: 
Taxa Flutuante: tnmestralmente vencidos em 

15 de março. 15 de junho. 15 de setembro e 15 de 
dezembro de cada ano; 
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Taxa fixa> semestralmene vencidos em 15 de 
junho e 15 de dezembro de cada ano: 

- Das despesas gerais: após a emissão do 
Certificado de Registro, mediante comprovação, em 
reais, exceto aquelas incorridas no exterior que só 
possam ser pagas em moeda estrangeira. 

Art. 4° A au1orização concedida por esta Reso
lução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e 
quarenta dias contados da data de sua publicação. 

Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 27 de outubro de 1998. 
Pedro Piva, Presidente - Osmar Dias, Relator 

- Gérson Camata - Lauro Campos (Vencido) -
Bello Parga - Jefferson Péres - Francelina Perei
ra - Djalma Beaaa - José Saad - Ramez Tebet -
Eduardo Supllcy - Joio Rocha - José Eduardo 
Outra - Eaperidiio Amlm -José Fogaça. 

LEGISLAÇÃO CTT ADA, ANEXADA 
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA 

DECRETO-LEI N°1.312 
DE 15 DE FEVEREIRO DE 1974 

Autoriza o Poder Executivo a dar a 
garantia do Tesouro Nacional a operaçõ
es de créditos obtidos no exterior, bem 
como, a contratar créditos em moeda es
trangeira, nos limites que especifica, con
solida inteiramente a legislação em vigor 
sobre a matéria, e dá outras providên
cias. 

PARECER N• 531, DE 1998 

Da Comiasio de Assuntos Econômi
cos, sobre a Mensagem n• 218, de 1998 
(n" 963198, na origem) do Senhor Presi
dente da República, que solicita seja au
torizada a elevação temporária do limite 
de endividamento da Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos - ECT, nos ter
mos do art. go da Resolução n• 96, de 15 
de dezembro de 1989, restabelecida pela 
Resolução n°17, de 5 de junho de 1992. 

Relator: Senador José Fogaça 

I - Relatório 

O Senhor Presidente da República enviou a 
esta Casa a Mensagem n• 218, de 1998, solicitando 
seja autorizada a elevação temporária do limite de 
endividamento da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos- ECT, nos termos do art. 9• da Resolu-

---~~--

ção n• 96, de 15 de dezembro de 1969, do Senado 
FederaL 

A ECT pretende contratar uma operação de 
créd~o no valor de US$25,4 milhões junto à IBM 
Bm,.il- !!!dústria, Máquinas e Serviços Lida., confor
me proposta vencedora da Concorrência lntemacio
nal n• 031/96-CEUAC. A ECT, de acordo com o Pro
grama de Dispêndios Globais- PDG, para o corren
te exerc[cio. aprovado pelo Decreto n• 2.453, de 6 
de janeiro de 1996, dispõe de autorização para efe
tuer a operação de crédrto ;ntemo. 

A operação de créd~o pretendida apresenta as 
seguintes características: 

a) Valor do financiamento: US$25.440.695,25 
(vinte e cinco milhões, c:;~atrocentos e quar:.nta mu, 
oitocentos e noventa e cinco dólares·norte-america
nos e vinte e cinco centavos), correspc'ldente a 85% 
do valor global do projeto: 

b) Prazo de carência: 6 (seis) meses; 

c) Prazo de amortização: 5 (cinco) anos: 

d) Taxa de juros: 1% a.m. (um por cento ao 
mês) não cap~alizados: 

e) Juros durante a caMncia: 12"k a.a. (doze 
por cento a-:> ano)- pagos com o principal; 

I) Outras condições: 2,5% do valor do financia
mento com a 11 amortização. 

As condições financeiras do empréstimo se 
apresentam na forma permrtida pelo parágrafo 2" do 
art. 42 da Lei n• 8.666, de 1993, no art. 6° da Lei n• 
6.880, de 1994, no inciso I do parágrafo primeiro do 
art. 27 da Lei n• 9.069, de 1995 e no inciso I do pa
rágrafo primeiro do art. t • da Med1da Provisória n• 
1.675-39, que dispõe sobre as medidas complemen
tares ao Plano ReaL 

O empréstimo será destinado ao financiamento 
do projeto Sistema de Rastreamento de Objetos-SRO, 
que compõe o Programa de Recupelação e Ampliação 
do Sistema de Telecomunicações e do Sistema Post
al-PASTE e tem por objetivo dotar o sistema postal 
brasileiro de estrutura empresarial e tecnológica que 
permrta enfrentar com sucesso o desafio de oferecer 
aos seus clientes servços com ma1or qualidade, rapi
dez, confiabilidade e segurança. 

De acordo com o inciso I do art. 7º da Resolu
ção nº 96 de 1969, restabelecida pela Resolução nº 
t 7, de 1992, que limita o montante global das opera
ções de crédito ao valor dos encargos e das amorti
zações de dívidas pagas. a ECT encontra-se sem 
margem para contrair a operação de crédito. Assim 
sendo, toma-se necessálio a autorização do Senado 
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Federal. para que seja elevado temporariamente o li
mite de endividamento da empresa. 

A Resolução n• 96, de 1989. do Senado Fede
ral, não é muito rigorosa quando se trata do endilli
damento de empresas estatais. A autorização do 
Senado Federal só é exigida quando a empresa se 
encontra com algum dos limites de endividamenlo 
estourados. Nesse caso, nos tenmos do artigo 9", o 
pedido de autorização deve vir instruído com as "ca
racterísticas da operação de crédito: prazo, taxas de 
JUros, encargos, cronograma financeiro" e "inlomw.
ções sobre a situação financeira do requerente". 

O requerente apresentou todas as infonnaç6es 
exigidas pela Resolução n• 96, de 1989. do Senado 
Federal. 

A operação de crédito foi examinada pelo De
partamento Jurídico da ECT, autorizada pela Oirw>
ria e Conselho de Administração da ECT e clasaifi
cada como operação inlema pela Secretaria do Te
souro Nacional. 

11- Voto 

A ECT apresentou documentos atestando ..,.. 
sua situação financeira é equilibrada e que o valor a 
ser financiado corresponde a uma parcela ~ 
do seu faturamento. 

No que diz respeito ao mérito do pedido, as 
considerações são igualmente positivas. Trata-se de 
operação de crédito, realizada a partir de uma con
corrência internacional. destinada ao financiamanlo 
de um projeto, que visa a tomar a ECT mais co~ 
titiva e mais apta a atender às demandas de seus 
usuários. 

Assim sendo, concluímos pela aprovação do 
pleito nos tenmos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 90, DE 1998 

Autoriza a Empnaa Bnallelrll * 
Correios a Taf6pllllo.- ECT, noa ,..,..,_. 
do art_ 9" da Rnalução n• III, de 1 ... • 
Senado Federal, a elevar~ 
te -.o limite da andlvidam.rto e co,.._ 
lar operação da c:réclito il'ltarno no va6or 
de US$2.5,440,11115-25 junto li IBM ..,.. .. -
Indústria, Mjquinn e Serviços Lida. 

O Senado Federal resolve: 
An. 1' E a Empresa Brasileira de Correioa e 

Telégrafos- ECT, autorizada. nos termos do an. 9" 
da Resolução n• 96, de 1989, do Senado Federal, a 
eleva r. em caráter excepcional e temporário, seus li
mites de endividamento e contratar operação de cré-

dilo interno junto à IBM Brasil - Indústria. Máquinas 
e Serviços Lida. 

Parágrafo único. Os recursos referidos no ca
put serão utilizados no financ•amento do projeto Sis
tema de Rastreamento de Objetos - SRO, que com
põe o Programa de Recuperação e Ampliação do 
Sistema de Telecomunicações e do Sistema Postal 
-PASTE. 

Art. 2• A operação de crédito mencionado no 
parágralo anterior apresenta as segUintes caracteris
ticas financeiras: 

I - Valor do financrarnento: US$25,440,895.25 
(vinte e cinco m1lhões, quatrocentos e quarenta mil, 
oitocentos e noventa e cinco dólares note-america
nos e vinte e cinco centavos), correspondente a 85°/o 
do valor global do projeto; 

11- Prazo de carência: 6 (seis) meses; 
III- Prazo de amortização: 5 (cinco) anos; 
IV- Taxa de juros: 1% a.m. (um por cento ao 

mês) não capitalizados; 
V - Juros durante a carência: 12"/o a.a. (doze 

por cento ao ano) pagos com o principal; 
VI - Outras condições: 2,5% do valor do finan

ciamento com a 1• amortização. 
Art. 39 A autorização concedida por essa Reso

lução deverá ser exercida no prazo de duzentos e 
setenta dias contado da data de sua publicação. 

Art. 49 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 27 de outubro de 1998. -
Jorge Piva, Presidente - José Fogaça, Relator -
Elcio Alvanes - Djalma Besaa - Francelino Perera 
- Bello Parga- Jeferson Péres- Ramez Tebet
Jou Eduardo Outra - Osmar Diaa - Joio Rocha 
- Gerson Camata - Carlos Bezerra - Eduardo Su
plicy - Gilvan Borges_ 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

(") LEI N• 8.666. DE 21 DE JUNHO DE 1993 

Regulamenta o artigo 37, inciso XXI, 
da Constituição Federal, institui nor
mas para licitações e contratos da Ad
ministração Pública, e dá outras provi
dências. 

Art. 42. Nas concorrências de ãmbito interna
Clonai, O edital devera ajustar-se as diretrizes da po
lítica monetária e do comércio exterior e atender às 
exigências dos órgãos competentes. 
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§ 22 O pagamento leito ao licitante brasileiro 
eventualmente contratado em virtude da licitação de 
que trata o parágrafo anterior será efetuado em moeda 
brasileira, à ta:ca de câmbio vigente no dia útil imedia
tamente anterior à data do eletivo pagamento. 

(*)LEI N• 8.880, DE 27 DE MAIO OE 1994 

Dispõe sobre o Programa de Estabi
lização Econõmica e o Sistema Monetário 
Nacional, institui a Unidade Re~~l de Valor 
- URV, e dá outras providências. 

Art. 6º E nula de pleno direito a contratação de 
reajuste vinculado à variação cambial, exceto quando 
e:.<pressamente atJiorizado por lei federal, e nos contra
tos de arrendamento mercantil celebrados entre pes
soas residentes e domiciliadas no País, com base 
em c"lntação de recursos provenientes do exterior. 

LEI N2 9.069, DE 29 DE JUNHO DE 1995 

Dispõe sobre o Plano Real, o Siste
ma Monetário Nacional, estabelece as re
gras e condições de emissão do Real e 
os critérios para conversão das obrigaçõ
es para o Real, e dá outras providências. 

Art. 27. A correção, em virtude de disposição 
legal ou estipulação de negócio jurídico, da expres
são monetária de obrigação pecuniária contraída a 
partir de 1• de julho de 1994, inclusive, somente po
derá dar-se pela variação acumulada do lndice de 
Preços ao Consumidor, Série-r- IPC-r. 

§ 1• O disposto neste artigo não se aplica: 
I - às operação e contratos de que tratam o 

Decreto-Lei n• 857, de 11 de setembro de 1969, e o 
artigo 62 da Lei n• 8.880, de 27 de maio de 1994; 

DECRETO N• 2.453, DE 6 DE JANEIRO DE 1998 

Aprova o Programa de Dispêndios 
Globais - PDG das empresas estatais fe
derais para 1998, e dá outras providên
cias. 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.675-39, DE 
29 DE JUNHO DE 1998 

Dispõe sobre medidas complemen
tares ao Plano Real e dá outras providên
cias. 

PARECER N• 532, DE 1998 

0a Comissão de Assuntos Econõmi
cos sobre a Mensagem n" 229, da 1998 
(n•1.1231S8, na origem), do Senhor Presi
dente da República, solicitando autoriza
ção do Senado Federal, para contratar 
operação de crédito externo, no valor em 
Ienes equivalente a US$180,000,000,00, 
(-.to e oitenta milhões de d61a..- ame
ricanos) entre a República Fechnallva de 
Brasil e o The Export·lmport Bsnk of J• 
pan - JEXIM, destinada so financiamento 
:te P:"ojctc de f.1ode.""iiizaç.lv o& Ampliação 
da Rodovia Fernão Dias 11 (BR·381 ). 

Relator: Senador Ramez Tebet 

I - Relatório 

Vem a esta Comissão de Assuntos Económi
cos a Mensagem Presidencial n• 229, de 1998 (Men
sagem n• 1.123, de 22-9-98, na origem), solicitando 
autorização do Senado Federal, para contratar ope
ração de crédito externo, no valor em ienes equiva
lente a US$180,000,000,00 (cento e oitenta milhões 
de dólares norte-americanos), entre a Republica Fe
derativa do Brasil e o The Export-lmport Elank ol Ja
pan- JEXIM, destinada ao financiamento do Projeto 
de Modernização da Rodovia Femão Dias 11 (BR-
381). 

Trata-se de projeto inserido no Programa do 
Governo *Brasil em Ação* com a finalidade de dupli
car e restaurar a rodovia acima mencionada. A ope
ração de crédito apresenta as seguintes característi-
cas: 

a) devedor. Republica Federativa do Brasil (Mi
nistério dos Transpotes); 

b) credor. The Export-lmport Bank ol Japan; 
c) valor: US$1 80,000,000.00 (cento e oitenta 

mil dólares norte-amencanos): 
d) juros: taxa a ser fixada em cada data de de

sembolso com base na maior entre a • Japanese 
Long-Term Prime Lending Rate* e a 'Fiscal lnvesti
ment and Loans Program Rate", acrescida de 0,2% 
a.a. vigentes em tal data, incidente sobre o saldo de
vedor do principal a partir da data de cada desem
bOlso; 

e) prazo: aproximadamente 20 anos: 
f) comissão de compromisso: 0.25% (vinte e 

cinco centésimos por cento) ao ano sobre a parcela 
não desembolsada do crédito, a partir da data da as
sinatura do contrato: 

g) carência: aproximadamente 3 anos e meio; 
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h) taxa de administração (108 FEE): equivalen
te a até US$180,000.00 (cento e oitenta mil dólares), 
a titulo de reembolso das despesas incorridas pelo 
Banco lnteramericano de Desenvolvimento - BID, 
na preparação e ~nhamento do Projeto. 

I) condições de pagamento: 
- do principal: 34 pan::elas semestrais, iguais a 

consecutivas. vencendo-se a primeira em 24-5-2001 
e a ú~ima em 24-11-2017; 

- dos juros: semestralmente vencidos, em 24 
de maio e 24 de novembro de cada ano; 

- da comissão de compromisso: semestral
mente vencida, em 24 de maio e 24 de novembro de 
cada ano. sendo a primeira após a emossão do Certi
ficado de Autorização. 

O custo total do projeto foi estimado em 
US$550 milhões, a serem desembolsados no prazo 
de três anos, S«ldo US$275 milhões fina~ 
com racursos do 810, US$137,5 milhões de respon
sabilidade da União, US$110,3 milhões de respon
sabilidade do Estado de Minas Gerais e US$27 ,2 mi
lhões a cargo do Estado de São Paulo. A o eluridll 
Recomendação n• 400 sugeriu que fossem iniciado& 
entendimentos junto ao Eximbank/Japão com vistall 
à obtenção de financiamento no montante equivalen
te a até US$200,0 milhões, para compor a contra
partida nacional. POiderionnente, a análise da com
posição dos custos do projeto e de sua elegib~ 
ao financiamento do Eximbank. etetuada pelo Minis
tério dos Transportes, redefiniu o montante do finan
ciamento daquela agência para US$180.0 mi~ 
apresentando novo eaquema financeiro. 

O projeto está sob a coordenação e execuçio 
do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 
- DNER. tendo como co-exacutores o DepartamantD 
de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Ge
rais- OER-MG e o Departamento de Estradas de 
Rodagem do Estado de São Paulo - DER-SP, a q,. 
para tanto deverão firmar Convênios de Obrigações. 

O parecer da .Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (Parecer PGFN/COFJN• 1.304198) sobre o 
aspecto da legalidade da minuta contratual salienta 
que a minuta contratual contém cláusulas admissí
veis segundo a legislação brasileira e que atende àl; 
determinações da Resolução n• 96189, do Senado 
Federal. que veda a existência de disposrtivos aten
tatórios à soberania nacional e à ordem publica. con
traria à Constrtuição. ou que impliquem compensa
ção automática de débitos e créditos. 

A operação foi credenciada peio DepartamenlO 
de Caprtaos Estrangeiros do Banco Cenlral do Bruil, 
por meio do offcio FIRCE/DIAUT/SUCRE-981349, de 

3 de julho de 1998. Além d1sso, o projeto em ques
tão foi identificado como passivei de obtenção de fi· 
nanciamento externo pela Comissão de Financia
mentos Externos - COFIEX, mediante a Recomen· 
dação n• 400, de 22 de outubro de 1996. 

Consta do projeto sob exame o parecer da Se
cretaria do T escuro Nacional (Parecer STN/Corei/Di
rel n• 392, de 12 de setembro de 1998), informando 
que o projeto objeto do contrato encontra-se 1ncluido 
no Plano Plurianual da União - 1996/99, associado 
ao rtem 'Objetivos e Metas de Ação Governamental 
- Infra-Estrutura Econõmica!Transportes'. Além dis
so, existem dotações na Lei Orçamentária para 1998 
referentes ao ingresso de recursos externos - fonte 
148, no valor de R$10,0 milhões, bem como ao pa
gamento dos encargos provenientes da operação, 
no valor de R$1,9 milhão. Em seu parecer, a STN 
mannesta o entendimento de que, caso ocorra o de
sembolso previsto de recursos externos, confomne 
constante do Cronograma Estimado de Desembolso, 
o Ministério dos Transportes deverà providenciar a 
inclusão de crédito suplementar para atender ao in
gresso estimado. 

O parecer da STN avalia que há margem nos 
limrtes de endividamento da União para -a contrata· 
ção da operação de crédrto, dentro do estabelecido 
pelos arts. 29 , 32 e 42 da Resolução n• 96189 já rele
rida. 

Destaca. ainda. que os Estados de Minas Ge
rais e São Paulo apresentaram expedientes inlor· 
mando da existêncaa de recursos para o projeto em 
tela em seus respect1vos orçamentos para 1998. 

Finalmente, são apontadas as seguintes condi
ções prévias ao primeiro desembolso, constantes do 
contrato de empréstimo: 

"a) recebimento, pelo JEXIM, de cópia 
do contrato de empréstimo com o BID, adrta· 
do, para refletir o cc-financiamento e incor
porar uma cláusula opcional de inadimplên
cia limitada com respeito a este cc-financia
mento e 

b) recebimento de evidência de que fo· 
ram cumpridos os requerimentos estabeleca
dos na Cláusula 3.02, Capítulo III, do contra· 
to de empréstimo assinado com o BID. • 

É o relatório. 

11- Voto 

A operação de crédito ob1eto da Mensagem n• 
229/98 está contida nas competêncoas pnvativas do 
Senado Federal estabelecidas no inciso V. do art. 52 
da Constrtuição Federal e regulamentaaa pela Reso-
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lução n• 96189 restabelecida pela Resolução n• 
17/92, que "dispõe sobre limites globais para as ope
rações de crédito externo e interno da União, de 
suas autarquias e demais entidades controladas 
pelo poder púl:lico federal e estabelece limites e 
condições para a concessão da garantia da União 
em operações de crédito externo e interno." 

Nesse sentido, o processo encontra-se ade
quadamente instruido, dele constando a documenta
ção exigida na Resolução acima referida. 

O projeto vem atender a antiga necessidade de 
duplicação e restauração de rodovia de intenso mo
vimento, o que certamente contribuirá para a dimi
nuição do número de acidentes e dos custos de 
transporte. A par disso, a operação de crédito é coe
rente com a politica do governo de captação de re
cursos externos e o investimento feito terá retomo 
por. intermédio da cobrança de pedágio prevista. 

Em face do exposto somos de parecer favorá
vel à concessão da autorização pleiteada pela União 
na Mensagem n• 229/98, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 91, DE 1998 

Autoriza a União a contratar opera
ção de crédito externo junto ao The Ex
port-lmport Bank of Japan - JEXIM no va
lor em ienes japoneses equivalente a 
US$180,000,000.00, (cento e oitenta mi
lhões de dólares americanos), destinada 
ao finsnciamento parcial do Projeto de 
Modemização e Ampliação da Rodovia 
Fernão Dias 11 (BR-381 ). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° É a União autorizada. nos termos da 

Resolução n• 96/89. restabelecida pela Resolução n• 
17/92, a contratar operação de crédito externo JUnto 
ao The Export-lmport Bank of Japan - JEXIM no va
lor em ienes eqJivalente a US$180,000.000.00 (cen
to e oitenta milhões de dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. A operação de crédito autori
zada no caput deste artigo destina-se ao financia
mento parcial do Projeto de Modernização e Amplia
ção da Rodov1a Fernão Dias li (BR-381 ). 

Art. 29 A cperação de créd1to externo. ora auto
rizada, terá as ~egumtes características; 

I - devedor.· Republica Federativa do Bras1l; 

11 - credcr: The Export-lmport Bank of Japan 
-JEXIM; 

III - executor: Departamento Nac1onal de Es
tradas de Rodagem - DNER. Departamento de Es
tradas de Rodagem do E'stado de Minas Gerais -

DERIMG e Departamento de Estradas de Rodagem 
do Estado de São Paulo- DERISP; 

r./ - vabr. em ienes. EQJwJen1e a US$1 oo.oco.oco.oo 
(cento e oitenta milhões de dólares norte-america
nos). de principal; 

V - juros: taxa a ser fixada em cada data de de
sembolso com base na maior entre a • Japonese Long
Term Prime Lending Rate" e a "Fiscal lnvestiment and 
Loans Program Rate". acrescida de 0.2% a.a. vigente 
em tal data, incidentes sobre o saldo devedor do 
principal a partir da data de cada desembolso; 

VI - prazo: aproximadamente 20 anos; 
Vil - com1ssão de compromisso: 0.25% (vinte e 

cinco centésimos por cento) ao ano sobre a parcela 
não desembolsada do crédito. a partir da data da as
sinatura do contrato; 

VIII - carência: aproximadamente 3 anos e meio: 
IX- taxa de administr.JÇão (IDB FEE)- equivalen

te a até US$180.000.00 (cento e oitenta mil dólares); 
X - condições de pagamento: 
a) do principal: 34 parcelas semestrais, iguais 

e consecutivas, vencendo-se a primeira em 24-5-
2001 e a última em 24-1 1-2017; 

b) dos juros: semestralmente vencidos. em 24 
de maio e 24 de novembro de cada ano; 

c)' da comissão de compromisso: semestral
mente vencida, em 24 de maio e 24 de novembro de 
cada ano, sendo a primeira após a emissão do Certi
ficado de Autorização; 

Parágrafo único. As datas estipuladas para re
pagamento poderão ser ajustadas em função da 
data da assinatura do contrato. 

Art. 39 A presente autorização deverá ser exer· 
cida no prazo de quinhentos e quarenta dias conta
dos da data de publicação desta resolução. 

Art. 4º Esta resolução entra em v1gor na data 
de sua publicação. -

Sala das Com1ssões. 27 de outubro de 1998. -
Pedro Piva, Presidente - Ramez Tebet, Relator -
Casildo Maldaner - DjaJma Bessa - Esperidião 
Amin - Gerson Camata - Osmar Dias - Franceli
na Pereira - José Fogaça - João Rocha - José 
Eduardo Outra (venc1do) Lauro Campos (vencido) 
José Saad - Bello Parga - Eduardo Suplicy (ven
cido) Jefferson Péres- Esperidião Amin. 

VOTO EM SEPARADO DO 
SENADOR EDUARDO SUPLICY 

I - Relatório 

O ProJeto de Modem1zação e Ampliação da 
Rodovia Fernão 01as teve início com a aprovação 
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pelo Senado Federal de emprestimo de US$ 267 mi
lhões junto ao Banco lnteramericano de Desenvolvi
mento-BID em 1993, para início da Fase I. 

Em 1997, a Presidên::ia da República encami
nhou nova Mensagem solicitando autorização de 
novo empréstimo, desta vez no valor de US$ 275 mi
lhões, para financiar a continuidade da obra com a 
implantação da Fase 11, processo que foi por mim ra
latado. A análise das informações encaminhadas 
pelo Poder Executivo revelou dois problemas: o 811-

cessivo gasto com os senriços de gerenciamento, 
supervisão e meio ambiente. o que motivou esta Co
missão a introduzir um limite de 5% com estas des
pesas: e a inexistência de previsão orçamentária 
para cobrir os compromissos com a contrapartida 
nacional, que irdui recursos da União e dos Estados 
de Minas Gerais e São Paulo. À época, foi-me infor
mado por representantes do Ministério dos Trans
portes que seria encaminhado ao Congresso a soli
citação de Crédito Adicional para prover os recursos 
orçamentários necessários. 

O artigo que previa a limitação dos gastos com 
os serviços de gerenciamento, supervisão e meio 
ambiente foi revogado com a aprovação da Resolu
ção do Senado Federal n• 103, de 1997. Desta for
ma, o problema inicial de excessivas despesas em 
um único item de despesa pode ter permanecido, .a
zão pela qual pteeisarnos complementar as informa
ções constantes da Mensagem Presidencial encami
nhada ao Senado. 

Recebemos, através desta Mensagem, solicita
ção de autorização para contratar operação de crédi
to externo destinada a financiar a contrapartida na
cional, evidenciando a ausência de transparência 
nas informações prestadas ao Senado Fed-I. 
Acrescente-se o Parecer STN/Coref/Diref n• 382 
apresenta inconsistências entre os valores da con
trapartida, aparecendo ora os valores de US$ 12,21 
e US$ 15,41 corno contrapartida a ser dada pelo Es
tado de São Paulo. 

11- Voto 

Frente aos problemas ac1ma apontados, solici
to o sobrestamento da matéria para que se1a realiza
da uma Diligência com o objetivo de esclarecer as 
segu1ntes questões: 

1 . Qual o valor total ja desembolsado pelo Ban
co lnteramericano de Desenvolv1mento-BID para o 
ProJeto de Modernização e Ampliação da Rodovia 
Fernão Dias 11, discriminando-se o valor de cada de
sembolso e a data do mesmo? 

2. Quais os valores ja desembolsados psia 
União e pelos Estados de Minas Gerais e São Pauio 
para o mesmo projeto? Quais os valores totais a se· 
rem desembolsados como contrapartida pelos Esta
dos, uma vez que o Parecer STN/Corel!Diref n' 392. 
de 1 de setembro de 1998, apresenta valores dife
rentes no quadro construido a partir de informações 
do Ministério do Planejamento e Orçamento e no 
Cronograma Estimativo de Utilização de Recursos. 
construido a partir de dados do Ministério dos Trans
portes. 

3. Qual a despesa realizada até o momento e 
qual a previsão de gastos totrus com os serviços de 
Gerenciamento, Superv1são e Meio Ambiente. em 
termos absolutos e como percentual do gasto total 
do projeto? 

Qual(is) a(s) empresa(s) contratada(s) para 
realizar estes serviços? 

Comissão de Assuntos Econômicos, Senador 
Eduardo Suplicy-

PARECER N° 533, DE 1998 

Da Comissão de AuuntOll Econômi
cos, sobre a Mensagem n• 230, de 1998 
(n•1.124198, na origem), do Presidente da 
República, SOlicitando uja autorizada a 
contratação de operaçio de crédito exter
no entre a Repúblk:ll Feclenltiva do Brasil 
e o Banco Internacional para Reconstru
ção e Desenvolvimento - BIRD, no valor 
equivalente a até US$165-000JIOO,OO (cen
to e 1la e cinco milhões de dólares 
nor11e-americanos) de principal, destinan
do-se os recursos ao financiamento par
cial do Projeto de Controle da AIOS e das 
Doenças Sexualmente Transmissíveis 
AIOS lt 

Relator: Senador Bello Parga 

I - Relatório 

Por intermédio da Mensagem n• 230, de 1998 
(Mensagem n• 1.124, de 22 de setembro de 1998. 
na origem), o Pres1dente da República solicrta se1a 
autorizada a contratação de operação de crédito ex
terno entre a República Federativa do Bras1l e c 
Banco lntemac1onal para Reconstrução e Desenvol
vimento - BIRD. no valor equivalente a ate 
US$165.000.000,00 (cento e sessenta e cmco milhõ
es de dólares norte-americanos) de pnncipal. desti
nando-se os recursos ao financ1amento parcial do 
Projeto de Controle da AIOS e das Doenças Sexual
mente Transmissiveis- AIOS 11. 
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2. Integram a mensagem, cujo processado 
abrange as folhàs I a 245, os seguintes documen
tos: 

2.1. Exposição de Motivos n• 547/MF, de 14 de 
setembro de 1998, do Ministro de Estado da Fazen
da, com referência à operação de crêd~o pretendida. 
às folhas 2 a 4; 

2.2. Parecer PGFN/COFIN° 1.291/98, de 3 de 
setembro de 1998, da Procuradoria-Geral da Fazen
da Nacional. que examina o aspecto legal da minuta 
de contrato relativo à operação de crédito, às folhas 
6 a 10; 

2.3. Parecer STN!Coref/Diref n• 379, de 19 de 
agosto de 1998, da Secretaria do Tesouro Nacional 
do Ministério da Fazenda, que examina a operação 
de crédito em termos de seu mérito e dos lim~es de 
endividamento da União, às folhas 11 a 16; 

2.4. Ofício Firce/DiauVSucre n• 98/426, de 31 
de agosto de 1998, do Departamento de Cap~is 
Estrangeiros!FIRCE do Banco Central do Brasil à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PFGN, 
informando o credenciamento da República Federa
tiva do Brasil para negociar, no exterior, a pretendida 
operação de cred~o. às folhas 17 e 1 8; 

2.5. Fax de 1° de julho de 1998, do Diretor do 
Departamento de Programas Sociais - DESOC, da 
Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do 
Planejamento e Orçamento, ao Coordenador-Geral 
de Responsabilidades Financeiras e Haveres Mobi
liários - COREF, da Secretaria do Tesouro Nacional 
do Ministério da Fazenda, informando que o Orça
mento da União para 1998 contempla recurso, alo
cados ao Ministério da Saúde, relativos ao Projeto 
de Controle da AIOS e das Doenças Sexualmente 
Transmissíveis -AIOS 11, às folhas 19 e 20; 

2.6. Fax de 25 de junho de 1998, do Diretor de 
Planejamento e Investimentos Estratégicos da Se
cretaria de Planejamento e Avaliação do Ministério 
do Planejamento e Orçamento, ao Coordenador-Ge
ral de Responsabilidades Financeiras e Haveres Mo
biliários- COREF, da Secretaria do Tesouro Nacional 
do Ministério da Fazenda, informando que o Projeto 
de Controle da AIOS e das Doenças Sexualmente 
Transmissiveis- AIOS li encontra-se plenamente in
cluso no Plano Plurianual da União 1996/99, Lei n• 
9.276. de 9 de maio de 1996, às folhas 21 e 22; 

2. 7. Documentos referentes à Análise de Cus
tos e Beneficias Económicos e Sociais, Analise Fi· 
nanceira da Operação de Crédito e Análise das Fon 
tes Alternativas de Financiamento do Projeto de 
Controle da AIOS e das Doenças Sexualmente 
Transmissíveis - AIOS 11, de responsabilidade da 

---- ·--------

Coordenação Nacional de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis e AIOS da Secretaria de Políticas de 
Saúde do Ministério da Saúde, às folhas 23 a 36; 

2.8. Lei n• 9.598, de 30 de dezembro de 1997, 
que "Estima a Receita e fixa a Despesa da União para 
o exercício financeiro de 1998.", às folhas 37 a 47; 

2.9. Documento "Informações Financeiras", 
contendo Resuttado do Tesouro Nacional, Um~es de 
Endividamento da União e Execução Orçamentária 
do Governo Federal, de responsabilidade da Secre
taria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, 
às folhas 48 a 125; 

2.1 O. Anteprojeto de Acordo de Empréstimo 
entre a República Federativa do Brasil e o Banco In
ternacional para Reconstrução e Desenvolvimento -
BIRD, relativo ao Projeto de Controle da AIOS e das 
Doenças Sexualmente TransmisSíveis - AIOS 11, às 
folhas 126 a 241; 

2.11. Aviso n• 1.261 - SUPARIC. Civil, de 22 
de setembro de 1998, do Ministro de Estado Chefe 
da Casa Civil da Presidência da República ao Pri
meiro-Secretário do Senado Federal, encaminhado a 
mensagem presidencial, à folha 242; 

2.12. Resolução n• 21, de 28 de levereiro de 
1994, do Senado Federal, que "Autoriza a União a 
contratar operação de cred~o externo com o Banco 
Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento -
BIRD, no valor equivalente a até US$160,000,000.00, 
destinando-se os recursos ao financiamento do Pro
jeto de Controle de Doenças Sexualmente Transmis
síveis e AIOS.", às folhas 243 e 244; 

2.13. Declaração do Recebimento da mensa
gem presidencial, à folha 245. 

3. A operação de crédrto externo tem as se
guintes características: 

a) mutuário: República Federativa do Brasil; 

b) mutuante: Banco Internacional para Recons
trução e Desenvolvimento- BIRD; 

c) executor. Ministério da Saúde; 
d) valor: equivalente a até US$ 165,000,000.00 

(cento e sessenta e cinco milhões de dólares norte
americanos) de principal; 

e) finalidade: financiar, parcialmente, o Projeto 
de Controle da AIOS e das Doenças Sexualmente 
Transmissíveis- AIOS li; 

I) prazo: aproximadamente qu1nze anos: 

g) carência: aproximadamente cinco anos e 
meio: 

h) taxa de juros: até 0,5% (meio por cento) ao 
ano acima da taxa de Custo de Empréstimos Oualifi-
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cado do BIRD, incidente sobre o saldo devedor do 
pnncipal; 

i) comissão de compromisso: até O, 75% (se
tenta e cinco centésimos por cento) ao ano sobre o 
montante nf>o desembolsado, a partir de 60 (sessen
ta) dias após a data de assinatura do contrato; 

j) data de fechamento: 31 de dezembro de 
2002; 

I) condições de pagamento: 
- do principal: em 20 (vinte) parcelas semM

trais e consecutiva~ em 12 de maio e 12 de novem
bro de cada ano, vencendo-se a primeira em 1• de 
maio de 2M4 e a ú~ima em 1° de novembro de 
2013; 

- dos juros: semestralmente vencidas. em 1° 
de maio e 1 º de novembro de cada ano; 

- da comissão de compromisso: semest!W
mente vencida, em 1° de maiO e 1° de novembro de 
cada ano. 

4. A operação de créd~o foi credenciada pelo 
Banco Central do Brasil, segundo infoiiTla o Oficio 
Firce/DiauVSucre-98/426, 31 de agosto de 1998, do 
Departamento de Capitais Estrangeiros/Firce do 
Banco Central do Brasil à Procuradoria-Geral da Fa
zend~ Nacional - PGFN. 

li-Voto 

5. Compete a esta comissão, nos tennos do 
art. 52, inciso V, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 393, parágrafo único, do Regimento Inter
no desta Casa, a iniciativa de projeto de resolução 
que implique o exercício da competência privativa do 
Senado Federal de autorizar operações externas de 
natureza financeira de interesse da União. 

6. O Projeto de Controle da AIOS e das Doen
ças Sexualmente Transmissíveis- AIOS 11, pJ'Oil<*> 
pela Mensagem Presidencial n• 230 de 1998, visa a 
reduzir a incidência do HIV/AIOS entre populações 
sob a~o risco de infecção, priorizando mulheres, po
pulação de baixa renda, adolescentes, populações 
indigenas e usuários de drogas, bem corno melhorar 
a qualidade de atendimento oferecido aos doentes e 
fortalecer as inst~uições públicas e privadas dedica
das a atividades de prevenção das doenças sexual
mente transmissíveis. 

7. O Parecer PGFN/COF/n° 1.291/98, da Pro
curadoria-Geral da Fazenda Nacional, infonna que 
as "- fonmalidades prévias à contratação, prescritas 
na Constituição Federal, na Resolução n• 96, de 15 
de novembro de 1989. restabelecida pela Resolução 
n• 17, de 5 de junho de 1992, ambas do Senado Fe
deral. no Decreto-lei n• 1.312, de 15 de fevereiro de 

1974, na Portaria MEFP nQ 497. de 27 de 2gos~-.- ·.:~ 

1990, alterada pela Portaria MEFP n' 551. "e 1° ·'o 

outubro de 1992, e nos demais dlspos!t!vcs lega!-:; : 
regulamentares pertmentes. ~ .Jram 1nt2ara1m2r:t~ 
obedecidas .. ." · 

8. O Parecer STNICOREF/DIREF n' 379. G ·~ 
19 de agosto de 1998. da Secretaria do Tes:J,'ro ":· 
cionat, declara que ·- há margem nos l1m1t~: de A -,_ 

dividamento da União. estabelecidos peh Senac , 
Federal, para a contratação da presente -·peracfr: 
de crédito, relativamente aos artigos z~.3ç s 49 c':: 
Resolução SF 96/89, restabelecidos oor lorça da R o. 

solução SF17, de 5-6-92." 
9. Os autos do presente orocesso e.,contram

se instruídos com a documentação ex1g1da pelo § 39 

do art. 4° da Resolução n• 96. de 1989. ~o Sen'-''"0 
Federal, que dispõe sobre limrtes globeio P<Ha ··s 
operações de créd~o da União. 

10. Tendo em vista o exposto. manifesto-me 
favoravelmente a que se autorize a República Fede
rativa do Brasil a contratar a pretendida operação de 
créd1tci, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 92 r:JE 1998 

Autoriza a República Feder;otiva 
do Brasil a contratar operação de cré
dito externo com o Banco Internacio
nal para Reconstrução e Desenvolvi
mento- BIRD no valor equivalente a até 
USS 165.000.000,00 (cento e sessenta e 
cinco milhões de dólares nort..-americ3-
nos) de principal, destinando-~e os recur · 
soa ao financiamento pard31 do P•·oie~c 
de Controle da AIOS e dzs Doem;:c 3 ~:>
xualmente Transmissíveis- MD2 11. 

O Senado Federal resolve: 
Art.1° É autorizada a República Federat1va do 

Brasil, nos tenmos da Resolução n• 9€, de '989. ::lc 
Senado Federal, a contratar operação de -:red1!c --·::
temo com o Banco Internacional para Rt-c.;cmstruç5-: 
e Desenvolvimento - BIRD. no valor c;qui-..-:!lent€ 2 

até US$ 165.000.000,00 (cento e sessenn e cmc: 
milhões de dólares norte amencanos 1 de ; . .H mc1pal. 
dstinando-se os recursos ao Hnanc1amE-n1'J parc12; 

do Projeto de Controle da AIOS e das f~''Jer.~.,.as :ie
xualmente Transmiss1ve1s- AIOS 11. 

Art. 2º A operação de créditc •..::-:ter•':...: c. ·.Jue ··z. 
refere o art1go anterior tem as seg"...:lnto:.: _ .. · ·::;.,::2r's~, 
cas: 

I- mutuário: RepUblica Federauv2 ~; ;3•2::11 

11 - mutuante: Banco lntem2c1ona1 uara 14e 
construção e Desenvolvimento- BIRD 
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III - executor. Ministério da Saúde; 
IV- valor: equivalente a até US$165,000,000.00 

(cento e sessenta e cinco milhões de dólares norte
americanos) de principal; 

V - finalidade: financiar, parcialmente, o Proje
to de Controle da AIOS e das Doenças Sexualmente 
Transmissíveis- AIOS 11; 

VI - praza; aproximadamente quinze anos; 
VIl - carência: aproximadamente cinco anos e 

meio; 
VIII - taxa de juros: até 0,5% (meio por cento) 

ao ano acima da taxa de Custo de Empréstimos 
Qualificados do Bird, incidente sobre o saldo deve
dor do principal; 

IX - comissão de compromisso: até O, 75% (se
tenta e cinco centésimos por cento) ao ano sobre o 
montante não desembolsado, a partir de 60 (sessen
ta) dias após a data de assinatura do contrato; 

X - data de fechamento: 31 de dezembro de 
2002; 

XI - condições de pagamento: 
a) do principal: em 20 (vinte) parcelas semes

trais e consecutivas em 1° de maio e 1° de novem
bro de cada ano, vencendo-se a primeira em 1• de 
maio de 2004 e a última em 1• de novembro de 
2013; 

b) dos juros: semestralmente vencidos, em 1° 
de maio e 1• de novembro de cada ano; 

c) da comissão de compromisso: semestral
mente vencida, em 1° de maio e 1• de novembro de 
cada ano. 

Art. 3° A contratação da operação de crédito 
extemo a que se refere o art. 1° deverá efetivar-se no 
prazo máximo de 540 (quinhentos e quarenta) dias 
contados da data da publicação desta Resolução. 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala da CÓmissão. 27 de outubro de 1998. -
Pedro Plva, Presidente - BeiJo Parga, Relator -
JMé Saad - Djalma Beaaa - Fra..-llno Parall'll -
João Rocha - Carloa Bezerra - Joaé Fogaça -
Jefferaon Peres - Oamar Dias - Eaparldlio Amln 
- José Eduardo Dutrs - Geraon Camata - Eduar· 
do Supllcy- Lauro Campos. 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA 

LEI N• 9.598, OE 30 OE DEZEMBRO OE 1997 

Estima a R-«a e fixa a Despesa da 
União pa111 o axercfclo financeiro de 11198. 

LEI N• 9.276, OE 9 DE MAIO DE 1996 

Dispõe sobre o Plano Plurianual 
pal'll o período de 1996/1999, e dá outras 
providências 

DECRETO-LEI N2 1.312, DE 15 DE 
FEVEREIRO DE 1974 

Autoriza o Poder Executivo a dar a 
ga111ntia do Tesouro Nacional a operaçõ
es de créditos obtidos no exterior, bem 
como, a contratar crédito em moeda es
trangeil'll, noa limites que especifica, con
solida inteiramente a legislação em vigor 
sobl'll a mat6ria, e dá outrsa providên· 
c las. 

PARECER NO 534, DE 1998 

Da Comiaaão de Aaauntoa Econõmi
coa sobre a Mensagem nO 237, de 1998 
(nO 1.196/98, na origem), do Senhor Presi
dente da República, solicitando autoriza
ção do Senado Federal para contratar 
operação de crédito externo; no valor 
equivalente a até US$100,000,000.00 (cem 
milhões da dólares norbHI..-icanoa), de 
principal, entre a República Federativa do 
Braall e o Banco Internacional para Re
construção e Desanvolvlmento-81RD, 
destinada ao financiamento parcial do 
ProJeto do "Sistema Nacional de Vigilân
cia em Saúde-VIGISUS". 

Relator: Senador Ramez Tebet 

I - Relatório 

Vem a esta Comissão de Assuntos Económi
cos a Mensagem Presidencial n• 237, de 1998 (Men
sagem n• 1.196, de 1-1Q-1998, na origem), solicitan
do autorização do Senado Federal, para contratar 
operação de crédito externo, no valor equivalente a 
até US$100,000,000.00 (cem milhões de dólares 
norte-americanos), de principal, entre a República 
Federativa do Brasil e o Banco internacional para 
Reconstrução e Desenvolvirnento-BIRD, destinada a 
financiar parcialmente a primeira fase do Projeto do 
"Sistema Nacional de Vigilância em Saúde-VIGI
SUS", a cargo do Ministério da Saúde. 

Trata-se de projeto integrante das ações priori
tárias relacionadas no Plano Plurianual do Governo, 
para o periodo 1996/1999, com a finalidade de aper
feiçoar e fortalecer o Sistema Nacional de Vigilância 
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e Controle de Doenças do Ministério da Saúde, por 
intermédio da Fundação Nacional de Saúde, de lor
ma a contribuir para a redução da mortalidade e 
morbidez resultantes de doenças transmissíveis. A 
operação de crédito em apreço apresenta as seguin
tes características: 

a) devedor: República Federativa do Brasil/Mi
nistério da Saúde; 

b) credor: Banco Internacional para Reconstru
ção e DesenvoMmento - BIRD; 

c) executor: Fundação Nacional de Saúde -
FNS; 

d) valor: US$1 00,000,000.00 (cem milhões de 
dólares norte-americanos), de principal; 

e) juros: calculados com base no Custo de Em
préstimos Qualificados, apurado pelo Bird no ~
tre anterior aos respectivos vencimentos, ac-aê?s 
de 0,5% (meio por oento), incidentes sobre os aaldDs 
devedores diários do IIIT1pfástimo; 

f) comissão de crédito: O, 75% (setenta e cinco 
centésimos por cento) ao ano sobre o saldo n1o d&
sembolsado do firoanc:ianw11o, contada a partir da 10 
(sessenta) dias após a dala de celebração do con
trato; 

g) prazo de desembolso: até 31-12-2002; 
h) carência: 5 (cinco) anos; 
i) condições de pagamento: 
-do principal: em 20 (vinte) parcelas~

trais e consecutivas, no valor equivalente a 
US$5,000,000.00 (cinco milhões de dólares OOita
americanos), vencendo-se a primeira em 1°-5-2004 
e a última em 1"-11-2013; 

- dos juros: -.-ralmente vencidos; 
- da comissão de cotnpfOfTiisiiO: seT e alAI-

mente vencida. 

O projeto de eetrutulaÇão do Siseema NKional 
de Vigilância em Saúde - VIGISUS, oi'Ç8do em 
US$600,000,000.00 (se"Joantos milhOes de ddóóll-• 
norte-americanos), deverá ser executado em 11115 
etapas, no perlodo entre 1999 e 2005. A pri<Minl 
etapa, objeto da operação em tela, tem sua .._., 
tação prevista de 1999 a 2001 , a um CU8Io de 
US$200,000,000.00, dos quais a metade p~ 
te de recursos do Bird (também denominado a..:o 
Mundial) e o restante na forma de contrapartida ,._ 
cional. A Fundação Nacional de Saúde, responsMt 
pela coordenação do projeto, superviaionará a .... 
cação dos recursos pelos órgãos executores e bene
ficiários, nas esferas estadual e municipal, que -
berão linhas de financian-.to. a fundo paidido, e 
participarão com a correspondente conlrapartida. 

O parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (Parecer PGFNICOF/N. 1.326/96, de 14 de 
setembro de 1996) salienta, quanto ao aspecto da 
legalidade, que a minuta contratual em apreço con· 
tém cláusulas admissiveis segundo a legislação bra· 
sileira, e atende às determinações da Resolução n. 
96/89, do Senado Federal, que veda a ex1stência de 
dispositivos atentatórios à soberania nacional e à or
dem pública, contrários à Constituição, ou que impli
quem compensação automática de débitos e crédi
tos. Informa também que o referido instrumento pre
vê licitações de bens, obras e serviços, bem assim a 
contratação de consultarias destinadas à execução 
do projeto, alguns de ãmbito nacional e outras, inter
nacional. As licitações e a contratação de consulto· 
rias financiadas total ou parcialmente com recursos 
do empléstimo serão realizadas .segundo os Proce
dimentos para Licitações e para Contratação de 
Consultarias adotados pelo Banco, conforme faculta 
a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, art. 42, § 5º 

A operação obteve o necessário credencia· 
memo, na forma da legislação pertinente, pelo De
partamento de Capitais Estrangeiros do Banco Cen
tral do Brasil, por meio do oficio Firce/Diaut/Sucre· 
98/451, de 09-Q9-9B, atendendo à Recomendação 
Cofiex n. 437, de 30~97. Convém salientar que a 
citada recomendação abrange o projeto integral de 
implantação do VIGISUS, com custo total de US$ 
600 milhões, dos quais é previsto financiamento ex· 
temo de até US$ 300 milhões, com recursos do 
BIRD, e contrapartida nacional em igual valor. Com 
a execução estruturada em três etapas, prevê-se 
para cada uma o custo de US$ 200 milhões, que in
cluem empréstimo externo de até US$ 100 milhões. 

Consta ainda do processo sob exame o pare
cer da Secretaria do Tesouro Nacional (Parecer 
STNICoref/Diref n. 380, de 19 de agosto de 1998) 
que analisa os aspectos da operação quanto aos li
mites de endMdamento e às demais exigências con
tidas na Resolução n. 96/89, do Senado Federal. 
Refere-se inicialmente ao estudo de custo e benefi· 
cio social do projeto, segundo o qual destacam-se as 
economias nos custos hospitalares e o aumento de 
produtividade do Sistema, representada pela menor 
morbidade e maior eficácia na detecção de doenças. 
Menciona também a inclusão do projeto entre as 
ações e metas relativas à redução e prevalência das 
doenças transmissíveis, particularmente as endêmi· 
cas, no Plano Plurianual da União, para 1996/99, ob· 
jeto da Lei n. 9.276, de 9-5-96. 

O referido parecer informa ainda que foram 
destacados no Orçamento Geral da União. para 
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1 ~nB ?~ursos relativos a esse empréstimo da 
.c :ele: ~e R$2.000.000,00, referentes ao in
grt:3S0 de recursos externos, dotações, no valor 
;, R$1.000.000,00, para a contrapartida nacio
~al e :l$1.477.500,00, destinados ao pagamento 
de juros a encargos decorrentes da operação. 
Quanto ao exercício de 1999, a Secretaria de 
Orçamento Federal - SOF informou que estão 
previstos R$12.000.000,00, referentes aos ingres
ses, R$16.000.000,00, relativos à contrapartida, e 
R$1.839.488,00, correspondentes a juros e encar
gos. Portanto, caso se confirme que os desembol
sos só terão inicio em 1999, com a previsão de 
Cl$4ê.OOO.COO.OO nesse ano, será necessária a apro
·,ação de créd~o suplementar para ingressos e contra
partida. Salienta-se, outrossim, que há margem nos li
mrtes de endividamento da União para a contratação 
da operação de crédrto, dentro do estabelecido pelos 
arts. 2°, 3° e 4° da Resolução n• 96189 já referida. 

Finalmente, o parecer da STN chama a aten
ção 9ara a condição estabelecida no artigo V da mi
nuta em exame, em adição aos quesrtos que cons
ta"' normalmente no capitulo das "Condições Ge
rais" em contratos do Banco. A crtada clásula deter
min3 que. prévio ao primeiro desembolso, seja esta
belecido pelo Ministério da Saúde o Sistema de Ge
renciamento Financeiro, com vistas à manutenção 
de 'eÇJistros financeiros adequados, relativos às ope
mçõas. aos recursos e aos dispêndios decorrentes 
aa 2xecução do pnojeto. Confonne salienta o pare
cer. essa condição, juntamente com o registro do 
çontato no Banco Central, são pré-requisrtos à efeti
.,idade do empréstimo, cujo cumprimento deverá ser 
prontamente providenciado de modo a evitar o desne
cessário pagamento de comissão de compromisso. 

E o relatório. 

11- Voto 

A operação de crédtto objeto da Mensagem n• 
237/98 está contida nas competências privativas do 
Senac'" Federal estabelecidas no inciso V, do art. 52 
ela Constrtuição Federal e regulamentada pela Reso
lução n• 96/89, restabelecida pela Resolução n• 
1?/92, que "dispõe sobre limrtes globais para as ope
cacões de crédrto externo e interno da União, de 
suas autarquias e demais entidades controladas 
.oelo ~oder público federal e estabele limrtes e condi
::::es para a concessão da garantia da União em 
~ :'2E.~.õas de crédito externo e interno· 

,'..!essa sentido o processo encontra-se adequa
jamsmte instruído, dele constando a documentação 
exigida ;;a resolução acima referida. 

O projeto vem atender à diretriz traçada para a 
atuação do Ministério da Saúde, no sentido da des
centralização das ações especrticamente nas ativi
dades preventivas e de controle de doenças trans
missíveis. Esse objetivo envolve ações de gerencia
mento de infomnações, implantação de laboratórios e 
de instalações de vigilância ambie11tal, treinamento, 
estudos e pesquisas e assistência técnica, visando a 
atingir três metas básicas: controle das endemias de 
malária, dengue, tuberculose, hanseniase, leishma
niose, doenças preveníveis por imunizantes e outros 
agravos em risco de epidemia: fortalecimento da ca
pacidade técnico-administrativa em saúde de estado 
e municípios; e coordenação, na Região Amazónica, 
de um programa de assistência em saúde, destinado 
a atender as populações em srtuação de risco. 

Embora a crise da área de Saúde Pública no 
País seja uma questão notória, não é demais enfati
zar o recrudescimento de certas doenças e ande
mias, a exemplo da tuberculose, da hanseniase e da 
dengue, que denotam a precariedade e a deteriora
ção das condições sanrtárias hoje prsentes. A defi
ciente estrutura de saúde de que dispõem, os esta
dos e municípios para o desempenho de ações de 
controle e vigilância, associada à escassez de recur
sos destinados ao setor, certamente conduzirão ao 
agravamento do quadro epidemiológico observado. 
Nesse sentido, é indispensável a realização do pro
jeto em questão, que fornecerá os meios para a im
plantação da estrutura adequada de vigilância em 
saúde em cada esfera de atuação governamental. 

Ademais a operação de créd~o é coerente com a 
política do govemo de captação de recursos extemos a 
custos e prazos convenientes, e o imlestimento fe~o 
terá retomo social imediato, reduzindo os custos de 
atendimento, por intermédio da prevenção à doença. 

Quanto às condições do contrato, considera-se 
relevante a seguinte informação constante do pare
cer da STN: 

• .. .foi anexado ao presente parecer o 
cálculo estimativo do serviço da dívida, bem 
como do custo efetivo da operação, s~uado 
em 6,64% a.a, constrtuindo-se um indicativo 
favorável no tocante às condições financei
ras da operação em tela, tendo em vista es
tudo ralizado por esta Secretaria, com base 
nas operações de créd~o contratadas nos 
uHimos dois anos por entidades do Setor 
Público Brasileiro." 

Não obstante o evidente mémo da operação de 
créd~o. cabe assinalar: 
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a) o cronograma de desembolso original, ql.lfl 
previa o inicio de execução do projeto em 1998, foi 
rev1sto. de modo que a parcela de recursos a ser 
realizada em 1999 será superior ao constante rw 
previsão orçamentária para esse exercício. Por con
seguinte. será necessãria. a ampliação dos recursos 
previstos em ingressos e contrapartidas, na proposta 
orçamentária para 1999, que ainda se encontre em 
tramitação no Legislativo, ou a posterior aprovação 
de crédito suplementar pare asse fim; 

b) embora conste do contrato a cláusula relati
va à implantação do Sistema de Gerenciamento Fi
nanceiro, como condição prévia ao primeiro desem
bolso, é recomendável, como sugerido no parecer 
da STN, que essa condição seja cumprida e comuni
cada ao Credor previamente à assinatura do instru
mento contratual. 

Registre-se, a título de esclarecimento, que o 
prazo limrte da operação, que na minuta de contrato 
original, Artigo 11, Seção 2.03, foi fixada em 31 de de
zembro de 2002, consta corno de 30 de junho de 
2002, na tradução juramentada do dC>almento. Isso 
se deve provavelmente à referência, no final do a,..,. 
xo 2, como sendo a data prevista para conclusão do 
projeto. A data constante do documento original é a 
que deverá prevalecer e está reproduzida no parecer 
da STN, bem corno nas condições da operaçio 
mencionadas neste Parecer e na minuta de Resolu
ção a seguir. 

Diante de tais observações. julgamos importaJ>
te recomendar que sejani tomadas as providênciaa 
cabíveis para dirimir as q.-tões acima levantadas. 
de forma que não ocorra õnus adicional para o Te
souro em razão de pagan-.to de comissão de com
promisso, motivado por atrasos. 

Em face do exposto somos de parecer favorá· 
vel à concessão da autorização plerteada pela Unilio 
na Mensagem n• 237/98, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 93, DE 1998 

AutoriD a Uniio a COii.WIW ~ 
çio de cr*lllo • ......., junto • a...- ft. 
ternaclonel pare Reo«tlltruçée e o .. 
volvimenlo - BIRD, no nlor ..,tvalu* a 
até USI100,000,000.10 (cem ~ da 
dólares nona utwlca108), de principal, 
deatin.- ao •- c· twnto parcial da 
projeto do "Sitl •• de Vlgilincill -
Saúde- VIGISUS". 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• ~ a União autorizada, nos termos da 

Resolução n• 96/89, estabelecida pela Resolução n" 

17/92. do Senado Federal. a contratar operação de 
crédito externo com o Banco lntemacional para Re
construção e Desenvolvimento - BIRD. no valor 
equivalente a até US$100,000,000.00 (cem milhões 
de dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. A operação de crédito autori
zada no caput deste artigo destina-se ao financia· 
mente parcial do projeto "Sistema Nacional de Vigi
lãncia em Saúde- VIGISUS". 

Art. 2• A operação de crédrto externo, ora auto· 
rizada. terá as seguintes caracteristicas: 

I - devedor. República Federativa do Brasil/Mi· 
nistério da Saúde; 

11 - Credor. Banco Internacional para Recons· 
trução e Desenvolvimento- BIRD; 

III - executor. Fundação Nacional de Saúde -
FNS; 

IV - valor. US$ 1 00,000,000,00 (cem milhões 
de dólares norte-americanos), de principal; 

V - juros: calculados com base no Custo de 
Emprestimos Qualificados. apurado pelo BIRD no 
semestre anterior aos respectivos vencimentos, 
acrescidos de 0,5°/o (meio por cento), incidentes so
bre os saklos devedores diários do empr~timo; 

VI - comissão de crédito: 0,75 (setenta e cinco 
centésimos por cento) ao ano sobre o saldo não de
sembolsado do financiamento, contada a partir de 60 
(sessenta) dias após a data de celebração do con
trato; 

VIl- prazo de desembolsa: 31·12·2002; 
VIII- carência: 5 (cinco anos); 
IX - condições de pagamento: 
a) do principal: em 20 (vinte) parcelas semes

trais e consecutivas, no valor equivalente a US$ 
5.000,000,00 (cinco milhões de dólares norte-ameri· 
canos), vencendo-se a primeira em 12-5-2004 e a úl· 
lima em 1°-11·2013; 

b) dos juros: semestralmente vencidos; 

c) da comtssão de credita: semestralmente 
venc1da. 

Parágrafo único. As datas estipuladas para re· 
pagamento poderão ser prorrogadas para manter 
correlação com a efetiva data de celebração do con· 
trato. 

Art. 3° A presente autorização deverá ser exer· 
cida no prazo de quinhentos e quarenta dias conta· 
dos da data de publicação desta Resolução. 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala da Comissão, 27 de outubro de 1998. -
Pedro Plva,.Presidente - Ramez T-. Relator -
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':duardo Suplicy - José Saad - Djalma Bessa -
Francelina Pereira - Bello Parga - Jefferson Pe
ões - Élcio Alvares - Lauro Campos- Gerson Ca
'õlata - José Eduardo Outra - Osmar Dias - João 
i'locha - Esperidião Amim - Gilvan Borges -
José Fogaça - Carlos Bezerra. 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA 

LEI N" 8.666, DE 21 JUNHO DE 1993 

Regulamenta o artigo 'n, inciso XXI 
da Constituição Federal, institui normas 
para licitações e contratos da administra
ção pública e da outras privênclas. 

Art. 42. Nas concorrencias de âmbito interna
cional, o edital deverá ajustar-se às diretrizes da po
lítica monetária e do comércio exterior e atender às 
exigências dos órgãos competentes. 

§ 5° Para a realização de obras, prestação de 
serviços ou aquisição de bens com recursos prove
nientes de financiamento ou doação oriundos de 
agência ofiCial de cooperação estrangeira ou orga
nismo financeiro multilateral de que o Brasil seja par
te, poderão ser admitidas na respectiva licitação, 
mantidos os principias basilares desta Lei, as nor
mas e procedimentos daquelas enlidades e as con
dições decorrentes de acordos, protocolos, conven
ções ou tratados internacionais, aprovados pelo 
Congresso Nacional. 

LEI N" 9.276 DE 9 DE MAIO DE 1996 

Dispõe sobre o Plano Plurlanual 
para o período dé 199611999, e dlli outras 
providências. 

PARECER N• 535, DE 1998 

Da Comlsaio de Assuntos Econõml
coa, sobre a Mensagem n" 238, de 1998 
(n"1.203198, na origem), do Sr. Presidente 
da República, aollcltando autorização do 
Senado Federal para que a República Fe
derativa do Brasil preste garantia l ope
ração ele cndlto externo no valor em le
,_ equivalentes a US$300,000,000.00 
(trezentos milhões de dólares norte-ame
ricanos), de principal, entre a Centrala 
EWtricaa Braallalraa S/A - ELETROBRÁS 
e o Export lmport Bank of Japan - JEXIM, 

destinada ao financiamento do Projeto de 
Interligação Elétrica Norte/Sul. 

Relator: Senador Francelina Pereira 

I - Relatório 

Por intermédio da Mensagem n• 238, de 1998 
(Mensagem n• 1.203, de 5 de outubro de 1998, na 
origem), o Presidente da República encaminha ao 
exame do Senado Federal, proposta para que seja 
autorizada a República Federativa do Brasil a pres
tar garantia à operação de crédito externo no valor 
em ienes equivalentes a US$300,000,000.00 (tre
zentos milhões de dólares norte-americanos), de 
principal, a ser firmada entre as Centrais Elétricas 
Brasileiras S/A - ELETROBRÁS e o Export lmport 
Bank of Japan - JEXIM. 

Os recursos advindos da operação de crédito 
destinam-se ao co-financiamento do Projeto de Inter
ligação Elétrica Norte/Sul. 

A presente operação de crédito apresenta as 
seguintes caracterfsticas: 

a) Mutuário: Centrais Elétricas Brasileiras SIA
ELETROBRÁS; 

b) Mutuante: The Export-lmport Bank of Japan 
- Eximbank (Tóquio/Japão); 

c) Garantidor: Republica Federativa do Brasil; 

d) Objetivo: financiar a execução do Projeto In
terligação Elétrica Norte/Sul; 

e) Valor: US$300,000,000.00 (trezentos milhõ
es de dólares norte-americanos) pelo seu equivalen
te em ienes japoneses (Y 40,5 bilhões); 

f) Juros: fixos para cada desembolso, com 
base na taxa vigente da Taxa Preferencial de Em
préstimos a Longo Prazo (Japan Long-Terrn Prime 
Rate), incidente sobre o saldo devedor a partir de 
cada desembolso. Caso essa taxa seja menor que a 
Taxa do Programa de Investimentos Fiscais e Em
préstimos (Fiscal lnvestment and Loans Program 
Rale) em vigor na data de cada desembolso acresci
da de 0,2%, sobre tal desembolso será aplicada a 
Taxa do Programa de Investimentos Fiscais e Em
préstimos mais uma margem de 0,2%; 

g) Prazo: aproximadamente 19,5 anos; 

h) Carência: aproximadamente 3,5 anos; 

I) Comissão de Compromisso: até 0,25% a.a. 
sobre o saldo não desembolsado, contado 90 (no
venta) dias após a data da assinatura do contra
to, ou data especificada em aviso do Export-lm-
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port Bank ol Japan - Eximbank, o que ocorrer pri
metro; 

j) Comissão de Administração (IDB Fee): limi
tada a US$300,000.00, a título de reembolso de des
pesas 1ncorndas pelo BID na preparação e acompa
nhamento do projeto; 

I) Comissões do Agente: limrtadas a 
US$10,640.00 para as remessas em dólares dosEs
tados Unidos e a Y5.000.000,00 para as remessas 
em ienes: 

m) Juros de Mora: até 1,0% a.a. acima da taxa 
operacional; 

n) Desembolso: até 6-10-2001; 

o) Condições de Pagamento: 
- do principal: 33 (trinta e três) parcelas se

mestrats, tguats e consecutivas. vencívet 6 meses 
após a data do ultimo desembolso. O numero de 
parcelas poderá ser alterado caso ocorra alguma 
mod~icação; 

- dos juros: semestralmente vencidos, em 8-4 
e 6-1 O de cada ano; 

- da comissão de compromisso: semestral
mente vencida, em 6-4 e 6-10 de cada ano; 

- da comissão de administração: será paga uma 
pan;ela inicial de US$1 00,000.00 até 12 meses ap6e o 
pnmeiro desembolso. O reslante será pago até a .-a 
do término (6-1D-2001) ou até o 24° mês após a .-a 
do pnmetro desentlolso, o que ocorrer primeiro; 

- das comissões do agente: US$8,000.00 (oito 
mil dólares) pagáveis em 20 parcelas anuais de 
US$400.00 (quatroCentos dólares) cada uma; 
US$2,640.00 (dois mil seiscentos e quarenta dóla
res) pagáveis em uma parcela de US$170.00 (cento 
e setenta dólares) no primeiro ano e US$130.00 
(cento e trinta dólares) nos 19 anos restantes; Y 
5.000.000,00 (cinco milhões de ienes) pagáveis em 
parcelas anuais de Y250.000,00 (duzentos e cin
quenta mil ienes) cada U!Tla. 

Integra o processo sob exame o parecer da 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (Parecer 
PGFN/COFIN° 1.290198) que, no exame das cláusu
las da mtnuta contratual, concluiu que as mesr-r.s 
são admissívets e estão de acordo com a legislação 
brasileira aplicável a espécie. tendo sido ob!lefV8do 
o disposto no art. 5° da Resolução n• 96/89, do Se
nado Federal. que veda disposição contratual de na
tureza política ou alentatória a soberama nacional e 
a ordem públtca. 

O parecer da Secretaria do T escuro Naciot'llll -
STN (Parecer STNICOREF/DIREF n• 393, de 11.9-
1998) destaca que o arranto instrtucional do projMo 

objeto do empréstimo em tet.:l e s1mples. A Eletro
brás Já tem expenênc1a em :-_.Jras cessa natureza e 
contara com FURNAS - Ca.11ra1s Elétncas SIA e 
ELETRONORTE - Centrais i:letncas do Norte do· 
Brasil SIA como cc-executoras. 

Neste sentido, enfat1za que o custo total do 
projeto alcança US$936 milhões dos quais US$307 
milhões provenientes do BID. uS$300 milhões do 
Export-lmport Bank of Japan- JEX;M e US$329 mi
lhões referentes a contrapartida da Eletrobrás. 

Os recursos toram prev1stos no Plano Pluria
nual e no Programa de Dispêndios Globais da Ele
trobrás. aprovados pela Comissão de Rnanciamentos 
Externos - COFI EX, de acordo com a decisão homolo
gada pelo Ministro do Planejamento e Orçamento por 
intermédio da Recomendação n' 411, de 5-2-97, alte
rada pela Recomendação nº 445, de 3-1 Q-95. Ainda 
segundo o parecer STN. a União possui capacidade 
de endividamento para conceder a garantia para a 
qual solicrta a autonzação deste Senado Federal. 

A Eletrobrás oferece em contragarantia recei
tas própnas advindas de crédito que detém junto a 
Companhia Elétrica do São Francisco- CHESF. 

Foram a1nda anexados ao processo os docu
mentos teferentes a adimplênca da Eletrobrás junto a 
União e entidades da Administração Publica Federal, 
bem como as Certidões Negattvas de Débito do INSS, 
da Caixa Económica Federal e Dívida Ativa da União. 
O ingresso dos recursos externos e sua negociação 
foi objeto da autorização contida na Carta CRED-
98/67, do Bacen-FIRCE. de 2 de setembro de 1998. 

Por fim, foi 1untada ao process" cópia da Porta
ria lnterministenal n• 26, de 27 de agosto de 1998, 
dos Ministros de Estado da Fazenda e do Planeja
mento e Orçamento autorizando excepcionalmente a 
possibilidade de concessão da garantia da União a 
financiamento externo, que encontra-se suspensa 
por torça do Decreto n• 2.368/97. 

É o relatóno. 

11- Voto 

As operações de crédito e:ctemo. entre as 
quais enquadra-se a presente solicitação, estão su
jertas às condições e exigências de ·inidas na Consti
tuição Federal e pela Resolução n' 96, de 1989, do 
Senado Federal. 

O processo encontra-se mstruido de acordo 
com a norma, dele constando os dccumentos neces
sários à sua analise pelo Senaao Federal. O mémo 
do projeto é evidente. Na veroade. a Interligação laz 
parte do Plano Decenal de expans!lo 199712006 da 
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Eletrobrás, com entrada em operação prevista para 
dezembro de 1998. 

Os sistemas elétricos Norte/Nordeste e SuVSu
deste respondem por 95% do consumo de energia 
elétrica no País, mas ainda operam separadamente. 
Assim, a Interligação vai garantir um sensível au
mento da eficiência com a construção de três novas 
subestações em Tocantins e ampliadas outras cinco, 
no Maranhão, Pará, Goiás e Distrito Federal. 

A STN chama atenção para alguns pontos da 
operação, abaixo relacionados: 

a) considerando que o crédito da Eletrobrás 
junto à Chesf, oferecido corno contragarantia à União, 
totalizava, em 31-5-98 R$3.751.381.405, 10, e que dis
pêndio total da operação chega a R$467.128.935,00 
(US$399,255.500, ao cámbio de US$ 1 = R$1, 17), 
existe margem para a contragarantia Porém, o fluxo 
desses créditos encerra em 2009, sendo, portanto, ne
cessário constar do contrato de oontragarantia a obri
gação da Eletrobrás de garantir a manutenção do 
fluxo financeiro, nos mesmos moldes do da Chesf, 
antes do término da vigência dele; 

b) devem ser cumpridas as exigências do Je
xim para o primeiro desembolso, explicitadas na 
cláusula III, alíneas a, b e c. 

Assim, lodos os órgãos técnicos do Poder Exe
cutivo são unánimes na aprovação do contrato sob 
exame, nele não constatando qualquer desacordo 
com as normas em vigor. Entendendo que foram 
atendidas todas as exigências legais e que é eviden
te o mérito da solicitação, somos favoráveis à con
cessão da autorização nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 94, DE 1998 

Autoriza a República Federativa do 
Brasil a conceder contragarantia ii opera
ção ele crédito externo no valor am ,.,... 
equivalente a US$300.000.000,00 (li'eze..,.. 
toa milhões de dólar.. norta-amarlc:a
noa), entre aa Centrais Elétrlcaa Brasilei
ras SIA - ELETROBRÁS e a Export lm
port B.,k of Japan - JElCIM, destinada ao 
financiamento do Projeto ele lnlllrllgaçio 
El6trlc:a Norte/Sul. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° É a República Federativa do Brasil auto

rizada, nos termos da Resolução n• 96, de 1989, 
restabelecida pela Resolução n• 17, de 1992, do Se
nado Federal, a conceder garantia à operação de 
crédito externo, no valor em ienes equivalente a 
US$300,000,000.00 (trezentos milhões de dólares 
norte-americanos), a ser celebrada entre o Export 
lrnport Bank of Japan - JEXIM e as Centrais Elétri
cas Brasileiras SIA- ELETROBRÁS. 

Parágrafo único. Os recursos advindos da ope
ração de crédito referida no caput deste artigo desti
nam-se ao financiamento do Projeto de Interligação 
Elétrica Norte/Sul. 

Art. 2° As condições financeiras básicas da 
operação de crédito são as seguintes: 

a) Mutuário: Centrais Elétricas Brasileiras SIA
ELETROBRÁS; 

b) Mutuante: The Export-lmport Bank of Japan 
- Eximbank (Tóquio/Japão): 

c) Garantidor. República Federativa do Brasil; 
d) Objetivo: financiar a execução do Projeto ln

ter1igação Elétrica Norte/Sul; 
e) Valor. US$ 300,000,000.00 (trezentos milhõ

es e dólares norte-americanos- pelo seu equivalente 
em ienes japoneses í'f 40,5 bilhões): 

f) JuiOS: fixos para cada· desembol:;o, com 
base na taxa vigente da Taxa Preferencial de Em
préstimo a Longo Prazo (Japan Long-Term Prime 
Rate) incidente sobre o saldo. devedor a partir de 
cada desembolso. Caso essa taxa seja menor que a 
Taxa do Programa de Investimentos FISCais e Em
préstimos (Rscal lnvestment and Loans Program 
Rate) em vigor na data de cada desembolso acresci
da de 0,2% sobre tal desembolso será· aplicada a 
Taxa do Programa de Investimentos Rscais e Em
préstimos mais uma margem de 0,2%: 

g) Prazo: aproximadamente 19,5 anos: 
h) Carência: aproximadamente 3,5 anos: 
I) Comissão de Compromisso: até 0,25% a.a. 

sobre o saldo não desembolsado, contado 90 (no
venta) dias após a data da assinatura do contrato, 
ou data especificada em aviso do Export-lmport 
Bank of Japan - Eximbank, o que ocorrer primeiro: 

D Comissão de Administração (IDB Feej. limi
tada a 300,000.00, a titulo de reembolso de despe
sas incorridas pelo BID na preparação e acompa
nhamento do projeto: 

I) Comissões do Agente: limitadas a US$ 
10,640.00 para as remessas em dólares dos Esta
dos Unidos e a Y 5.000.000,00 para as remessas 
em ienes; 

m) Juros de Mora: até 1 ,0% a.a acima da taxa 
operacional: 

n) Desembolso: até 06.10.2001: 
o) Condições de Pagamento: 
- do principal: 33 (trinta e três) parcelas se

mestrais, iguais e consecutivas, vencíveis 6 meses 
após a data do último desembolso. O número de 
parcelas poderá ser alterado caso ocorra alguma 
modifiCaÇão: 
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- dos juros: semestralmente vencidos, em 
06.04 e 06.1 O de cada ano; 

- da comissão de compromisso: semestral
mente vencida, em 06.04 e 06.10 de cada ano; 

~ da comissão de administração: será paga 
uma parcela inicial deUS$ 100,000.00 até 12 ~ 
após o primeiro desembolso. O restante será paeo 
até a data do término (06.10.2001) ou até o 24" mi& 
após a data do primeiro desembolso, o que cx:orMr 
primeiro; 

- das comissões do agente: US$ 8,000.00 
(oito mil dólares) pagáveis em 20 parcelas .nUIIis 
de US$ 400.00 (quatrocentos dólares) cada uma; 
US$ 2,640.00 (dois mil, sei&centos e quarenta dóla
res), pagávers em uma parcela deUS$ 170.00 (~ 
to a setenta dólares) no primeiro ano e US$ 130.00 
(cento e trinta dólales) nos· 19 anos restarWas; Y 
5.000.000,00 (cinco milhões de ienes) pagáWii& em 
parcelas anuais de Y 250.000,00 (duzentos e oin
qüenta mil ienes) cada uma. 

Art. 3° Ficam autorizadas, para fins do primejn) 
desembolso da pr.ente operação de crédito • 
condições es•ab ai • oOdros na cláusula Ui, ali,_ ~. 
(b) e(~) dü Contraro objeto desta Resolução. 

Art. 4° A autorização COIIClBdidll por - -
luçio deven!. ser 8UICida num prazo de quinl1e1•1 
e quarenta dias, oanladoe da dllla de sua publla
çio. 

Art. s• EstA R~:::!u~. tontra em vigor ra dila 
de sua publicação. 

Sala da COI I . IÃO 27 de outubro de 18118.. -
Pedro Plva, Presidllnte-,.,. c 11 10 ........., ~
lar- EapeoMh Ali*!- M do S. 1 • t (- · ••) 
-~ Can .... RI {-ocido)- Joe6 M ...... 

- {vencido) - ewr- C 3 Joe6 a.ct -, ._. 
maBeaa-Bello..._ .....-.. _,..__ ..... 
Rocha- ca ... do %111•.,.- JoH Fogaça- a. 
mar Dlaa. 

LEGISLAÇÃO CfTADA, ANEXADA PELA, 
SECRETARIA GERAL DA MESA 

............... ································································•··· 
DECRETO III" 2.368 

DE 10 DE NOVEMBRO DE 1997 

Dl..,ãa .abrw a COIK I I i o de ear-t' 
tlaa pela unllo 

O Presidente da República, no uso da atriblli
ção que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Conlli-
tuição, e considerilndo o diaposto nos DecretD5-1.4i.a 
n"s 1.312(11, de 15 de feventiro de 1974, e 1III!CJIIII, 

de setembro de 1982, e na Lei n• 6.263!31. de 18 de 
novembro de 1975, decreta: 

Art. 1• Foca suspensa, ale 31 de dezembro de 
1998, a concessão de garantias da União em opera· 
ções de crédito externo de qualquer natureza, exce· 
tuadas as operações relacionadas com o sistema de 
seguro de crédito à exportação. 

Parágrafo único. A concessão de garantia da 
união em contratos de financiamento de projetas, 
aprovados pela Comissão de Financiamentos Exter
nos - COFIEX até a data de publicação deste decre
to, poderá, em caráter excepcional, ser autorizada 
em ato conjunto dos Ministros de Estado da Fazen
da e do Planejamento e Orçamento. 

Art. 2" Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO; Presidente da República- Pedro Malan. 

PARECER H" 536, DE 1998 
(N" 1220198, na origem) 

Da Comlaaio de Constituição, Justi
ça e Cidadania, Sobn! a mensagem n" 240 , 
de 1998 do Senhor Presidente da Re!lú
bllca, aubmetaudo !li apro11;ção do Sena
do Federal, a naCOIIduçio do Senhor Rei-
naldo Silva Coelho .,.,. o cargo ele De
,._ Pdbllco Gani ela Defensórla Públt-
ca ela Unl6o, .-a o bllnio 1998120011. 

A Comissão de Constituição, e Justiça e Cida
dania, em VOiaçio Secreta realizada em 28-1 0-98 
apracillndo o relatório apresentado pelo Sr. Senador 
Romeu Tuma (em anexo ao parecer). sobre a Men
agem rf' 240, de 1998, do Senhor Presideme da 
Rapo"...,., opina pela aprovação da escolha do Se
nhor Reinaldo SHva Coelho pare exercer o cargo de 
Dlllensor Público-Geral da Defensória Pública da 
União. 

Sala das Comissões, 28 de outubro de 1998. -
Elern81lo Cebnl - Presidente; Roberto Requião -
Jouphat Marinho - Pedro Simon - Jose Fogaça 
- .IoM E. Dutnl - R_, Tuma, Relator- Leonel 
Paiva - DJalma Beaaa - Eaparldlio Amin - Ney 
co.w .. \11'111 .:. Ramez Tebet - .Antonio C. Valaclares 
- Jeffwaon P6rea. 

Relatório 

Da Comlaaio de Constituição, Juati-
ça a Cidadania, sobre a Mensagem n• 
1.220, de 15 ele outubro de 1998, do Ses 
nhor ~ ela República, submeten
do * apreciação doa Sel•._ea llanbroa 
do Senado Faclenol o r10me do Doutor 
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Reinaldo Silva Coelho, indicado à recon
dução ao cargo de Defensor Público-Ge
ral da Defenaória Pública da União, no 
blênio ele 1998 a 2000. 

Relator. Senador Romeu Tuma 

Com apoio nos art. 84, inciso XIV, da Constrtui
ção Federal, e 6" da Lei Complementar n• 80, de 12 
de janeiro de 1994, o Senhor Presidente da República 
submete à aprovação dos Senhores Menbros do Se
nado Federal o nome do Doutor Reinaklo Silva Coe
lho, indicado à recondução ao cargo de Defensor Pú
blico-Geral da Defensória Pública da União, no biê
nio de 1998 a 2000. A indicação Presidercial está res
paldada nos méritos pessoais do nominado, constan
tes do currlculum vllae em anexo (fls. 03 a 06). 

Efetivamente, dispõe o art. 84. inciso XIV. da 
Lei Maior, dentre as atribuições do Presidente da 
República: 

"XIV- Nomear, após aprovação pelo Senado 
Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, 
e dos Tribunais Superiores, os Governadores de 
Territórios, o Procurador-Geral da República, o Pre
sidente e os Diretores do Banco Central e outros 
Servidores, quando determinado em lei. • 

Por outro lado, aduz o art. 6" da Lei Comple
mentar n• 80, de 12 de janeiro de 1994: 

"A Defensaria Pública da União tem 
por chefe o Defensor Público Geral, nomea
do pelo Presidente da República, dentre in
tegrantes da carreira maiores de trirrta e cin
co anos, após a aprovação de seu nome 
pela maioria absoluta dos Membros do Se
nado Federal, para mandato de dois anos, 
permitida uma recondução precedida de 
nova aprovação do Senado Federal. • 

3) O currfcullm vlboe do indicado aponta-<' 
como advogado, nascido em Campinas-SP, em 28 
de dezembro de 1931, sendo filho de Tobias da Sil· 
va Coelho e Marieta Ortale Coelho, tendo como côn
juge a Sr" Maria SiMa Be~ramelli Silva Coelho. 

4) Diplomado nos cursos ginasial (Colégio Dio
cesano) e colegial (Colégio Estadual), ambos de 
Campinas-SP, ali também obteve o diploma de Ba· 
charel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculda· 
de de Direrto da Pontifocia Universidade Católica 
(1957). No que se refere aos cursos de extensão 
universitária e formação intelectual dos quais partici
pou, põe-se em destaque, dentre outros, os de Direi· 
to Penal, Pensamento Psicanalítico, Sexologia Fo
rense, Código Processual Civil e Legislação Traba-

lhista. Ademais, fez estágio de Instrução e Serviços 
como 1° Tenente da Reserva do Exércrto. 

5) O indicado presidencial exerceu, igualmente. 
várias atividades profissionais, como destaque para 
as de Advogado-de-Oficio por concurso público na· 
cional, como exercício na Justiça Milrtar Federal de 
São Paulo, Defensor Público da União, ConsuHor Ju
rídico de várias empresas (fls. 05), além de Curador 
da OAB (Seção de São Paulo) e Membro Fundador 
da Associação dos Advogados Criminais de São 
Paulo. É possuidor de várias medalhas e condecora
ções que lhe foram outorgadas por várias instrtuiçõ
es oficiais e jurídicas do pais (tis. 05). Ademais, foi 
palestrante em inúmeros seminários e congressos 
(fls. 06), quase todos vaRados para as áreas de Di
reito Penal Militar e Processual Militar. É portador, 
também, de várias medalhas e. condecorações (fls. 
05) que lhe foram outorgadas por inúmeras instrtui
ções jurídico-militares. 

6) Em face do exposto, quer-nos parecer que 
os ilustres integrantes desta Comissão já possuem 
os elementos formativos suficientes e necessários 
para deliberar sobre a escolha presidencial do nome 
do Doutor Reinaldo Silva Cpelho, indicado à recon· 
dução ao cargo de Defensor Público-Geral da De· 
fensoria Pública da União, no biénio de 1998 a 2000. 

Sala da Comissão, 28 de outubro de 1998. -
Bernardo Cabral, Presidente - Romeu Tuma - Re
lator. 

PARECER N" 537, DE 1998 

Da Comissão de Aaauntos Econõmi
cos, sobre o Projeto de Reaoluçio n• 85, 
de 1998, que • Altera a Resolução do Se
nado Federal n" 70, de 1998, autorizando 
o Eatado de Santa catarina a adicionar 
divida, na operação de refinanciamento 
daa divida• moblll6riaa e contratuala do 
Eatado, derivada da Lei Complementar 
Eatadual {de Santa Catarina) n" 129, de 
1994, e diill outras provldincla•"· 

Relator. Senador O.mar Dia• 

I - Relatório 

Submete-se a esta Comissão o Projeto de Re
solução do Senado n" 85, de 1998, de autoria dos 
Senadores Esperidião Amin, Vilson Kleinübing e Ca
sildo Maldaner, que • AHera a Resolução do Senado 
Federal n• 70, de 1998, autorizando o Estado de 
Santa Catarina a adicionar divida, na operação de 
refinanciamento das dividas mobiliárias e contratuais 
do Estado, derivada da Lei Complementar Estadual 
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(de Santa Catarina) n• 129, de 1994, e dá outras 
providências•. 

O art. 1° do Projeto autoriza a inclusão, no refi
nanciamento apro~tado pela Resolução n• 70, de 
1998, do Senado Federal, do ~talor correspondente 
aos débitos levantados em conformidade com o art. 
20 da Lei Complementar n• 129, de 1994, do Estado 
de Santa Catarina. 

O art. 2" defere ao Ministério da Fazenda a atri
buiçaõ de co~ilizar o disposto na resolução que 
venha a resu~ar da aprolf&Ção do projeto, com o 
contrato firmado entre a Uniio e o Estado de Santa 
Catarina, assim como as condições de amortização. 

O art. 3° especifica que a autorização dew ser 
exercida no prazo de duzentos e setenta dias a con
tar da data em que seja publicada a conespondente 
Resolução. 

O art. 4° constitui a cláusula de ~tigência. 
Justificando a proposição, seus autores argu

mentam ser necessário que o Estado de Santa Ca
tarina inclua, em seu acordo de refinanciamento ce
lebrado com a União e autorizado pela Resoluç6o ri' 
70, de 1998, do Senado Federal, as dividas do T• 
souro Estadual para com o Instituto de Pre~tidênc:ia 
do Estado, apuradas em conformidade com o dia
posto no art. 20 da Lei Complementar Estadual ri' 
129, de 7 de now!mbro de 1994, que "Dispõe .00.. 
a pensão previdenciária por morte de agente públioo 
estadual, prelfista no art. 159, da Constituição do Es
tado, e estab ela ca providências correlatas." em 'Virtu
de de tais dl~tidas constitulrem passilfo liquido e cer
to do Go~temo do Estado, ajustando-se às condições 
de refinanciamento junto ao Gcwemo Federal, sendo 
que seu refinanciamento garantirá maior transparên
cia na gestão financeira do Estado, por explicitar um 
déficit até o momento oculto e não solucionado. 

Com isto será possível consolidar seu endM
damento e estabeleCer condições efetivas para seu 
pagamento. 

11- Voto 

O Projeto de Resolução do Senado n• 85, de 
1998, objetilfa autorizar a inclusão, no acordo de refi
nanciamento de dillidas celebrado entre a União e o 
Estado de Santa Catarina e autorizado pela Resolu
ção n• 70, de 1998, do Senado Federal, as dlvidel 
do Tesouro Estadual para com o Instituto de Previ
dência do Estado, apuradas em conformdade com o 
disposto no art. 20 da Lei Complementar Estadual ri' 
129, de 7 de novembro de 1994. 

A não inclusão de laia dividas no ralerido acor
do redundará em séria a...aça para a admin;stl~ 

financeira do Estado de Santa Catarina, dificuhndo 
alcançar o equilíbrio de suas contas. 

E oportuno lembrar que procedimento asseme
lhado foi adotado quando do refinanciamento do 
passivo previdenciário do Banespa, Banerj e Credi
real. 

Em razão do exposto. manifesto-me favoravel
mente à aprovação do Projeto de Resolução do Se
nado n" 85, de 1998, nos exatos termos em que foi 
formulado pelos seus autores; com as modifocações 
propostas pela emenda n• 1-CAE de autoria dos Se
nadores Esperidião Amin e Eduardo Suplicy. 

EMENDA N" 1 - CAE 

Acrescente-se ao projeto de resolução o se
guinte art. 3° 

• Art. 3" O Banco Central do Brasil ob
servará os requisitos previstos na Resolução 
do Senado Federal n• 78, de 1998, especial
mente o disposto nos artigos 4° e 24°. 

Parágrafo 1° ·o aditamento do contrato fundada 
o Estado de Santa Catarina e a União, acompanha
do do respectilfo parecer do Banco Central. será en
caminhado ao Senado Federal para sua manifesta
ção em dez dias úteis. 

Parágrafo 2" caso a Com1ssão de Assuntos 
Económicos não se manifeste no prazo estabelecido 
no parágrafo anterior, a operação será considerada 
aprovada. 

Sala da Comissão, 27 de outubro de 1998. -
Pedro Piv•. Presidente - Osmllr Dia, Relator -
F .. ncellno Perei .. - Joio Rochll - C.•ildo 11111-
claner - Joeé Suei - DjeiiNI Beeu - Bello P•rg~~ 
- Jeffenon NrM - Eclullfdo Supllcy - Joeé 
Eduardo Dutnl - uuro c.m.,.- - Génon c.m.ta 
- Eaperldlio Amln - Joeé F~. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) -
O Expediente lido vai à publicaçãc.. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) -
A Presidência comunica ao Plenário que os Projetes 
de Resolução de n"s 88 a 94, de 1998, cujos parece
res foram lidos anteriormente, ficarão perante a 
Mesa durante cinco dias úteis, a fim de receberem 
emendas, nos termos do art. 235. 11, f, do Regimento 
Interno, combinado com o art. 4° da Resolução n• 
37, de 1995, do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) -
A Presidência comunica que o Projeto de Resolução 
n• 85, de 1998, cujo parecer foi lido anteriormente, fi
cará perante a Mesa durante cinco dias úteis, a fim 
de receber emendas, nos termos do art. 235, 11, d, 
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do Regimento Interno, combinado com o art. 4° da 
Resolução n• 37, de 1995, do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Encerrou-se o prazo para apresentação de emendas 
ao Projeto de Lei do Senado n• 266, de 1996, de au
toria do Senador José Serra, que estabelece diretri
zes para o exercício do poder concedente e para o 
inter-relacionarnento entre União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios em matéria de serviços públi
cos de saneamento, e dá outras providências. 

Não tendo recebido emendas, a matéria será 
incluída na Ordem do Dia oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo cunha Lima) -
A Presidência recebeu, do Governo do Estado do 
Rio de Janeiro, o Ofício n• 535, de 1998, de 21 do 
corrente, encaminhando, nos temnos do § 2" do Art. 
2" da Resolução n• 52, de 1998, do Senado Federal, 
a documentação referente à oferta de Letras Finan
ceiras do Tesouro do Rio de Janeiro- LFTRJ, emiti
das no dia 1° de outubro, para giro da sua dívida 
mobiliária vencível no segundo semestre de 1998. 

O expediente, anexado ao processado do Pro
jeto de Resolução n• 61 , de 1998, vai à Comissão de 
Assuntos Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Sobre a mesa, Projeto de Resolução que será lido 
pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Nabor 
Júnior. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 95, DE 1998 

Afteno a Resolução n• 78, de 1998. 

O Senado Federal Resolve: 
Art. 1° A Resolução n• 78, de 1998, passa a vi

ger acrescida do seguinte art. 45-A: 

Art. 45-A Ficam dispensadas do aten
dimento dos requisitos mínimos dispostos 
nos arts. 6" e e•, e do requisito não-essen
cial previsto no inciso VIII do art. 13 da Re
solução n• 78, de 1998, as operações de 
crédito realizadas pelos estados, pelo Distri
to Federal e pelos Munlcipos junto a institui
ções oficiais de crédito e seus respectivos 
agentes financeiros, a organismos multilate
rais e a instituições de fomento e coopera
ção ligadas a governos estrangeiros, no âm
bito de programas que tenham por objeto o 
financiamento de projetes de investimentos 
destinados a: 

I - modernização da administração tri
butária e da gestão fiscal, financeira e patri
monial, especialmente para otimizar a utili
zação dos recursos públicos; 

11 - melhoria sustentada de condições 
de vida da população urbana residente em 
bolsões de miséria, mediante investimentos 
em intra-estrutura, serviços sociais básicos e 
geração de emprego e renda, organizados 
sob a tomna de projetes muhissetoriais inte
grados que assegurem condições de eficiên
cia e racionalidade do gasto público; 

III - melhoria da qualidade da presta
ção dos serviços de saneamento, mediante 
apoio à contratação de consuhoria especiali
zada visando à desestatização dos serviços 
de abastecimento de água ou esgotamento 
sanitário. 

§ 1• Para a realização das operações 
de crédito de que trata este artigo, fica o to
mador dos recursos dispensado da exigên
cia de não apresentar resuHado primário ne
gativo no período de apuração da Receita 
Líquida Real, contomne previsto no art. 7" 

§ 2" o Banco Central do Brasil enviará 
ao Senado Federal os ;:::eitos relativos a 
operações de crédito realizadas no lmbito 

orogramas especificados neste artigo c 
4ue 'oão atenderem aos requisitos mlnimos 
de que tratam os incisos III e IV do art 13, 
não se aplicando, nesses casos, o inciso I 
do art. 24. 

§ 3° O vencedor de processo licitalório 
de concessão de serviços de abastecimento 
de água ou esgotamento !la'!i!ário ob;iga-se 
a assumir a responsabilidade pelo pagamen
to do saldo devedor das operações de crédi
to de que trata o inciso III. 

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

Justificação 

A Resolução n• 78, de 1998, que estabeleceu 
limites e condições para a autorização de operações 
de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, admitiu, em seu art. 6", § 
6", tratamento diferenciado para as operações que 
tivessem por objetivo propiciar-lhes meios para au
mentar suas receitas ou reduzir suas despesas. Bus
cou-se, com essa excepcionalidade, estimular a efi-
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ciência na ai')'<!C!Idaçã<> e no gasto público, com con
seqüências favoráveis sobre o nível de endividamen
to. 

. . Com o objetivo de lazer com que prevaleça a 
odéoa que norteou o meocionado tratamento d~enrocia
do, o Banco Nacional de Desenvolvimento Económi
co e Social - BNDES encaminhou à consideraçlo 
do Senador Vilson Kleinübing propostas de regullo
rnentação da apljcação daquele normativo às opera
ções dos programas já em execução daquele s.n
co, a saber. Programa de Modernização das ~ 
trações Tributárias ~. Projetas Mu~ 
Integrado e Programa de Assistência T 6cnica il Pw
ceira Público-Privada em Saneamento. 

O Senador Kleinübing, relator da ResoluçAo 
n• 78, de 1998, chegou a elaborar uma minuta* 
projeto de resolução para ajustar a mencionada Re
solução à contratação desse tipo específico de ope
ração de crédito. Dentro desse espírito e como for
me de homenagear o ilusiN Senador, owcentemerw 
falecido, adotei sua sugestAo, ampliando-a para in
cluir não apenas os e~l6stirnos concedidos p.m 
BNOES, mas, também, aqulln de cxm.s instiluições 
oficiais de crédito, assim como de organismos ~ 
laterais de crédito e de i.,... lições de cooperação e 
fomento ligadas a govemos estrangeiros. 

Assim, focariam dispensadas dos limites de qw 
tratam os arts. 6" e f1" e das exigências dos arts. -,., 
13, III, IV e VIII, e 24, I, todos da Resolução n• 78, 
de 1998, as operações de Cfédito conlraladas ju
às instituições especilicadaa e que tenham por oto;a
tivo financiar investimentos que visem ao a~ 
da arrecadação própria e elevar as condições * 
vida da populaçio, especialmente pela melhoria dos 
serviços de saneamento. Não é demei& menciol• 
que continuariam a ser cumpridas todas as .-ri96-
es ao endividamento público previstas na Constitui
ção e na legislação ordinária. 

Pelo exposto, espero contar com o apoio dos 
demais senhores senadores para a aprovação a 
presente proposta. 

Sala das Sessões, 28 de outubro de 1998. -
Senador Lúcio~. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

Faço Aber que o s.n.do F1 d III 
aprovou, e .u, AniDnlo Carloe U.g p 1 n. 
Pres~. ,_...,,_do art. 48,HMn a 
do Rsgl ••mo ll*mo, p-lgo a _. 
gulnte 

···················································································· 

RESOLUÇÃO N• 78, DE 1998 

Dispõe sobre ss operações de crédi
to interno e externo dos Estados, do Dis
trito Federal, doa Municípios e da suas 
reapectivsa autarquias e fundações, in
clusive conceaaão de garantias, _,s li
mltea e condições da sutorizaçio, e d6 
outras providências. 

Art. 6" As operações de crédito intemo e exter
no dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios 
e de suas respectivas autarquias e fundações obser
varão simultaneamente os seguintes limites: 

I - o montante global das operações realizadas 
em um exercício financeiro não poderá ser superior 
a 18% (dezoito por cento) da Receita Liquida Real 
anual, definida no § a•: 

11 - o dispêndio anual máximo com as amorti
zações, juros e demais encargos de todas as opera
ções de crédito, já contratadas e a contratar, inclusi
ve o originário de débitos renegociados ou parcela
dos, acrescido, ainda, do valor devido, vencido e não 
pego, não poderá exceder a 13% (treze por cento) 
da Receita Uquida Real; 

III - o saldo total da divida não poderá superar 
valor equivalente ao dobro da Receita Liquida Real 
anual, definida no§ 3", para os pleitos analisados no 
ano de 1998, decrescendo esta relação a base de 
um décimo por ano, até atingir valor equivalente a 
uma Recerta Uquida Real anual para os plenos ana
lisados no ano de 2008 em diante. 

§ 1' O limite de que trata o inciso I, para o caso 
de operações de crédrto com liberação prevista para 
mais de um exercício, será calculado levando em 
consideração apenas o montante liberado no res
peclivo exercício. 

§ 2" O disposto neste artigo não se aplica às 
operações de concessão de garantias e de antecipa
ção de receita orçamentária, cujos limites são defini
dos pelos arts. 8" e 9", respeclivamente. 

§ 3" Entende-se como Receita Uquida Real, 
para os eleitos desta Resolução. a receita realizada 
nos doze meses anteriores ao mês imediatamente 
anterior àquele ·em que se estiver "ourando, obser
vado. ainda, o seguinte: 

I - seráo excluídas as receitas provenientes de 
operações de crédito, de anulação de restos a pa
gar, de alienação de bens, de transferências vincula
das a qualquer tftulo, de transferências voluntárias 
ou doações recebidas com o fim especifico de aten
der despesas de capital e, no caso dos Estados, as 
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transferências aos Municípios por participações 
constrtucionai:; e legais; 

11 - serão computadas as recertas oriundas do pro
duto da arrecadação do lrJ"4l()Sto sobre Operações Rela
tivas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual e lntermunicipal 
e de Corrunicação destinando à concessão de quais
quer favores fiscais ou financeiros, irdusive na forma de 
empréstimos ou financiamentos, ainda que por rreio de 
fundos, instituições financeiras ou outras entidades coo
troladas pelo poder público, concedidas com base no re
ferido in1lOSIO e que resutte em redução ou eliminação, 
direta ou indireta, do respectivo ónus. 

§ 4• O superávrt financeiro das autarquias e 
fundações, excluídas as de caráter previdenciário, 
será considerado como recerta realizada para fins de 
cálculo da Recerta Liquida Real de que trata o pará
grafo anterior. 

§ 5° Para eferto de cálculo do dispêndio defini
do pelo inciso 11, serão computados os valores efeti
vamente pagos e a pagar em cada exercício. 

§ 6" São excluídas dos limrtes de que trata o 
caput as operações de crédito contratadas pelos Es
tados e pelos Municípios, junto a organismos muttila
terais de crédrto ou a instrtuições oficiais federais de 
crédrto ou de fomento, com a finalidade de financiar 
projetes de investimentos para a melhoria da admi
nistração das recertas e da gestão fiscal, financeira e 
patrimonial, no ãmMo de programa proposto pelo 
Poder Executivo e aprovado pelo Senado FederaL 

Art. 7" O Banco Central do Brasil não encami
nhará ao Senado Federal pedido de autorização 
para a contratação de qualquer operação de crédrto 
de tomador que apresente resuttado primário nega
tivo no periodo de apuração da Recerta Liquida Real 
ou que estejam inadimplentes junto a instrtuições in
tegrantes do Sistema Financeiro NacionaL 

Parágrafo único. O Banco Central do Brasil tor
nará pública a metodologia de cálculo do resuttado 
primário dos órgãos e entidades do setor público 
abrangidos por esta Resolução. 

Art. a• O saldo global das garantias concedidas 
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municí
pios não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por 
cento) da Receita Liquida Real, calculada na forma 
do § 3° do art. 6' 

CAPÍTULO IV 

Da lnatrução dos Pleitos 

Art. 13. Os Estados, o Distrilo Federal, os Mu
nicípios e suas respectivas autarquias e fundações 

-----

encaminharão ao Banco Central do Brasil os pedidos 
de autorização para a realização das operações de 
crédrto de que trata esta Resolução. instruidos com: 

III - certidão que comprove a inexistência de 
operações com as caracteristicas descritas nos inci
sos I e 11 do art. 3°, emrtida pelo respectivo Tribunal 
de Contas; 

IV- certidão, errOtida pela Secretaria do Tesouro 
Nacional, que romprove o cumprimento do disposto no 
inciso III do art. JO, bem corno a adirnplência junto à 
União, relativa aos financiamentos e refinanciamentos, 
inclusive garantias, por ela concedidos; 

VIII - certidão expedida pelo respectivo Tribu
nal de Contas comprovando o cumprimento do dis
posto no § 2" do art. 27 e no inciso VI do art. 29, 
com a redação dada pela Emenda Constitucional n• 
19, de 1998, e no inciso VIl do art. 29, no § 3° do art. 
32 e no art. 212 da Constituição Federal, e na Lei 
Complementar n• 82, de 27 de março de 1995, 
acompanhada de demonstrativo da execução orça
mentária do úttimo exercício: 

Art. 24. As operações de crédrto não sujertas a 
au1orização específica do Senado Federal serão ob
jeto do seguinte encaminhamento pelo Banco Cen
tral do Brasil: 

I - os plertos que não atenderem a todos os 
requisrtos mínimos serão indeferidos de imediato; 

(A Comissão de Assuntos Econõmicos.) 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
O projeto será publicado e remetido à Comissão 
competente. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Há oradores inscrilos. 

Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao 
Senador Bernardo Cabral. (Pausa.) 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT- MG) -
Sr. Presidente, peço a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Tem V. Ex' a palavra por cinco minutos. Senadora 
Júnia Marise, na qualidade de Líder. 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/POT - MG. 
Como Uder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão da oradora.) -Sr. Presidente, agradeço ao 
nobre Senador Bernardo- Cabral pela gentileza de 
me ceder esta oportunidade de usar da palavra no 
horário dedicado à liderarça do Bloco das Oposições. 
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A nossa primeira palavra e de perple~ 
diante das medidas anunciadas pelo Gollemo ~ 
ral. No ano p?s:st, diartte da crise as·'?" a nós W. 
mos o ajuste fiscal, que foi aprovado pelo Cougo 
Nacional, ifTlllOSIO pelo GcMtmo, e que penalizlllu, e11 
forma dramálii:a, a classe média brasileila e, Prinl:il*
mente, o setor produiM:> nacional. Hoje, Sr. Poaai:ltw•. 
mais urna vez, o GcNemo brasileiro anuncia 11alicla 
drásticas, que, certamente, IÚIIIaiTl de forma dinlla a 
indireta a classe pobre do nosso P.U., como é o 
caso da cobrança p1'811idenciária dos aposentados. 

Quando um trabalhador inicia a - trajetÓiill 
profissional, ele faz praticameoote um Wiibato de tra
balho, em que pagará a PnMdência Social pelo fR
zo de 35 anos. Ora, Sr. Pl'88idente, findo - pna
zo, quando ele 18m a oportunidade de gozar da -
aposentadoria, o Governo, de rapante, quer ~ 
as regras do jogo, fazendo com que oe nossoe 11!111-
sentados paguem - e pagoJem caro - pela sitoaçio a 
que estamos sendo levados por esse perver.o mo
delo econõmioo irT11Q11t0 ao Pais. 

Outro dia, lendo uma declaração de um 11fB11* 
economista internacional, que falava sobre o 1110dál 
econõmico CO{Idu~ pelo PresidenE Fernando 
Henriqüe ·can:loso, chegolmos. à conclusão que o 
Presidente es1á no caminho errado. Nlo apeMa por
que estamos diante de um modelo neoliberal e de 
globalização, mas exatarr.nte pela má condução da 
politica econOmica do Gollemo. 

O Presidenle acaba de ser reeleieo PreaiiaM 
da República e, agono ~. estamos diante de a;. 
tuações que certamente lavam o povo a uma grande 
reflexão. 

Sobre a q11eelão da CPMF, por mplo, _.. 
mos que essa contribuiçio nio incide ..,.nas ~ 
les que têm a -.corola bMcoiria, que .-no tallio de 
cheque para faz!lr-. ~. irG:Ie em-.. 
ta porque os peqlMnOII e rn6dios ~ do Pai.. 
que serão S&ll'....X. com o aumento da CPMF, '*» 
vão pagar essa corola sozinhos. O que ~ -.n 
dúvida, é um resultado em cascata, que vai, m.ill 
uma vez, penalizar a populaçã<J pobre. 

Por isso, neste pouco tempo que tenho, d
jo dizer que voltarei a esta tribuna para fazer ~ 
reflexão ponto por ponto de todas euas inicia!Nu 
do Governo. E, mais do que isso, Sr. Preaid.,.., 
estamos dispoetos a sentar à mesa para disc:utir 
com o Governo, desde que haja por parte do '"'-"' 
sidente Fernando Henrique Cardoso e da equipa 
económica do Gowtmo m.posição r:-a cW ... 
sas qt-roes. 

Não concordamos, em primeiro lugar, con·. a 
taxação para os aposentados nem com o aumento 
da CPMF. Com essa posição. estamos dispostos a 
discutor com o Governo e a fazer algumas sugestõ
es. Por exemplo: por que aumentar a taxa da CPMF 
e não taxar agora as grandes fortunas do Pais? Por 
que taxar os salários dos aposentados, que ganham 
proventos miseráveis. e não aumentar a arrecada· 
ção com as grandes fortunas e os latifimdios? O Go
verno, neste ano, arrecadou apenas R$73 bilhões; 
poderia estar arrecadando murto mais. 

As estatísticas e os levantamentos mostram in
clusive que hoje, no Brasil, o desequilíbrio da renda 
nacional é tão gritante que 95% da população vivem 
praticamente de salários, enquanto 5% estão gozan
do de grandes fortunas. 

Por isso, a nossa disposição de diálogo - que
ro reforçar - prende-se a iniciativas que considera· 
mos i~rtantes. Ou o Governo faz a sua opção 
pela taxação das grandes fortunas. ou opta- como 
deseja hoje o Presidente da República e a sua equi
pe econômica - por penalizar cada vez mais os nos· 
sos trabalhadores, os nossos servidores. os nossos 
aposentados e a maioria da população. 

Agradeço a V. Ex", Sr. Presidente. 

Voltarei à tribuna para discutir ponto a ponto as 
iniciativas que estão sendo anunciadas pelo Governo. 

Murto obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -

Concedo a palavra ao Senador Bernardo Cabral, 
obedecendo a ordem de inscrição. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, não precisa ser 19 de abril para que 
a Nação brasileira evoque em seu calendário come
morativo a figura do índio como o grande herói na
cional. Qualquer data é válida para demonstrar que 
uma viagem ao território indígena comprova a evolu
ção que permrte às suas comunidades assumirem o 
seu próprio destino e desenvolvimento. 

Essas considerações que trago à reflexão da 
mais Alta Casa Legislativa do Pais, têm, como ponto 
de partida, a série de reportagem intrtulada "Rrto de 
Passagem", de autoria do jornalista Orlando Farias e 
Pinduca Rodrigues, e publicadas no jornal A Critica, 
de Manaus. 

Devidamente autorizado por esses dois pratos· 
sionais, sirvo-me do trabalho de ambos não só como 
fontes de informação, mas também como pretexto 
para admitir, de uma vez por todas, que não se 
trata mai~ de associai o indio a um emblema do 



OUTUBRO DE 1998 ANAJS DO SEN.WO FEDERAL -P:' 

passado patriótico ou a um símbolo da história dos 
derrotados, a quem se deve apenas prestar home
nagens melancólicas. burocratizadas e enfado
nhas. Ao contrário do que muitas vezes se propa
ga, o índio brasileiro não virou peça mumrticada de 
museu, nem tampouco se reduziu a mero objeto de 
piedade, pesquisa ou consumo pelos drtos brancos 
colonizadores. 

Pelo menos é assim que a Amazônia percebe 
a incorporação da etnia, dos costumes e da cuttura in
dígena no dia-a-dia da região do País. Pois é das so
ciedades indígenas na Amazônia que se observa hoje, 
extraordinariamente, o surgimento de novos movimen
tos de emancipação, exbindo uma mentalidade mais 
madura e realista, bem como novas práticas sociais e 
econômicas de auto-sustentação. Como bem estam
pam os jornais e as revistas etnológicas, o índio da 
Amazônia se prepara para inverter sua condição de 
ente social passivamente dominado para uma outra 
mais libertária, com a qual possa, soberanamente, de
terminar os parãmetros de vida para sua gente, para 
seu futuro. Nessa linha, não podemos classrticar 
essa nova etapa senão como um marco de ruptura 
com a subjugação, um verdadeiro rrto de passagem 
em direção à aguardada emancipação. 

Sr. Presidente, longe de buscar inspiração no 
prosaico romantismo da literatura nacionalista de 
José de Alencar, deve o Brasil de hoje assumir de vez 
sua identidade indígena e, dessa forma, adotar sim 
postura de orgulho. Por isso, Estado e sociedade de
vem, juntos, reconhecer seu compromisso, não com o 
cutto esvaziado do Guarani de vrtrine - para estrangei
ro ver -, mas sim com os valores, os costumes e, so-
bretudo, com a sabedoria e a visão de mundo extrai
das da rica diversidade silvícola. Para tanto, faz-se ne
cessário tomar medidas politicas que assegurem não 
só a sobrevivência, mas tarrbém as condições plenas 
de auto-sustentação das aldeias e tribos que ainda 
restam no País. E, bem a propósito, a equipe do 
Presidente Fernando Henlique tem tido corajosa
mente o mérrto de ter implementado os primeiros 
passos rumo a uma relação mutuamente mais sau
dável e democrática com os indígenas brasileiros. 

Agora, convenhamos. Srs. Senadores. isso 
não tem sido tarefa fácil no Brasil, pois tradicional
mente nossos governos têm transgredido toda e 
qualquer legislação que ouse sugerir proteção aos 
dirertos cutturais e terrrtoliais de nossos índios. Se 
até pouco tempo atrás a tese do genocídio perpetrado 
sobre os nativos brasileiros se sustentava como forma 
de ocupação tipicamente colonialista, hoje não existe 
legrtimidade moral admissivel no Ocidente que justifi-

que a continuidade do processo de extermínio que, 
aqw e acolá, ainda teima em perdurar. A comunida
de internacional - representada seja pelos governos 
que integram a ONU, seja pelas organizações não-go
vernamentais que atravessam múttiplas fronteiras - co
bra de seus filiados uma ética impecável no cumpri
mento das normas que regem os direitos humanos. 

O Brasil está consciente desse compromisso e, 
desde o pronto restabelecimento de suas instrtuições 
democráticas ao final dos anos oitenta. tem reunido 
esforços no sentido de garantir. na teoria e na práti
ca, a produção e a reprodução das cu~uras autócto
nes no territólio brasileiro. Prova disso é que, graças 
às úttimas intervenções no assunto por parte do go
verno do Presidente Fernando Henrique - por inter
médio das atuações do Ministélio da Justiça e da 
Funai -, questões cruciais, como é o caso das de
marcações, estão sendo paulatinamente resolvidas. 
Na Amazônia, pelo menos, o cronograma dos pro
cessos demarcatólios segue rrtmo previsto pela Fu
nai em seu planejamento iniciaL 

Sr. Presidente, por outro lado, o que se nota é 
que as próprias sociedades indígenas contestam o 
rótulo de entidades "naturalmente" passivas e alavan
cam processos socialmente dinâmicos em busca de 
autonomia econômica e política. Em vez de adota
rem posturas de inibição, de resignação ou mesmo 
de tímida resistência diante da prepotência branca. 
partem euforicamente para o estado de emancipa
ção com iniciativas que visem, ao mesmo tempo, 
maior integração com a sociedade envolvente e me
nor dependência das forças hegernônicas. Na ver
dade, com projetas que exploram a atividade eco
nómica via mercado turístico, os índios brasileiros 
propõem não somente integração mas também con
corrência com outros setores da economia do Pais. 

Na Amazônia, o panorama não poderia ser di
ferente, já que é naquele ambiente de densa floresta 
troptcal que se concentra grande parte dos índios 
brasileiros. Segundo o antropólogo Ademir Ramos, 
assessor do Conselho Estadual dos lndios, estima
se que o processo produtivo auto-sustentado já te
nha mobilizado 20% das tribos na Amazônia, espe
cialmente aquelas localizadas no A~o Aio Negro. É 
lá que ·o Instituto Sócio-Ambiental, o ISA, de São 
Paulo, vem investindo anualmente cerca de US$500 
mil, após ter comprovada a consumação do proces
so demarcatório na área. 

O Sr. Romeu Tuma (PFL - SP) - Permrte-me 
V. Ex' um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Senador Romeu Tuma, já lhe cedo o aparte por-
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que vou chegar a um tempo que V. Ex• conhece 
bem. Por 1sso, eu pedir-lhe-ia um minuto da sua 
atençào. 

Mais do que isso, todos os empreendimentos 
levados a cabo pelos povos indígenas na Amazônia 
estão sendo i~lantados rrediante exploração dos ,._ 
cursos naturais das reservas, seguindo com rigor pro
cedimentos considerados eaologicanwlte conea. 
Quem garante é o VIC&-Govemador da Federação dlls 
Organizações Indígenas da Amazônia Brasiiei!a, 
Cláudio Moura, que reforça a tese segundo a qual 
não existe alguém mais interessado em preservar in
tacta a floresta amazônica do que os próprios indioa. 

No caso do A~o Rio Negro, cuja população ..._ 
vícola corresponde a 90% da demografia local, as 
vinte e três etnias se dedicam, hoje, à exploração do 
chamado turismo indígena, que, basicamente, con
siste em exibir costumes e festas ritualísticas. Tr•
se, a bem da verdade, de um típico caso em que ee 
verifiCaram drásticas mudanças na eslrutura econ6-
mica, com ganhos significativos no sialema social e 
cunural. Para que isso ocorresse, obviamente, foram 
necessários ajustes prévios, como a garantia da dot
marcação das terras, cuja pronta efetivação propor
cionou em tempo a expulsão das centenas de garim
peiros invasores da área .. 

Concedo o aparte, com muita honra, a V. Ell", 
Senador Romeu Tuma. 

O Sr. Romeu Tuma (PFL - SP) - Senador 
Bernardo Cabral, quando V. Ex" fala sobre a Amaz6.. 
nia - e o faz sempre na defesa dos interesses do 
seu Estado e dos interesses nacionais -, eu, queira 
ou não. presto atenção e me encanto com seus pro
nunciamentos. Ontem, assisti pela televisão, no pro
grama "Leão Livre", do Glllerto Braga, a uma dilo
cussão entre uma comunidade indígena e um ,_,_ 
bro da Funai, que tratava de acusações contra um 
deputado que teria estimulado a prática da ~aq,_. 
dura nas índias .. Mudei de canal e, para minha fefici... 
dade, sintonizei em um canal de televisão cultural -
com esses programas variados que temos, aQOAl, 
não nos lembramos do canal e nos prendemos ITl8is 
ao assunto - e fiquei mais de hora --.do as ima
gens da região arnazõnica. (: interessante obse....,... 
que visualizo em seu pronur-.:iamento praticame'*' 
o mesmo que vi nas imagens que a televisão ~ 
sentava. A repórter estava encantada com tudo 
aqwlo, com aquelas marchas pelo meio da flor•
ta. e encontrou e colocou para ser ouvido o ideali
zador do método caaper de ginástica. Ele dizia 
que estava com o filho e que era um período de 
encantamento estar na região amazônica, com as 

comunidades indígenas. Disse ele: ·eu me senti feliz 
e encantado até com a torrencial chuva que sofre
mos há pouco: Até a chuva encantava na Amazô
nia. Senti a presença dos indígenas até pela sua ca
neta, quando V. Ex• determinou que para aquelas 
regiões eu fosse e acompanhasse de perto, em 
nome do Ministério da Justiça, as demarcações das 
terras indígenas. Conversei com as comunidades 
nas nossas primeiras idas e V. Ex" sabe que enfren
távamos algumas drticuldades por causa da reação 
dos plantadores de coca na região, contra o trabalho 
determinado por V. Ex". Na segunda viagem, na 
Operação Neblina, V. Ex' determinou que fôsse
mos acompanhados por dentistas, médicos e tudo 
aquilo de que as comunidades precisavam para res
tabelecer a presença da autoridade brasileira em de
trimento do crime organizado, que já avançava na
quela região. Desculpe-me pela interrupção do seu 
discurso, mas não poderia deixar de dar este teste
munho, até pelo encantamento que senti ontem, 
por casualidade. Deus me destinou a assistir à te
levisão e a ouvir o que V. Ex' transmite nas suas pa
lavras, na sua poesia e no encantamento dessa re
gião tão bonrta, que nós dois amamos tanto. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Senador Romeu Tuma, V. Ex", de forma induvidosa, 
coloca-se naquela srtuação entre les deux mon 
coeur balance. Não sei se V. Ex" tivesse nascido no 
Amazonas fosse mais amazonense do que é. E digo 
isso por conhecimento de causa. Sabe V. Ex" que, no 
meu cuniculum vitae, uma das coisas que registro 
com muito carinho é ter sido seu amigo àquela anura, 
continuando agora, como companheiro de trabalho. 

O que brota desse aparte é uma espécie de 
chuva de carinho, e chuva amaz.ônica é coisa muito 
séria. Quando ela cai, espalha aquela folharada úmi
da pelo chão e fica um dia, assim, que é capaz de 
pôr teoas de aranha na alma. E isto V. Ex" faz com 
muna habilidade. 

O Sr. Romeu Tuma (PFL - SP) - E a beleza da 
moça bMcando com o boto cor-de-rosa. que não tive a 
chance de ver mas cujo bailado causou encantamento 
nos estrangeiros que apreciavam aquela beleza. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Mas. Senador Romeu Tuma, não chega a ser tão 
forte quanto o encantamento do seu aparte. Fique 
certo de que - e isto ocorre com qualquer colega Se
nador - quando tenho a alegna, para não dizer a 
honra, de ouvi-lo, faço-o sempre com murto carinho, 
de modo que não preciso nem dizer ao eminente Se
nador Ronaldo Cunha Loma, que preside esta ses
são, que este aparte está devidamente incorporado 
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ao meu discurso. Eu temia que ele não tivesse brilho 
e V. Ex" o completa, trazendo para o seu interior a 
sua interferência. 

Como bem sintetiza o cacique tucano, Benedi
to Machado, que coordena - veja V. Ex" a dtlerença 
daquela dtliculdade que o Senador Romeu Tuma teve 
quando chefiava a Polícia Federal - a implantação de 
um garimpo de ouro no rio Traíra, "somos, agora, pa
trões de nós mesmos". Ao retomarem o controle da 
garimpagem na área, os índios do Alto Rio Negro logo 
se seiViram de técnicas e tecnologias ambientais em
prestadas dos europeus, por meio das quais espetacu-
1~ reverteram a correspondência tradicional
mente formulada entre garimpagem e depredação 
ambiental. No lugar do vilão do meio ambiente, o ga
rimpo, nas mãos do índios, toma-se a principal fonte 
de renda dos Tucanos e de outras tribos amazóni
cas, como os Baníuas e os Maioon,gues. 

·Contudo, Sr. Presidente, se há algum grupo in
dfgena que mereça destaque especial nessa nova 
onda emancipatória na Amazônia, vale a pena apon
tar o caso dos bravos Uaimiri-Atroari, que, de povo 
covardemente massacrado nos anos 70, transforma
ram-se, hoje, em senhores absolutos de sua vida, de 
seu destino. Habitando território calculado em 2,5 
milhões de hectares entre Roraima e o Estado do 
Amazonas, os Uamiri-Atroari ocupam atualmente o 
gigante espaço verde com atividades economica
mente diversificadas. Mas, para espanto de mui
tos, praticamente se sustentam mediante a extra
ção de vuHosos recursos financeiros oriundos de 
fontes bem menos convencionais. Refiro-me às in
denizações justamente recebidas por conta de três 
dtlerentes e nocivos projetas, cujo impacto se 
mostrou devastador em suas terras: primeiramen
te, a construção da barragem de Balbina; depois, 
a exploração indevida de cassiterita: e, por fim, a 
pavimentação da BR-17 4. 

Dessa forma, os Uaimiri puderam sair, brava
mente, da ameaça de extinção para uma situação 
"de quase paraíso", pois, para quem se recorda, 
há dez anos, os Uaimiri-Atroari estavam agoniza
damente envolvidos num processo de entropia cul
tural, social e, acima de tudo, física, sem qualquer 
perspectiva de vida com muito pouco tempo de 
contato com os brancos. Desprovidos de qualquer 
proteção imunotógica, estavam fatalmente sujeitos 
a epidemias de toda sorte, como gripe, sarampo e 
malária. Sem forças físicas para resistir, os índios 
naturalmente se desarticularam, acelerando o pro
cesso de extermínio, contra o qual o consórcio Fu
nai/Eietronorte teve que rapidamente intervir, im-

plantando o bem-sucedido Programa Uaimiri-Atroari 
de Saúde. 

Graças ao referido programa de saúde, rever
teram seu então miserável destino, investindo os re
cursos das indenizações em fabulosas cadernetas 
de poupança, bem como na piscicultura e na criação 
de gado. Observem, Srs. Senadoras, que coisa cu
riosa! De acordo com o Líder Wamé Viana, a srtua
ção de seu povo melhorou sensivelmente, o que tem 
signtlicado crescente processo de acumulação de 
bens duráveis, como automóveis e embarcações. 
Mais do que isso, demonstrando uma rápida capaci
dade de adaptação aos valores da modernidade, 
compraram eles, recentemente, ações do programa 
"Boi Gordo" e agora - vejam V. Ex"s - estão por 
receber as 170 primeiras cabeças de gado. 

Sr. Presidente, em princípio, poderíamos 
concluir que as condições de vida das sociedades 
indígenas na Amazônia se srtuam em patamar de 
absoluta prosperidade. No entanto, a generaliza
ção sempre incorre em equívocos de graves con
seqüências políticas. Não! O panorama mudou, 
mas não garante em si a solução dos problemas que 
afligem os índios da minha região. As lamentações 
dos lanomani, dos Macuxi, dos Maué, dos Tucanos, 
dos T aurepangue, dos lngaricó, dos Uapichana e de 
muitos outros povos da Amazônia não são vazias de 
conteúdo, nem tampouco de incontestável autorida
de pontuada pela árdua realidade local. Tudo proce
de com devida legitimidade. porque se baseia em 
séculos de perseguição e massacre. Para que a 
história brasileira resgate, em definitivo. sua alti
vez, cumpre ao Pais dar continuidade ao processo 
de emancipação dos povos indígenas, provendo 
condições políticas e económicas dignas para o al
cance da plena integração com o Brasil. 

Tenho certeza de que o Senador Ronaldo Cu
nha Uma, que, na qualidade de 12 Secretário do Se
nado, encontra-se no exercício da Presidência desta 
sessão, há de ser o primeiro, juntamente conosco 
que compomos a Bancada da Amazônia, a desfral
dar a bandeira em defesa do índio brasileiro. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Murto obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Bezer
ra, por cessão do Senador Lúcio Alcântara. S. Ex'l 
dispõe de até vinte minutos para lazer o seu pronun
ciamento. 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB- MT. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. venho hoje 
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a esta tribuna para deixar bem claros os motivos que 
nos levaram à foOTnaÇão de uma grande coligaçlo 
politica- a Unidade Democrática- para enfrenlar, na 
uttima eleição, o atual Governador de Mato Grouo, 
que vem realiZando uma adninJStração cataslrólíca. 
Aprovertarei também a ocasião para dar uma ~ 
mostra do que foi realmente o ultimo plerto em Má> 
Grosso, realizado sob o iJT11ério do poder ecouOrrioo, 
com o uso maciço de recursos de origem nebu~. 
paralelamente à utilização da maquina do Estado .., 
benefício dos candidatos da srtuação. 

O Partido do Movilllllfllo Democrático Brasilailo 
resolveu. em abril do conante ano, ~r a aliança 
que mantinha há mais de três anos com o atual G<Ner
nador. A decisão foi tomada por 92% dos ,..,._ con
vencionais. o que não deixa margem a dúvidas quanlo 
ao repúdio de nossas bases à Adminis1ração o.nte de 
Oliveira. O l1'lCltiYo que nos levou a esse rorr.,i!I•uto loi 
o desinteresse do Gowmador em CIJII1)rir as .,._. 
eslabelecidas no programa conjunto que havíamos .. _ 
mado com ela, em 1994, por ocasião da campaMa 
eleitoral. Ora, - oompromiss.> era sagoado. Nllle •
lavam contempladas todas as nossas bandeiras his
tóricas; nele eslava registrado o nosso e~ 
com o resgate da imensa divida social que o E~ 
do Mato Grosso tem para com seus cidadãos. 

Vejamos agora, nas diversas áreas de atu8960 
do Governo, os fatos que nos levaram a essa fUI*I
ra. Comecemos pela zona rural, já que Mato G"-0 
retira das atividades agropea !árias a maior parte da 
sua riqueza. Motivado por vaidade pessoal ou por ob
jetivos desconhecidos, o Governador Dante de ow.ira 
tratou de torpedear a reforma agrária. Ao il'lllés de fa
zer com que o lntermat - Instituto de T enas de ~ 
Grosso - trabal1asae em conjunto com o INCRA rara 
o assentamento de agricultoras, o Govemador torçou o 
confronto entre as duas •eras adiiili&baW., bus
cou a competição com o Govemo Federal. Aliú, faz 
mais: boicotou projMos e lr.ilbatlou contra a libeo 1' 1 

de recursos para novos -.lamentos. O ~ 
só não foi pior porque a Superintendência do INCRA 
no Estado de Mato Grosso, apoiada pelo PMDB e .... 
Fetagri, conseguiu cuJ'Tlllir, com folga, as rnetaa da 
assentamento, evitando os conflrtos. ~ tam. ~ 
que o Govemo de Mato Grosso não t.,ha se erwal
vido na gigantesca tarefa de resgatar os trabll....,_ 
res rura1s sem terra que hoje mobiliza a UniAo a to
das as demais unidades da Federação. 

Vejamos agora o comportamento da Adminis
tração Dante de Oliveira em relação aos prollle
mas que mais angustiam as populaçõea urtM
nas. Comecemos pela habitação. Ao longo dos 

quatro últimos governos estaduats, numa tentativa 
de reduzir o déficit habrtacional do Estado - esti
mado, hoje, em 130 mil moradias -, foram cons-· 
truidas 15 mil casas populares. em média, a cada 
quatro anos. Ou seJa, ttvemos 60 mil novas casas 
populares em dezasseis anos. Que tez o Sr. Dante 
de Oliveora em quatro anos? Construiu apenas 208 
casas. Reprto para os descrentes: somente 208 re
sidências. Por que isso oconeu? Em primeiro lugar, 
porque o atual Governador extinguiu a Companhia 
de Habrtação Popular. Aqui cabe repetir a pergunta: 
que interesse o teria levado a destruir o tnstrumen
to que o Estado tinha para combater a falta de mo
radia? O que se pode dizer é que a política de 
descaso para com a habitação popular levou a 
uma especulação imobiliária desenfreada, que ge
rou grandes lucros para os lotead.ores. 

Na área social, em especial nos campos da 
educação e da saude' a atual administração também 
foi deletéria. Isso mesmo. mais do que incompetente 
ou ineficiente, ela foi destrutiva. porque, além de não 
avançar em nenhuma frente, sofreu diversos recuos. 
Quando, em 1994, fi!TTiamos a coligação que acabou 
levando Dante de Oliveira ao Governo, ficou acerta
do que a saude seria priorrtária. Havia om compro
misso, assumido de publico pelo então candidato, 
para a conclusão de, pelo menos, três hosprtais con
siderados estratégicos para a saude em Mato Gros
so: o Hosprtal do Câncer. em Cuiabá; o Hospital Re
gional de Rondonópolis, que é a terceira cidade doEs
tado; e o Hospital Regional de Cáceres, quarto maior 
município. Minha preocupação com a área da saUde é 
COI o'-oecida Quardo governei Maio Grosso, lanoei o pro
jeto de construção de mil novos leitos hospitalares, ca
pazes de suprir a demanda reprimida no Estado. Os 
três hoopitais aama rrencionados faziam par1e dessa 
meta Em 1997, na caõção de Relator-Geral do Orça
mento Geral da União. consegui alocar recursos para a 
conclusão desses três hospitais. Mas, seja por in
competência, seja por perseguição politica, aque
las obras continuam paralisadas. Eu pergunto: 
quantas vidas poderiam ter sido salvas se as três 
unidades estivessem em pleno funcionamento? 

No que se refere à educação, o quadro é igual
mente desalentador. Enquanto no mundo todo o 
gl'0880 dos investimento& púbi'ICOS vai para o campo 
do ensino, o único que pode assegurar competrtivi
dade lla nações no futuro. em Mato Grosso dezenas 
de eacolas f0f81T1 fechadlls; inúmeros cursos profis
sionalimntes toram extinlos nas escolas públicas; e 
oa peuf ssorae ~ra.-n p1"81icamente quatro anos 
sem conseguir um nsajusta salarial. O desinteresse 
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do Governo pela educação fez com que reapareces
se a politica do "pires na mão". Em minhas andan
ças pelo interior do Estado, testemunhei inúmeras 
vezes alunos e professores com listas de adesão 
ou rifas recolhendo contribuições para reforma de 
salas de aula, banheiros ou refeitórios nas escolas 
públicas. Que contraste entre essa srtuação e a que 
tínhamos dez anos atrás, quando governei o Estado' 
Naquela época, os professores de Mato Grosso per
cebiam o mais alto piso salarial do País e tinham di
reito à eleição direta para escolha de seus diretores. 

Na área de saneamento a srtuação é igualmen
te caótica, porque os desmandos se multiplicam ver
tiginosamente. A começar por uma equivocada e 
predatória política de municipalização dos serviços 
de fornecimento de água e de instalação de redes 
de esgoto, que desconhece totalmente os direrto dos 
servidores. É claro que essa política, ferta a toque de 
caixa, não tem apresentado melhora no atendimento 
aos usuários. Aliás, cria murtas dificuldades. Devo 
dizer que sou a favor da municipalização, mas desde 
que a comunidade tenha condições de gerir bem o 
serviço, de modo que ele atenda a todos, indistinta
mente. Enquanto se desenvolve essa política, a falta 
de água continua crõnica em alguns bairros da capi
tal porque, de cada dez lrtros de água tratada, ape
nas seis chegam ao consumidor. Ora, esse é um 
desperdício inacertável às portas do século XXI. É 
desperdício típico de um Governo marcado pela in
sensibilidade social. 

Sem dúvida nenhuma, o maior problema com 
que se deparam hoje os administradores públicos é 
o do desemprego. No entanto, o Sr. Dante de Oliveira, 
ao longo de sua gestão, nada fez para criar mais pos
tos de trabaiho no Estado. Ao contrário, sua desastra
da - ou, melhor, inexistente - politica para o setor pro
dutivo acabou levando ao fechamento de seis mil em
presas que ofereciam muitos empregos. De outro 
lado, numa época em que se exige maior especiali
zação dos trabalhadores, o Governador de Mato 
Grosso pouco fez para treinar ou reciclar a mão-de
obra do Eslado, embora tenha tido acesso a recur
sos federais para esse fim, como FAT e o Proger. 
Por tudo isso, o drama do desemprego avançou entre 
nós de forma ainda mais acentuada do que em outras 
unidades da Federação. Estima-se que atualmente o 
nível de desemprego em Cuiabá seja o dobro do índi
ce médio nacional. O índice de desemprego é exala
mente o dobro na grande Cuiabá, que tem hoje, um 
terço da população de Mato Grosso. 

Vejamos, ainda, a questão r'3 segurança públi
ca. Anteriormente, estive nes • mesma tribuna 

para denunciar o clima de insegurança que se vive 
hoje em Mato Grosso em função do desinteresse do 
aluai Governo pela proteção dos cidadãos. O desca
labro chegou a tal ponto que, no inicio do corrente 
ano, o PMDB perdeu, vitima da pistolagem, um de 
seus fundadores. O agricultor T eodomiro Ferreira 
dos Santos foi morto a tiros no centro da cidade de 
Terra Nova do Norte, barbaramente assassinado 
porque defendia trabalhadores que lutavam pela 
conquista de um pedaço de chão. Nada, absoluta
mente nada, foi ferto pelas autoridades para captu
rar os assassinos, que se encontram livres até 
hoje. Essa omissão é, claramente, uma afronta ao 
PMDB, Partido de tantas tradições na luta pela de
tesa da liberdade e da justiça. Assim como T eodo
miro Ferreira dos Santos, muitos outros homens 
dignos tombaram vitimados pela violência pesen
freada que campeia no Estado, sob o olhar, no mini
mo, conivente da aluai administração. 

No campo político, eu gostaria de denunciar 
aqui o modo arbrtrário com que o Governador _tra
tou os pretertos que não rezavam pela sua carti
lha. O Sr. Dante de Oliveira chegou ao ponto de 
cancelar obras que já tinham recursos federais as
segurados, como represália contra Prefeitos que 
não rezavam pela sua cartilha. Foi, por exemplo, o 
que ocorreu com a travessia urbana em Guarantã 
do Norte, onde o Prefeito é do PMDB. Deu-se o 
mesmo em São José do Xingú, cujo Prefeito tam
bém é peemedebista, onde deixou de ser restaura
da uma rodovia que estava em estado precário. 
com recursos federais assegurados. Neste gover
no foi rompida a indispensável relação de respeito 
mútuo entre o Governo do Estado e as prefeituras. 
Até mesmo os prefeitos do próprio PSDB, partido 
do Governador, foram maltratados. 

Finalmente, eu não poderia deixar de denun
ciar a mais ampla, geral e inestnta incompetência ad
ministrativa que levou o Estado a sucessivos déficrts, 
apesar de a nossa dívida, de um bilhão de reais, ter 
sido renegociada com a União em bases razoáveis. 
Aliás, em setembro, o Governador não pagou a parce
la de 62 rrilhões de reais dessa divida, que deveria ter 
quitado naquela data O fato é da maior gravidade e. 
seguramente, abre a possibilidade de ser o Governa
dor acionado na Justiça Em suma. o caos em Mato 
Grosso só não foi total porque em diversos episódios 
tivemos a ação serena. equilibrada e decidida do 
Vice-Govemador Márc10 Lacerda. que e do nosso 
PMDB, o maior Partido do Estado. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. foi 
diante desse quatro. que tracei aqw com rapidas 
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pinceladas, que o PMDB de Mato Grosso decidiu 
romper a aliança que havia farto em 1994 e que -
bou levando, eritão, ao Govemo do Estado o Sr. 
Dante de Oliveira. Nossa paciência havia chegaOo 
ao limite. Durante mais de três anos esperamos do 
aluai Governador o cumprimento dos compromiSSO& 
que havia assumido conosco do PMDB. Ac longo de 
todo esse tempo, demos-lhe o apoio necessário paoa 
que levasse adiante aquelas politicas públicas que 
faziam parte de nossas bandeiras históricas. Mas .e 
nada fez. Governou de modo autoritário, descuidau
se da area social e, o pior, enfrentou denúncias g~a
vissimas na Justiça, por atos que toram praticac»s 
no Estado de Mato Grosso que penso que até o PC 
Farias relutaria em praticá-los. 

Para pôr fim a esta situação, o PMDB decidiu, 
em meados do corrente ano, aliar-se com outnls IDr
ças politicas importantes de Mato Groeso. Iniciamos 
então conversações com lideranças des mais d;_.
sas correntes politicas. Nosso obje!No era Ul1) eó: 
reunir sob uma mesma t.ndeira- a de restaui'IIIJio 
da moralidade pública e da competência - fon;:as in
teressadas em fazer com que Mato Grosso retome o 
processo de desenvolvimento interrompido nos últi
mos anos.- Após imensas conven~Bções, regiatr.-.s 
pela imprensa, surgiu a Unidade Democrática, inle
grada pelo PMDB, PFL, PTB, PPB, Pl, PSD, PSC e 
PSDC. Essa frente, integrada por seis ex-gov-
dores das mais diversas posições ideológicas, a.u
miu diante da população o compromisso de ntt,_,. 
a reforma agrária, increnwrttar a conatrução de m<>
radias populares, recuperar as estradas e gerar em
pregos, além de reerguer os siste,_ de educ"Çio 
e saúde do Estado. 

Em tomo dessas metas, a Unidade Democ'*li
ca - ja formada por doze partidos -, decidiu apoiar, 
sem qualquer restrição, para o Governo do Esl8do 
do Mato Grosso a candidatura do Senador Júlio 
Campos, tendo o Deputado Federal Rodrigues Pal
ma, do PTB, como candidato a vice-govemador. Na 
ocasião. tive a honra de ser indicado como concor
rente ao Senado por essa chapa, referendada em 
convenções de todos os partidos integrantes da Uni
dade Democrática. 

Começamos, então, uma ca~nha eleitoral 
que, pelo nosso lado, primou pela dacência e pela 
limpeza. De inicio, quando da origem da colig"Çio, 
estabelecemos uma agenda mínima de doze iWns, 
que acabou se transformando na Agenda da P1105-
peridade, já com 25 metas, defendida pelo Senedor 
Júlio Campos. 

Entre as princtpats metas do nosso Programa 
de Governo. eu destaca na micaalmente o programa 
Bolsa-Escola. que Já foi testado e aprovado aqui 
mesmo no Distnto Federal. como forma eficiente 
de manter as crianças nas escolas. afastando-as 
das ruas e reduzmdo o nivel de reprovação. Igual
mente importante seria a cnação do •cartão-saúde•, 
que tinha como objet1vo dar maiqr eficiência no aten
dimento aos usuários do SUS. Entre nossas medi
das mais imediatas estava a retomada das obras 
inacabadas, como a dos hosprtais crtados anterior
mente. Defendíamos também o reaparelhamento das 
policias para restabelecer a segurança dos cidadãos; a 
retomada da politica de assentamentos de trabalhado
res sem terra; a pavimentação de estradas e o reinicio 
de um programa habitacional popular. 

Como Senador da República, assumi publica
mente o compromisso de ajudar a buscar recursos 
junto ao Governo Federal e a organismos interna
cionais para a implementação de todos esses pro
gramas. Ao longo de toda a campanha, em todos os 
lugares por onde passei, deixei bem claro que esta
va me comprometendo com a execução de nossas 
metas nas áreas de saúde, educação, esportes e 
pavimentação. Empenhei pessoalmente· minha pala
vra e, a respaldá-la, mostrei a realização das mais de 
200 obras no Estado, nos últimos anos, em função 
de recursos obtidos pela nossa atuação no Senado 
Federal. 

Enquanto do nosso lado fazíamos uma campa
nha limpa, em alto nível. baseado em um programa 
de governo, com metas claras e bem definidas, o que 
faziam nossos adversános? Eles movimentavam con
tra nós urna poderosissirna máquina, talvez a mais 
cara já posta em andamento na história das eleições 
deste Pais. Vejamos alguns números. O Governador 
candidato a reeleição Informou ao TRE que gastaria 
R$1 O nilhões em sua ca"'4J80ha, um valor excepcio
nalmente elevado para um Estado com as caracte
rísticas de Mato Grosso. Hoje temos certeza de que 
gastou murto mais do que isso. O meu concorrente 
ao Senado informou ao TRE que gastaria R$6 milhõ
es - ele que é um mero radialista .:. o que, segundo 
a revista Veja, acabou se transformando na campa
nha proporcionalmente ma1s cara do Brasil. 

Portanto, a campanha eleitoral em Mato 
Grosso, este ano. caracterizou-se por uma enxur
rada de dinheiro. Respaldados pela máquina esta
tal e com muitos recursos. os adversários invadi
ram as bases de nossos partidos. Cooptaram e ali
Ciaram prefeitos, vereadores e lideranças de bair
ro. Chegaram ao cúmulo de estabelecer uma tabe-
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la de pagamento por adesão, com valores distintos 
para prefeitos, vereadores, lideranças de bairro, 
cada um desses lideres tinha um valor, no caso de 
adesão. Isso era público e notório no Estado de 
Mato Grosso inteiro. 

De saída, nossos adversários usaram e abusa
ram da entrega de recursos do Prodeagro, por meio 
do subprograma Padic (Programa de Apoio Direto a 
Iniciativas Comunitárias), para influenciar lideranças 
comunitárias. Usando um helicóptero oficial adquiri
do recentemente - embora fa~e verba até para o 
combustível dos carros da Policia -, o Governo e seu 
candidato ao Senado faziam pessoalmente a distri
buição de cheques do Padic. Foi preciso que a Uni
dade Democrática entrasse com uma ação para que 
a Justiça sustasse a entrega dos cheques, que 
acontecia em atos públicos de cunho eleitoral, e mul
tasse o Governador em cem mil reais. 

Fechando o cerco contra a Unidade Demo
crática, havia também o mais poderoso grupo de 
comunicação do Estado, que cresceu de manei
ra assombrosa nos últimos quatro anos. Aliás, é 
bom que se diga aqui que o Estado de Mato 
Grosso gasta cerca de R$6 milhões em propa
ganda, um valor excessivo quando se sabe que o 
Estado de São Paulo, o mais rico da Federação, 
gasta R$10 milhões. As ligações profundas entre 
esse grande grupo de comunicação e pessoas 
próximas ao aluai Governador - entre os quais 
se incluem sua esposa e seu candidato ao Senado 
- foram denunciadas em reportagens feitas pelos 
principais veículos da imprensa nacional, como as 
revistas Veja e latoÉ, e os jornais O Globo, Folha 
de S. Paulo e Correio BI'IIZillen•. O assunto está 
sendo examinado pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Há uma outra batalha judicial desencadeada 
durante essa campanha eleitoral que devo, obrigato
riamente, mencionar aqui, pela grandiosidade dos 
valores envolvidos. Integrantes da Unidade Demo
crática ingressaram com ação na Justiça, em abril, 
para tentar evitar uma nebulosa operação de trans
ferência de R$31 milhões da Telemat (T elecomuni
cações de Mato Grosso S/A) para o Governo do Es
tado, a tftulo de antecipação de receita de ICMS. 
Aqui, desta mesma tribuna, denunciei, em maio, 
essa obscura operação e chamei a atenção dos mi
nistros da área econômica para ela. 

Também teve repercussão nacional uma de
núncia feita pelo Senador Júlio ~ sobre a mani
pulação das pesquisas em Mato Grosso. Em fita gra
vada, o Senador Júlio Campos foi incenlillado por um 
dirigente de um importante instituto de pesquisa a es-

---

palhar boatos dizendo que estava na frente. Ora, se 
um pesquisador age com essa irresponsabilidade, o 
que podemos pensar dos levantamentos eleitorais 
feitos por ele? E esse instituto foi decisivo em Mato 
Grosso contra a Unidade Democrática, contra a nos
sa campanha eleitoraL Foi decisivo, foi usado para 
ajudar os nossos .adversários escancaradamente. 

Finalmente, fala-se em Mato Grosso que os 
nossos adversários teriam contratado, no dia da elei
ção, para o trabalho de boca-de-uma, cerca de cem 
mil pessoas, numa operação que teria tonado R$1 O 
milhões. A ser verdade, mais de 20% dos 472 mil 
votos recebidos pelo aluai Governador teriam sido 
comprados, o que configura claramente abuso de 
poder económico. 

Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, pelo 
que estou infonnado, o uso da máquina pública em 
favor da reeleição não ocorreu apenas em Mato 
Grosso. Com poucas e honrosas exceções, esse 
fenômeno repetiu-se de Norte a Sul, com maior ou 
menor intensidade, mas estou certo de que, em 
nenhuma unidade da Federação, foi tão acintoso 
quanto em nosso Estado. Uma disputa eleitoral vi
ciada como a que assistimos em Mato Grosso im
pede que se descubra a verdadeira repre
sentatividade dos candidatos. Ao invés de clarear. 
&la obscurece o panorama politico do Estado. A 
reeleição, ao trazer a possibilidade de manutenção 
do poder por mais quatro anos, levou alguns can
didatos - entre eles o Governador de Mato Grosso 
- à prática de ações polfticas que já haviam sido 
banidas da vida republicana há várias décadas. Em 
português direto e claro, a reeleição representou um 
forte retrocesso na vida politica brasileira, por isso 
precisa ser revogada. De agora em diante empe
nhar-me-ei aqui, no Senado, pelo fim da reele"ção. Es
tamos chegando a urna situação pior do que a de 
1930, da República do café-com-leite, de Washington 
Lufs, que levou Getúlio Vergas a fazer aquela revolu· 
ção e ir ao Rio de Janeiro tomar o Palácio do Catei e. 

O Sr. Emancles Amorim (PPB - RO) - Penni
te-me V. Ex" um aparte? 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT) - ~ 
com p!liZer que ouço o nobre Senador. 

O Sr. Emancles Amorim (PPB - RO) - Na 
verdade, nobre Senador, em se tratando de reelei
ção, o povo e os políticos brasileiros não estavam e 
não estão preparados para absorver tal projeto. Já 
na época da aprovação dessa emenda, vários Sena
dores foram contra a reeleição e eu, que tanto de
nunciei a conupção que já haVJa no Governo do meu 
Estado, Rondônia. fui contra a emenda também. Ob-
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servou-se terem sido usados meios ilícitos e o pn)
pno esquema de pesquisas para tomar, de quem po
deria, o direito de estar a frente. Na verdade, -
sistema de pesquisas dermtou vários candidatos, in
clusive a nossa candidatura no Estado de Rondônia, 
pois, durante um determinado momento, elas me co
locaram em segundo lugar, mas, diante de inte-
ses governamentais e da imprensa local e da detur
pação das pesquisas, fui derrubado dea&e patanw. 
No que diz respeito a credibilidade diante do ...... 
o sistema de pesquisa leva o candidato a ter ~
vantagem. Por isso defendo que a reeleição Iam que 
ser revista. Nesse sentido, estamos apresentando à 
Casa uma proposta de emenda à C01'81ituição, PIO
pondo que haja, no mínimo, a desi~tibifizaçln, 
senão o término da vigência da reeleição, que p ... -
dicou muitos candidatos. Lamentavelmente, o ,_., 
candidato em Mato Grosso, Senador Júlio Campa, 
que contava com 48% dos votos, foi derrotado e, a 
essa a~ura, derrotado maia pelas pesquisas e pelos 
recursos financeiros demasiados que esta c
aprovou. O nosao PPB, por exemplo, que 111m 80 
Deputados no Congresso, valou a favor da nwlholia 
da situação do Governo do Estado de São Paulo, 
mas, no fim, foi atingido pelas vantagens dadas por 
esla Casa e paio Congresso. 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT) -
Penso, Senador Emandes Amorim, que, com ,.._ 
ção às pesquisas, deve1'1'105 rever tarréém a ~ 
legislação com a maior seriedade poaível, pois o 
que vimos nessa eleição, em vários Estados ~
ros, foi simplesmente acintoso. Aqui mesmo, am 
Brasília, um instituto de renome nacional dava o Clln
didato do PMDB corno dermtado até no dia da ._ 
ção, mesmo na boca-de-uma. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) -
A Mesa informa a V. Ex" que o seu t~ já a.tá •
gelado. inclusive para o inicóo da Ordem do Dia, e 
ainda há um orador inscrito. 

O SR. CARLOS BEZ2RRA (PMDB - MT) - &r. 
Presidente. vou sintatizar e em doi& rnirlW:ls tenni "'· 

Resta-nos agora esperar o pronurw:ia"*llo ela 
Justiça. O TRE já puniu o aluai Governador de M.-o 
Grosso pelo uso eleitoreiro na distribuição de c:M
ques do Padic. Esperarnoe que essa punição se re
pita na instância superior. Por outro lado, encontrwn
se, no Superior Tribunal de Justiça, duas ações en
volvendo o Sr. Dante de Oliveira: uma cooo'lecilla 
como "Secomgate" e outra corno ·o Caso de Mlla 
Preta". A primeira ação·'rwfere-se à dimibuiçáo caa 
verbas para publicidade. oficial, que, como diue an
tes, vêm beneficiando. de forma clano, aper.a um 

grupo de comunicação do Estado. A segunda trata 
Senador Carlos Bezerra preS1a sobre o seu Estado. 
sobretudo a respeito da admimstração Dante de Oli
veira. que foi meu colega na Câmara e um dos pala· 
dinos da democracia e também da moralidade. No 
entanto, ao que me parece. esquece o seu passado 
ao se transformar em "new" tucano, iá que foi do 
PMDB, tendo se transfendo depoiS para o PDT, abri
gando-se, agora, no PSDB. Em sintese, quero dizer 
que V. Ex", Senador Carlos Bezerra, tem toda a ra
zão quando denurw:ia o uso e o abuso da máquina 
em favor de determinados candidatos. Isso ocorreu 
na maioria dos Estados da Federação, especialmen
te no Mato Grosso, no Distrito Federal, no Pará, 
mostrando que o Pais, exatamente por não possuir 
urna cidadania esclarecida, politizada, não está pre
parado para praticar o principio .da reeleição. Para
benizando V. Ex" pelo corajoso e lúcido discurso que 
acaba de fazer, quero anurw:iar que estou colhendo 
assinaluras para urna proposta de emenda constitu
cional que simplesmente revoga o prirw:ípio da ree
leição em todos os níveis, para Presidente da Repúbl~ 
ca, para governador, para prefeito, porque essa prática 
propicia o uso da máquina administrativa e estabelece 
urna disputa desigual. Finalmente, nobre Senador Car
los Bezerra, quero dizer que, no seu caso, no caso do 
Distrito Federal e no caso do Pará. fomos vitimas de tu
canagens do PSDB. Mu~o obrigado. 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - Mn -
Exatamente. O PMDB, nobre Senador, antecipou a 
vitória do Presidente Fernando Henrique, que era 
importante para o Pais. Essa vitória antecipada foi 
usada principalmente contra o PMDB, nas nossas 
bases. Nossa bancada, que era de 105 Deputados 
na outra eleição, agora é de 82. Onde o PSDB fo1 
procurar espaço? No PFL era mais difícil. o aliado 
número um. Foi no PMDB. onde era mais fácil. E o 
PMDB pagou caro por isso. Os principais aliados a 
reeleição foram os que mais caro pagaram_ O Sena
dor lris Rezende, o Governador Antonio Britto, do 
Rio Grande do Sul, e o Governador Jader Barbalho, 
do Pará, foram os que mais defenderam a reeleição 
e os que mais caro pagaram por isso. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS) - Perdão, 
mas o Governador Britto era contrário à reeleição. 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - Mn -
Que o PMDB saiba refletir sobre essas questões no 
futuro. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. CARLOS BEZERRA EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 
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ANEXOS 

Família problema 
Irmão de Dante de Oliveira era sócio em 
empresa de saúde que aplicou golpes no Estado 
GILBCRTD NASCIMCNTD 

.------.. 
1 PESOUISA1 

·lSIOl:· I IA.. I 

I ~I I 4t' fi" I ,: . -_. 

O govem~dor de M:uo Grosso. 
Dante de Oliveira IPSDBI. can
did.;:no b. reeleição. e~lá sendo 
acu...ado de montar um e;quema 
p:~r.>lelo de arrec:ul:>ç:io coman· 
dado por seu inn4o A~ndo 
Mwtin.< de Oliveir.L Segunc.lo o 

~mdnr Carlos Bezerra CPMDB). des.<;e "'""uema 
tana pane a c:mpre$l Mato Gros..'iO As.oç,isrência Mé
di<..-:1 Cirúrgica e Hospilalólr Ltda. (uma fr.mquia ~ 
lnlcrclíni~a.,}. da (.(UaJ Ann:mdo C:r::l um dos ~,).. 
cios. E.\S&J cmpre.'iõl tinnou convênio com a ex
eslal;ll Ct.:mat (Cc:nrr.:tis EJétrica.'i Mato-grossc:n-;cs). 
P= c.lriblar a lei de licit.:IÇõe<. o c.linheiro do eu
vemo chcgav:a aré :1 c:mpreS.il de Sfl.Údc atl'ilvé~ -de 
uma triangulaçõlo envolvendo o Sindicato dos Ur
b:mitários. Entre setembro de 1996 e março de 
1997. pericxlo em que o innão Ue Dante foi :-.'X.:io 
da empresa. for:J.m repa'i..'\õldos;, lnten:linica..'i cerc:~ 
de RS lO milhiies- RS 9.2 milhões em cheque.' e 
RS 760 mil c=m títulos d:l Cem:J.t. Ma.~ a empresa. 
hoje falida. não est:J.Võl p:1gõJ.ndo ns hospit:J.is e clí
ni~~.,.-. Paro.~ complic:J.r a situ~ão c.Je O:J.nte. quc=m 
p~lctp:J.Yõl cJõJ. ~ocicdõld.e ao lõldo c.Je seu innão era 
José Eclu:trdo Pono. o mesmo person:1gem que õJcu
sou o govemõldor de ter recebido - em setembro 
de 1995. um ~no depois de •ncerrada a compo
nha - USS 6 milhões em dinheiro vivo que teri~m 
vindo de empres:lS do grupo de Olacyr de Mor.t-

es. Porto. segundo denuncias. foi tesou-

"Hoje ele 
é uma das 
maiores 

fortunas do 
Estado. Tem 
uma relação 
enorme de 
empresas" 

Lrr1 Mtulunlo. 
srerrlllr'IO·trral dt' 

P.ttDB-.111 so•r~ 
Armando d~ Oli"~"a 

reiro da campanha de Dante ao gover
no em 1994. Assessores do govem~
dor confirmam que ele participou d~ 
campanha. mas como um mero ólS

sessor na área financeira. 
Difícil. porém. é negar a proximi

dade dos sócio~ da Interclíni-

Dante: dólares 
e necociações 
suspeitas 

... 
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C:lS mõlto-grossen~e com o governo. Outro dos 
sócios er.:J. Augusto Aurêlio de CõJrvalho. concu
nhodo de Arm~ndo. A mulher de Carvolho. Nei· 
de L~ite de Carvalho. e innã de Neil:J. Barro!-. 
Oliveira. cunhada de OJ.nte. A empresa foi cria
d~ no di~ 16 de março de 1995. tendo como pn· 
metros sócio~ Jose EduJ..rdo Pono e José Luiz 
Com?:ia da Co~ta. No J.no seguinte. foi feita a 
primcir.:J. alteração no quadro societ:írio: enlr.lr.lm 
Annando de Olivcir.:J. e Augusto de Carvalho e 
saiu José Luiz Costa.. Em maio de 1997. Annan
do deixou a sociedade e em seu lue:ilr assumiu 
Neide Leite de Carvalho. De simples-funcionário 
da CernaL o innão de Dante tomou-se um milio
nário. acusa o advogado Levi Mach3d.o. secretá
rio-geral do PMDB local e coorden:ldor-juridico 
da coligação que apóia a c~didarura de Julio C=
pos I PR..) ao governo. ··Hoje ele e uma das maio
res fonunas de Mato Grosso. Tem uma n:laç:io 
enorme de empresa'\: mdústnõJ.S de ctmento. mine
r.lÇào. agropecuãria. construção civil. corretor.:J. de 
o:;eg:uros e revenda de J.uWmóveis. ~ntn: outra.s ... 
Por CJ.usa da..:; denúnctas. o senador CJ..rlos Bezer
ra { PMDB) começou a mobilizar J. bancada de 
opostç5.o na Aso:;embléia Lt!g:ISIJ.tiva par.l pedir o 
impeJ.chment de Dame. ~J. coordenacio da c:J.m
panha do governador. J.'\Ses!>.ores Jt~'\er:l.m que 
:.L' deminctJ.s não 1êm r'undamenm ~ l.jUt: Arman· 
do tena abandonado a ,octedad~ na Jntt:rdini
~a.' "JU~tameme Llepot~ 4ue Pono .1pitcuu um 
~ulpe U.e RS h milhões ~m clín1c:.J~ ~ ho~p11a1s·· 
Dt: ;.n:nrdo ~.:Dm a a:-.~es'\Ori:J.. Pono ~:-.ta re~pon

Jendo ;..~um llll.fuenro poiH..:io.il por c:-.h!lnm;uo. • 
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ESTADos Amigos e parentes de goverrrtzdor são beneficiado 

Grupo concentra 
publicidade em MT 

LUCIOVAZ 
d11 Sucunal de BrasíJi11 

O governo do Mato Grosso mon
tou um esquema de distribuição 
da publicidade oficial que priviie
gr.a o pnncrpal grupo de comunica
cão local, o grupo Gazeta, e envol
ve empresas que têm a participa
ção de ex-assessores de confiança e 
familiares do governador Dante de 
Oliveira (PSDB). 

Uma unica agência de publicida
de, a DMD. concentra toda a verba 
do governo e decide como fazer os 
investimentos. Um dos sócios da 
DMD e também proprietário da 
TV e do _i ornai" A Gazeta". 

A coligação Unidade Democráti
ca, liderada pelos senadores Júlio 
Campos (PFL) e Carlos Bezerra 
( PMDB ), candidatos ao governo 
do Estado e ao Senado, respectiva
mente, pediu ao TRE a suspensão 
das verbas para as empresas do 
grupo Gazeta. 

Dante de Oliveira é candidato à 
reeleição. Um dos candidatos ao 
Senado pela coligação de Dante é 
Antero de Barros, seu u-cllefe da 
Casa Civil e ex-secretário de Co
municação SociaL 

Antero é um dos elos do esquema 
de distribuicão de verbas oficiais 

pelo grupo Gazeta., que apóia o go
vernador tucano. 

Antero é sócio, com a mulher do 
próprio go'\WD&dor Dante de Oli
veira, Thdrua de Oliveira, na em
presa Multimidia Assessoria e Co
municação. Participa também da 
lnfor Video Producões com Márcia 
Campos e Jose e João Donleo Leal. 

Mácaa. José e João Donleo são os 
proprietários da agencia de publi · 
cidade DMD (iniciais dos tres no
mes da sociedade l. 

O favorecimento das empresas 
do grupo Gazeta ocorre desde o 
imcio do governo e esta expresso 
nos numeras apurados oeio TCE 
(Tribunal de Contas do Estado). 

Auditoria das conras de 1995 feita 
pelo TCE apontou gastos-de RS 
11,9 milhões com publicidade. To
das as despesas foram realizadas 
sem licitação. Apesar disso, as con
tas focam aprovadas. 

Da verba de televisão naquele 
aoo (RS 4,5 milhões), RS 1,9 mi· 
lhio foi para a TV Gazeta. A TV 
Centro América ficou com RS 1.4 
milhão. 

No julgamento das contas de 
1996, o cons.iheU"o Di alma Metello 
Caldas ressalta: "Constatamos que 
as despesas com publicidade não 
foram re•iizadas com processos li· 
citatorios. Vale salientar que essa 
icreguiaridade fora cometida pela 

Secam em extrclClOS anteriores. 
nos quais a mesma teve as adver
tências cabiveis desta Corte". 

Metello citou exemplos de despe
sas com publicidade realizadas na 
dotacão "outros semços de tercei
ros'". De um coral de RS 1,99 mi
lhão. as em1ssoras do grupo fio 
ram com RS 1.2 milhão. A TV Cen
tro América levou RS250 miL 

Em 96, a Secretaria de Com uni
cação Social realizou concorrência 
para contratar uma agencia de pu
blicidade. Venceu a DMD. A repre
sentação da Unidade Democrática 
diz que, ·na verdade, privatizaram 
o dinheiro,licitacam a conta, licita
ram uma Secretaria de Estado, 
criando uma Secom privada. Lici
taram o próprio Tesouro estadual" 

Falha 
Em resposta ao TCE. o ex-secre

tário de Comunicação em 1996, 
Mauro Camacgo, diz que "a ausên
cia do certame licitatório para des
pesas com publicidade vinha sen
do pratica adotada desde o gover
no anterior, sem rmpugnação des
sa Cone". 

Mas Mauro Camargo reconhece 
o erro: "t forcoso reconhecer aue 
.ncorremos em iamemavei falha··. 
Camargo e hoie direror de JOrnalis
mo do _jornal" A G.uera ·. 
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TRE proíbe Governo de 
"distribuir dinheiro" 
Tribuna/também suspende progromaçãa da N Gore"'. que d~eu decisão iudicial 

QDEJI UMI E IIDILWID PICIIECI 
Editona com ~rtogern 

O Tribunal RqiorW Eleitontl: 
(TRE) pro•biu. ontem o Governo' 
do Estado de continuar distribuin-1 
da dinheiro eom os repasses dei 
~m da Pmd=rF' no mhpm· 
em• de Apoie o·m· •' ·a· a' 
YOS Cpmi!Dj .. r;., !~i";:l ~~ ~~ êlãdn cadutr::h!f!5. 
~i@l4de " n . 

rinumo turno, ou 2!5 de outubro. · 
~ eac dC !!IV""'? I!!T") 1 

Q JUIZ rdator <ia rcprcsentaç.lo , 
impenda pela colipçto oposici-1 
onista Unidade Democritic:a. Ivan 1 

Ramos, acatou o argumento da I 
autora de que o Governo do Esta
va dnrnpeitando o anilO 73 da 
l...ei Eleitoral 9.504, que prolbe a 
'CJ"'fertncia voluntária de recut:. 
sos de órglos pUbhcos nos trl-5 
meses que anlccedem o a •• das 
~-

·~•n Ramos considerou que a 
"entrega de 4inheiro vivo'', pelo 
Governo feria o principio de igual
dade e"'~ os candidatos. o oue 

• 

traria p~julzos a.o processo dei
torai. 

"'Com efeito, a imediaticidade 
se justificam. pois enumdo Rlc
vantc o fund~eruo deu repre
senaçlo e a eventual continuidade I 
da pr.Uica representada 1nria jus-i 
tilicivel receio de ineficâcia do 
espirita infonnador da aluai legis
laçto eleitoral, conforme contido 
no artigo 73 da lei 9.S04, seja im
pedir o afctamcnto da igualdade de 
oportunidade entre candidatos nos 
pleilos eleitorais'", arpmemou o 
magisn~do ao defl.a.grv sua dcci,..,. 

Na rep~sentaçlo a Unidade 
tambem denunciou a cxpl~lo 
politica pdo candidato Dante de 
fllivc•r.t da .. ccnrnõnia"dc cn1rcga 
dos recursos do Padic. transfor
mando-os cm nuni-comjc1os d;a 
Frente Cjdadania. 

.. A lega amda a repre5entante 
que a par da transferinc1a de n:· 
cursos publicas, ela est.ana ocor
rendo em alas publicas de cunho 
politico-eleitora!. tal como Já tena 
ocorndo no dia três de agosto. na 

A.iSOC111Ç10 dos \ilrimpe:ros d:C r 
Puas e ~....~arda. conforme diV'Iõ!· 
pdo> pelo Jamal ela Mlnhl ela TV 
Gaetl'"o diz 0 dcsplcho, 1 

o ntE dewmiliGG ainda eu Q 

S~do-doBra· 
sil (insâbaiç:lo p da&ll a canl.li 
dos f'K'ftDI). MIIIOIII Luciano dos 
Santos. a irnaliaa • 1 ...., dos 
recunos, n:wa I d J os .. '"COIIIII 

pcáairia elo banca"" ulooriar ddl-1 
bençto dalusoiça Eleionl". 

FORA DO AR· O juiz auxiliar 
Gerson Ferreira Pan. do TRE.I 
suspendeu a cdiç:lo de oram do ..,....... ·c-.. u.t.z·. da TV 
Gattta (Record). lendo ao ar de 
squnda a scxta-rcira, da li b 
12 horu. por clcsobedifnc:ia a de-· 
ciSio judiciaL A m"'<<ida vale por 
24 horas. O ad...O~-'Q ClAudio Sti· 
bilc, da assessoria jurfdica da. TV 
Gazeta,. entrou ontem com recur
so no Pleno do TRE. 

Em despacho liminar. na sana
na pessada. Ferreu:a Pus detennl
nou que o programa nlo ma~s di· 
vulguse reportagens nem ernilis
sc opmilo sobre assun1os politi
c~. se li~:u.."1~:: i !-..;3 área cspc· 

dfia - noticWio policial. Antes. 
pcto mesmo motivo. a em1ssora jt 
ht:via sido multada cm R.S 20 miL 

~rson Pus KaUJU pedido da 
Coorrle11a•.;;ln Jurfdica da Unidade 
Drm•ocr.iuo ;• (~ PMDB e mais 
10 JdMI•I:• • :101' causa de rcpot· 
....._ .. , .. ·:· •!·~o'as no proan:nq. e .. ~. 
~.,.i.•· ··· • jamalisza06visRo
ben(• ... ,,.,.,a do 'Col:kia', mes
lM ;!1...., .•• otiriC&Çia da liminar. 
praibiú\o. 1\enrillan.f'oim.lana. 
final da. bJde de W t I JObrq 
• --COM PALHA I 

0-de-dal'l,jar" 

-~--..... l----polias-, !aiOria jtrilica.. No ... toniUdo. a· 

ernissola explicou - ~· 
dores qw: a 'Coaláa" nla foi ai· 
bida par problaau 16c:nicos.. O 
oolwpclocu..üoSdbilo,.......,... 
jundico da TV a-, in-1 
quc cntta1 cam m..dldo ele IIIU
ranc;:a no ptenodo TRE. '!Oií 'raldu 
a suspenskl da medida. Sfibile dis- . 
se que a empresa .......... cndo.l 
o julpmemo do rMrito ciaqucsiiO. • 

Elarmim desmente Gazeta 
IIM&IU IDIIB.U 0.--

O candidato a deputado esta
dual e ex-pmidenu:. do lncr.~., 
Elarmin Miranda.(PMOB). dcs
menr:iu an1en:1 ts acusac;ocs dos 
tnbllhadora runis assernados 
no muruc:tpio de Tapur:ah. de que 
ele teria dilO em uma visita reita 
ao assentamento no dia 22 de 
qosca pass.Mo. que os recursos 
da Propwma de Cm:lito Especi
al da Reforma Agrí.ria (Prncera) 
56 seriam liberados par:a quem 
vnta!IO-.;e no PMOA 

Elamun disse que esse fato 
nunca cxtsti" c que os trabalha· 
dora foram induzidos a fazer 1.1.is 
acusaçOc:s.. pelos grupos adver
strios dessas ele1ç0e!.. 

MPrimcuoqueeudeixei de ser 
presidente do Incra h.t se1s me
ses c nlo apito ma1s nada l.i dcn
lro e. segundo. que o orçamenta 
do Incra e programado sempre 
um ano antes. ou seja, o que está 

vigorando esse ano ji foi detenni
nada no ano passado e ninguem 
pode intcrfa'ir'". explicou Mir:an
cla. 

Ele infonnou ainda qgc existe 
um colqjado que aprova a libera
çlo dos recunos do Procen... que 
e composto por um ttcnico do 
lncn., dois ~es do Go
verno do Estado, wn da f ctap'i. um 
doMolliiiG&JScm-Terra. umdoBan
CXJ da Brasi c otDQ do lrde:a. 

'"Como cu posso interferir pana 
onde vto ser dntinados o' recur
sos se quem dec1de ~ o colegiado 
fonnadn cotn rcrre,cntantc-.; di! 
todos os setores imeressados'J Essa 
nouc•a publicada pela (.iucg, tem 
cunho eleitoreiro. com o \anico 
objetivo de prejudicar a minha can
didatura", afinnou o ex-presiden
te do lncr.a.. 

Elannin admitiu que rnlmentc 
vem vtsltando os asseruamentos do 
Estado fl.l!lmdo campanha e ped•n
do voto para ele e Q'5 candidatos 
da Unidade Democratica. JUlio 

Campos (PFL) c Carlos Bczcf'T3. 
(PMDB), mas que dai a condici
onar verbas par:a m:eber o apoio 
e o voto dos trabalhadorn h.:i. 
uma diferença muuo grande. 

'"Saia inclusive uma bumce 
da minha pane subir cm um pa
lanque e falar que os recursos do 
Pf'OC'Cnl s(l chcprlo ali se todos 
votattm nos meus candidatos; cu 
•penas estou fazendo campanha 
como muitoS outros candidatos 
estiO". observou. 

Squndo Elannim. a afirma
çJ.o publicada pela Gueta de ~:~ue 
c•u!!Oie utna fita cr.:~vada '""" t;u" 
declaraçOC'!I e mCnura c ele dcsa
f,a a aprcscn1açJ.o dessa tia a 
Jusuça. I 

"NJ.o tenho rw::la alcmcr e J:i 
inpssc• ontem com duas repre· 
!ent.açOcs na Just1ça, uma ~d1n· 
do d•reuo de resposta i Gazeta 
pelas matenas veiculadas c uma 
ou11'11 aç:lo crimtnal por cu ter me 
5Cntido moralmente agredido e 
d•famado", tnfonnou Mu;and;a. 
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Sebastião Nery 

História de uma 
pesquisa do lbope 

r-~ ~~~ 

B RASÍUA • Scaund.a-fcira. 21 de sc1e111bro. O scn..._ 
Júlio Campos. cancüdalo do PFL a g:ovemador • M.

Grossa, lelcf0110u de Cuiabi ,.no lbopc. DO Rio. Faioll ~ 
Carlos Ausato Montcacaro. o dollo. Oiue que csaa.
circulando boalos no Esll4a. divuleados pelo comill elo 
governador DaMe de Oliveira, do PSDB, c::udidalo t. reelei
ção. de que a próJr.ima pcsqviu dana I O poniOS de vugpe 
ao governador. 

Montenepo destncntiu. o tranqUilizou. disse que DIMc 
estava em queda e ele, Júlio, cm ascenção. E que tudo indicaft 
um segundo 1urno cm Ma1o Gros.w. G.-rillntiu que a pcsqaillll 
a1nda n.i.o cst:aYa fechada, porque os pcsqui!\adores ai• 
estavam em campo. ou 5ejl, na rua. E que só sena fcdlada 110 
da.111 24. 

Mon1cncgro dis.~ m:111s: qw: o senador ficasse calmo. pais. 
na semana aucrior o lbope hnia cnrrecuc uma pnquiSII a -
cliente de Maio Grosso (o ~or), dando uma difcta~p 
de apenas dois pontos (Oantc40,Júlio 38), COMfll os seis~ 
deumasemua..ea(Dante4l,Júlio3S),alémdoc~ 
dos candidau. do Prona (Manuel Nones) c do PT (Cartlll 
Abialil). 

E Montcnepo ainda supu ao senador que dissasc .,_. 
~estav• cinco pontos à frcnle do loYemador". E reveiau q• o 
senador Cartas Be:zcrn. do PMDB, 11iado de Júlio Cua~ e 
candidato ao Scn.oo, c:sa.va '"belll diswtciado do tucuo AaWo 
Barros"'. 

Segundo capítulo 
Tcrça-lein.. 22 de.eembro. 

M1uro Cid. chefe daampanfta 
de DuuedcOiivcin..cnc:omcn
dou 1 documcn&OS em mias do 
senador) um mdhio de panflc
IOS com OS ·"resultados Cli:IIO!'io. 
( Uc uma pc~uJS&quc sena con
clu•da no d~.a 24) e que a 1V 
Centro Amenca. afili* da TV 
Globo. ,a hn1a d•,.ul«ado tn:s 
d1as an1es. no dão. 18. 

Ouana-fcira. 2.3 de sctem-

bro. Em diversos m•te ... 
de Mato Grosso. foi dis.cnbllí
da prop•K•nda eleitoral do 
PSDB com os nlimcros ~
c•ados pelo sovcmldor c _... 
gados por Montene!JV "(O..C 
com I O pomos na trentc de 
JUlio) e que. SC8Ua4o 

Montcncero, sen::~m tabulldos 
em Silo P::~ulo no d1a 24. IDb 
supcrv•s:.o da ductora~xea
uva do lbopc. M.irCI3 eav.u.n. 

Terceiro capítulo 
Sczu-fcin. 2S de setem

bro. Advogados da campanha 
do scudor JUlio Campos en
tregaram. ao Tribunal Rcgio
na.l EJeitoRII de Mato Grosso. 
gr.~vada cm fita. a conversa 
tckf6aic::l do senador com o 
cümordolbope. 

O juiz Tadeu Cury, cm fat. 
para 1 1V Globo. no Rio. c 
todas as TVs. rádios c Jornais 
de Mato Grosso. proibiu a di
vulpçiocla pesquiSado lbopc. 
poise la c:suva ~sob suspeição··. 
E mandou laaw c guardar a 
fita CXIIDD segredo de Jus&iça.. 

uuano capítulo 
No mesmo. dia. cxec:utn-os 

da 1V Globo, DO Rio, m:obc
r...~dafltae chamanm 
Mon1.-po para cte:larecu. 
A Jidenoça nacionol do PFL 
tamb&a ouviu a fita c se cs
c.dali:ma. ma pediu • Júlio 
eu.poo qac '""- c:Wdado 
porque ..... delmon.Jiz:açio 
da pctqaisas podia acinsir a 
campa11ba de Fernando 
Hcnnque Cardoso. 

Donringo, 27 de setembro. 
O c:omado da cunpanha de 

l...ui:z lúcio Lula da Sllva ca
tru:l em con-.co com o PT de 
Muo Omao q_ucrwndo nalici
u • ata. -o Glabd' c o -es
tado dc·Sio Paulo" publica
.... DOY& rOdada! de pcsq isr 
do lbopc 11011 caadoll <• cacc"
çtoda}ian.iba. ACR, Ron:ima 
e ~). E mptecndeaiC
meaiC Dio publicaram •. ..ov. 
pcsqaisa de Mato Grosso 
(republicaram os númerm da 
semana antcnor: 41 a 35 para 
OUIC). 

Quinto capitulo 
Scp:nda-fcin. 28. O lhopc 

mandou advogados a Cuiabá 
para pediRm a cassação da 
dcasão do juiz Elci1oral. Ta
deu CUI"J, e consc:&uirem iii di
vulpçio da pcsquasa. A lV 
Centro Aménca. afiliada da 
Rede Globo. mandou cana ao 
lbopc rcii:UldlftdO o contr:uo. 
As lVs Morena. de Campo 
Grande., e a Cidade Branca de 
Corumbá. tambem afiliad.:Lsda 
Globo. rompn2m seus contra
los com o lbopc. 

Tcn;~-fcira. 29. O Tribu-

nal Rcponal EJci1onl de Maao 
Gros.w liberou a divulgaçio 
da pesquisa dn lbopc. O jornal 
do meio-di:~ da Globo. o 
~Ho;e~, pó5 ii pesquisa no ilr. 
0 .. Jornal NICIORII", l .IIOIIr.:. 
nio pós. 

Se o lbopc C assim no go
verno UJCano de Mato Grouo. 
li DOS distafttcs confins do Pa:ís. 
ima1incm como não é no PI! lá
cio tucano do Planalto c nos 
governos 1uc::1nos do Rio. Sio 
Pauio. Minu.. Ccari.. Rio Gran
de do Sul. 

Plantâo da política 
l) ConvciY!1do com trC:s 

cmprcsúios. no Palácio da AJ
vonda.. FHC disse: ~Minha 
colig.açio cle110raJ uigc mui
tas conccssócs. Faço o charme 
que posm. Mas a uis palan
ques nio subirei nem no pn
mcuo nem no KI(Uodo 1umo; 
o de fOrcsccsj ÕuCrcia (Sio 
Paulo), o de Newton Cardoso 
(MinasJcodc fJoaqu•ml Ronz 
(Brasd.ial": 

2) Apesar de todos os jura
mCfltosao PMDBoficial. FHC 
começou a romper os compro
missos de isençio. toda vez 
que houvcsc um dos PSOB 
disputandocomumdoPMDB: 
gravou dcdar.~ção de apc11o :110 
tucano Josê Robeno Arruda 
para governador de Bruilia. 
Roriz esta uma fera Outro!li 
v1r.iio. no s.c,undo turno. cm 
ouuos estados. 
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SENADORVAIAMATOGRASSOMJDARCANDIDATODOPR.EACUSAGOVERNADORDEUSODAMÁQUINA 

ACMABRE FOGO CONTRA DANTE 
-. uiab:!.- O presidente do Se
I ' nado, Antoilio Carlos Maga
U lhães (PFL-BAI, esteve on
tem em Mato Grosso para tent~ 
reverter a desvantagem do candi
dato do PFL a governador, Júlio 
Campos, que foi ultrapassado, na· 
mais recente pesquisa lbope, pelo 
candidato à reeleição, Dante de 
Oliveira (PSDBl. Os números da úl
tima pesquisa, divulgados há uma 
semana, indicam que 41 'llí dos elei
wres o referem a continuidade do 
governo Oliveira, enquanto 3511. 
deles votariam em Campos. 

No Aeroporto de Cuiabá, ao de
sembarcar. Magalhães defendeu 
mudanças que ele chamou de cor
reções na emenda da reeleição. O 
presidente do Senado argumentou 
que. com as amais regras, a disputa 
é injusta .. Para e lê,· prefeitos ego
vernadores deveriam disputar o 
pleito afastados dos cargos. "Na 
Bahia. não há denuncia de uso da 
máquina. mas, em Mato Grosso, 
pelas informações que tenho. o uso 
é cínico e despudorado··, disse Ma
galhães. 

O presidente do Senado reco
mendou aos pefelistas do estado 
que denunciem qualquer tentativa 
de uso da máquin~ ou supostas ir
regularidades cometidas pelo go
vernador em exercido no horário 
~leilOrai e encaminhem para a Jus
liça comum. "Mato Grosso tem de 
sair du manchetes nacionais, devi
do a escândalos, e entrar nos ca
denios de economia", disse Maga
lhães. Ele estava referindo-se a de
núncias publicadas nas revistas /s
coÉ e Veja. com acusações ao atuaJ 
governador quanto às despesas de 
publicidade e caixa de campanha 
oas eleições de 1994. 

IMPEACHMENT 
O senador Carlos Bezerra 

IPMDBJ defendeu o afastamento 
de Dante de Oliveira e está organi-

zando o b;m::ada de oposição, Gü• 
tem hoje 15 cadeiras na Assembléia 
Legislativa e jt começou a discutir 
o praceaao de lmpeachment de 
Dante. 

Na avaliaçlo dos deputados 
oposicionistas, as den~ndas cara
tra Dante slo gravíssimas, espe
cialmente aquelas que envolvem 
Armando de Oliveira, innão do go
vernador, tanto no casa das nego· 
dos do governo com a Grupo lta
maratl, do empresário Olacyr de 
Moraes- que teria dado duas ma
las com USS 6 milhões a Armando 
para pagar dividas da campanha 
de Dante em 1994 - como no caso 
da empresa Mato Grosso Assistên
cia Médica/lnterclínicas, que per
tencia a Armando e a José Eduardo 
Porto. que agora rompeu com 
Dante e denunciou o esquema das 
inalas 

A bancada oposicionista - prin
cipalmente do PMDB, que precisa 
de mais um voto para pedir abenu
ra de processo contra Dante- de
ve tomar hoje uma decisão sobre o 
pedido de impeachll}ent. O fiel da 
balança para a abenura do proces
so contra o governador poderá ser 
um dos dois parlamentares do PT 
na Assembléia. Eles poderão ali
mentar a disputa entre· os grupos 
de Julio Campos e de Dante. 

José Eduardo Pano denuncioU à
Procuradoria Geral da República 
que em setembro de 1995 o irmão 
do governador recebeu as duas ma
las de representantes ou funcioná
rios da Construtora Constran. de 
Olacyr de Moraes. Uma semana 
antes. o secretário de Fazenda. 
1:ãflõs Almeida de Oliveira, e o go· 
vernador haviam autorizado um 
pagamento de RS 20 milhões a 
Constran, por meio de um finan
ciamento junto ao Banco ltamara
ti. também pertencente ao grupo 
de Olacyr. À V•ja, o ex-secretário 
alegou saber que a operação fora 

irregular. mas não sabia que a 
Constran pertencia ao Banco lta
marati A operação i triangular, se
gundo c ;:=:ador da Republica, 
Moacir Mendes de Souza, que en
caminhou o processo à Procurado
ria da República 

A divida com a Constran.~ era 
consolidãaã e sofria correc,:ao ape
nas constitucional, transformou-se 
num empréstimo corrigido pelas 
taxas de mercado, aumentando 
significativamente o endividamen
to do estado, segundo o procurador 
Moacir Mendes de Souza. 

Olacyr considerou a denúncia 
um sonho de Porto. Já o governa
dor disse ontem que só teve conta
tos com Porto na campanha. "Por
to foi apenas um assessor de minha 
campanha em 94. Ele ·nunca foi te
soureiro. Está fazendo essas de
núncias incentivado por seus ad
versários", disse Dante. 

Também o llder do governo na 
Assembléia Legislativa, deputado 
Luiz Soares (PSDBl. saiu em defesa 
do governador e garantiu que Porto 
nunca foi tesoureiro do governa
dor. Segundo Soares, José Porto foi 
um mero assessor da coordenado
ria financeira. 

Soares disse que Porto só aceitou 
o cargo por imposição do senador 
Carlos Bezerra IPMDBI. ex-aliado 
de Dante, que hoje forma a chapa 
da Unidade Democrática com o se
nador Júlio Campos (PFLl, candi
dato ao governo do estado. Porto 
ocupava um cargo na diretoria da 
estataJ Cenuais.Eiét-ricas do Mato 
Grosso (Cemat) durante o governo 
de Carlos Bezena, segundo ele. 

Bezerra reagiu. acusando Porra 
de ser um laranja teleguiado·de Ar· 
mando de Oliveira. O senador disse 
que nunca tratou de assuntos do 
governo ou _da Cemal com Porto. 
As denúncias estão acirrando no
vamente o t:lima eleitoraJ em Cuia· 
bá às vésperas da eleição. 
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O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) -
Antes de COI IC8dar a palavra ao próximo orador ilw· 
crilo, prorrogo por quinze minutos a Hora do Expe
diente, para permitir a palavra ao Senador Em.Dn 
lobão e ao Senador Josaphal Marinho. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA. Pronunoia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, Sra. Senadonts, o grave problana do 
equilfbrio ecológico senslliliza, cada vez mais, as 
populações do mundo inteiro. Contudo, ainda não • 
alcançou a plana cousciêtiCIB da extrama gruuidr t 
provocada pela a.-nte destruição da riqueza que 
nos legou a nalureza. 

A defesa do meio ambiente tem sido l8ma de 
debates e decillões intemllcionais, ainda inauliciln
tas, porém, para aeclaracimanto, em Vlirios ccattiJer
tes, de g~ parcelas populacionais mais ·
-· que ptC 1 Blf-n ct.lnlspailando as no.,_ 
elementares da dllleaa egnl6gica 

Nil ven:ilide, ~ amplia ... nas ..-
mais 11151l0'1Ú',.il a couecilucia de que, mail do 
que as 11068811 vidas, a de nossos filhos e .....,. -
tAo submetidaa e condicionada& à salvaguarde _. 
lógica que poaarno5 &aegurar às futuras Q8o*í ' I 
do mundo inllliro. 

Enlle os IM"rfJIIis denol que a~ a~ 
dade de vida e que, w-. vezes, mdbe-se lfiiW* 
mente à nosaa viela 8llá o lixo orgiiWco. Espal.-o 
ou amontoado em lugarae inadequados e ~ -
,_,.,.nto - e 116 IMSrriO na profundidade doa ,_. 
nos! -, o lixo e suas COM8qillociae eX1&11 · 
mais vidas humana do que muitas outras dniM 
ças que e~ o mundo. 

No entaniD, sio sobnls que podem - 81110-
veitadas. Os ca1lnlS urt.nos bl ·1 · os som ' , 
para se tar uma id6ia, p!Odumm 100 mi 101 I '" de 
11110 dilriemenlle, - quais 60% de lllllléria cxgAnil:a. 
Descarta-se, pois, o que poderia ser AICUperado. 

Segundo os cálculoe do Cempnf -~ 
sobre o qual vollaNi a f_. mais adiarE -, - pre
lelldida ~~uma economia c-. 
de US$4,6 bilh6ea, pois 11 poderiam reciclar e can
postar 23 mil lO! I ;s de ~os orglnicos, 15 
mil toneladas de P1JP111 e papelão, 5,5 mil 10111'1 1 
de plástico firme, 5 mil tonehtdas de plástico clulo, 
4,5 tonelada& de matai& ferrosos. 3 mil toneiedal de 
villro e 1 mil lO! 11 Ns de metais não-ferrosos. 

A i~l&ão do problema de resídl101 6 
ainda grande em .-se Pais. De cer1a feita, no pe
rfodo em que governei o meu Estado - e p-.. -
do em reduzir o lndice de mortaJidade infantil e em 
aeB8g'Jrar boa qnaidede de vida para seus habiiiin-

tes -. deterrn1nei uma grande operação de limpeza 
em São Luis, cujo lixo agravava os problemas de sa
neamento da nossa bela capital. 

O resultado foi notável, com milhares de tone
ladas de lixo orgânico coletadas nos mais diversos 
pontos de São Luis, responsáveis pela deflagração 
de doenças e desconfortos para a população. 

Nesse problema do lixo orgânico, sabe-se que 
nenhuma solução será encontrada sem uma conju
gação de esforços que se inicia com o consumidor, 
ao desfazer-se de uma folha de papel ou de uma 
ganafa de vidro ou de plástico, e percorre os cami
nhos dos diversos níveis burocráticos. 

É preciso, pois, uma ampla e generalizada 
conscientização de um problema cuja seriedade ain
da não foi de todo avaliada. 

Em meados deste ano. recebi em meu gabine
te a visita dos Srs. Augustino Kim e Young Suk 
Hwang, que me trouxeram um interessante estudo 
sobre o problema do lixo, acol11l8rlhado de um ante
projeto denominado "Reciclagem de Lixo". 

Esse é um problema que suscita preocupações 
intemacionais. Na maior parte do mundo. ainda não 
foram implementadas as providências. que dêem 
uma solução aos residuos sólidos, que já estorvam a 
qualidade de vida num crescendo assustador. 

Sobre o assunto, r-a um excelente trabalho 
que havia solicitado à nossa Consuhora Legislativa 
Dr" Maristela Bezena Bernardo, com informações e 
dados que proporcionam ao Senado segura orienta
ção sobre as opções que devemos assumir em rela
ção a esse problema. 

Tramitam presentemente no Congresso três 
projetas de lei dispondo sobre os residuos sólidos: 
dois formalizados na Câmara dos Deputados e um 
no Senado Federal, destacando-se. por sua abran· 
gência e utilidade, o Projeto de Lei n• 111, de 1998. 
de autoria do ilustre Senador José lgnácio Ferreira. 

Os mencionados empresários Augustino Kim, e 
Y oung Suk Hwang destacaram, no trabalho que rea
lizaram, a grande preocupação com a limpeza urba
na- hoje deteriorada, sem controle, transforma~ 
se num desastroso legado que estamos deixando 
para os nossos filhos e netos. 

O projeto que sugerem pretende ser um instru
mento para o planejamento de coleta seleliva de li
xos domésticos e industriais, com os objetivos de 
maximizar o uso dos processos de reciclagem, racio
nalizar o tratamento de lixo e, adicionalmente, pro
porcionar economia para o Pais e melhorar a situa
ção da saúde pública. 
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Apontam os conhecidos problemas urbanos 
associados ao acúmulo de lixo, a exemplo do au
mento da gravidade das enchentes devido a entupi
mentos das canalizações subterrâneas e escoadou
ros. Acreditam que, por meio de uma nova lei, se 
possa promover um trabalho conjunto entre autorida
des públicas, setores produtivos, entidades de clas
se, organizações da sociedade civil e população em 
geral. Os autores entendem que o projeto deva pro
mover a conscientização pública a respe~o da rela
ção entre práticas urbanas mais saudáveis e quali
dade de vida dos indivíduos, além de criar mercado 
de trabalho. Pretendem também que o Poder Públi
co e instituições privadas cedam espaços ou terre
nos para disposição de lixo reciclável e para a insta
lação de usinas de reciclagem. O setor privado de
veria colaborar também para a construção de galpõ
es, fornecimento de caminhões e tratares e provi
mento de manutenção de máquinas e equipamentos 
para o processamento do lixo. 

Acreditam os signatários do referido anteproje
to que o êxito pretendido na solução de tão grave 
problema só será atingido se baseado na solidarie
dade e na preocupação com as futuras gerações. 

O trabalho alinha, ainda. considerações sobre 
o encaminhamento dado à questão do lixo urbano 
em algumas cidades dos Estados Unidos, ressaltan
do a participação da população nas soluções de rea
proveitamento de resíduos recicláveis. E comenta a 
eficiência do sistema de reciclagem na Alemanha e 
no Japão, lembrando a cuttura lá existente, favorável 
a essas práticas. 

Finaimente, os autores comunicam a criação 
de uma entidade - a Cooperativa Brasileira de As
sistência Ecológica - vottada basicamente para o 
meio ambiente urbano. 

Em 1992, a Conterência das Nações Unidas 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio-92, 
deu ao tema uma importância fundamental, refletida 
nas recomendações• feitas em capitulo próprio (o de 
n• 21) da Agenda 21 para um esforço intemacionai, 
nacional e local dedicado ao manejo adequado dos 
resíduos sólidos, a começar por mudanças nos pa
drões de produção e consumo para reduzir a gera
ção mesma desses resíduos. 

A quantidade e variedade dos resíduos persist
entes no meto ambiente crescem a um ritmo sem 
precedentes. Essa tendência, contorme alerta a 
Agenda 21, 'pode aumentar consideravelmente as 
quantidades de resíduos produzidos até o fim do sé
culo e quadrupiicá-los ou quintuplicá-los até o ano 
2025. Uma abordagem preventiva do manejo dos re-

siduos centrada na transformação do estilo de vida " 
dos padrões de produção e consumo oferece as 
maiores possibilidades de inverter o sentido das ten
dências aluais'. 

Uma estratégia ambiental adequada para lidar 
com os resíduos sólidos envolve, assim, um conjun
to de procedimentos importantes. Uma parte signifi
cativa do esforço das inst~uições de ponta que lidam 
com o tema é dedicada a conscientizar governos e 
comunidades sobre a necessidade de modificar há
bitos de consumo, para reduzir na fonte a geração 
de resíduos e implantar mecanismos favoráveis ao 
incremento das práticas de reciclagem e reutilização. 

Sabe-se que há um grave comprometimento 
da saúde pública nos países em desenvolvimento, 
onde menos de 1 O% dos resíduos urbanos são obje
to de algum tratamento, que nem sempre é feito 
dentro das normas recomendadas. De outro lado, é 
de importância premente que se estendam às popu
lações pobres os serviços de coleta e tratamento de 
resíduos, cuja ausência é responsável por doenças 
que ainda provocam a morte, anualmente, de cerca 
de cinco milhões de pessoas no mundo - entre as 
quais quatro milhões de crianças. 

O consenso sobre a urgência e a natureza de 
medidas, expresso na Agenda 21, pode ser identifi
cado, em maior ou menor grau, nas realidades na
cionais; mas não há dúvida de que está em curso 
uma transição consistente, mesmo que ainda lenta e 
setorizada. na maneira de encarar o problema dos 
resíduos sólidos na sociedade de consumo, tanto 
por parte de governos quanto dos cientistas, técni
cos e organizações não-governamentais. A tendên
cia, em lugar da busca pouco produtiva de soluções 
para a disposição final do lixo. é a de dar prioridade 
à minimização dos resíduos em todas as fases do ci
clo de vida do produto ou serviço. Isso implica mu
danças complexas e progressivas, que vão desde o 
nível de consciência da população e novas e diferen
ciadas responsabilidades nacionais, até avanços 
científicos, tecnológicos e de modelos de gestão. 

A nosso ver, o Poder Público deveria entatizar 
o seu papel indutor, por meio dos inúmeros instru
mentos regulatórios de que já dispõe para inibir ou 
incentivar práticas econõmicas e sociais. Em se tra
tando da esfera federal, além de exercer tal função, 
deveria limitar-se. no que diz respeito a leis, à elabo
ração de regras gerais capazes de disciplinar e 
orientar a ação dos vános agentes interessados na 
questão, bem como a de Estados e Municípios. 

O tratamento operacional ao problema dos re
síduos sólidos - o gerenciamento do lixo propria-
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mente drto, que envolve coleta, localização, constN· 
ção e operação de-aterros sanitários, composlagem, 
coleta seletiva, reciclagem e incineração -é de com· 
petência municipal e é nesse ãmbrto que as soi!JQ6-
es serão ou não viabilizadas. Uma lei federal seria 
pertinente para dar um direcionamento ecologica· 
mente correto a essas soluções, mas não poderá 
tentar estabelecer padrões rígidos, que acaban.tn 
por se tomar letra morta diante da enorme diversidll· 
de de srtuações urbanas contempladas. 

Segundo a Fundação lnstrtuto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE, os bras~eiros produ· 
zem cerca de 32,8 milhões de toneladas de lixo por 
ano, sendo que, desse talai, apenas 23% pasum 
por alguma forma de tratamento ou disposição final. 

O que é inegável é que, além do crescimeniO 
da conscientização e da pressão ambientalillta, os 
setores produtivos já analisam a gestão ambienlal 
dos resíduos sólidos, eapecialmente a reciclagem, 
do ponto de vista da lucrallvidade corno elemento ele 
mercado. Nesse sentido, há um forte inter......, ..,. 
presaria! em jogo que, em p&~eeria com o~ 
não-governamentais, agências públicas e i~ 
de pesquisa, está criando cond~ objetivas na 
procura de uma racionalidade econômico-<!Cológica. 

Há, pois, uma nova visão empreaarial a .....,.i. 
to do problema, a ser encarada com otimismo. 

Extrai de um recen1e artigo de Mauricio Lobo, 
Secretário Municipal do Meio Ambienle do Rio de 
Janeiro, a informação da visita ao Brasil do Sr. Fio
berto Ounn, que destacou o interesse de ernp,_ 
vitoriosas em aliar sucesso econômico a co~
mento social responsável. 

O Sr. Dunn é o Presidente da Business for Ser 
cial ResponsibiNty- BSR, que engloba 1.400 ..,.... 
sas norte-americanas (que !aturam, em conjunto,_ 1 
trilhão de dólares por ano e empregam cinco mifhiM 
de pessoas) vinculadas a esse novo procediu~ 
empresarial. Veio a convite da Ethos, entidade "-i· 
leira recém-criada, com 35 empresas sócias, pareei· 
ra da BSR. Para ele, "agir com responsabilidade 10-

cial é tomar decisões que gerem lucros e riquaza, 
mas que também beneficiem as pessoas, a comllf!I· 
dade e o meio ambiente. As pessoas achavam que 
havia um conflito entre as duas coisas, que era pre· 
ciso fazer uma escolha. Mas nos últimos anos, as 
empresas de maior sucesso transformaram a res· 
ponsabilidade social em parte integral da estratjgia 
empresarial. Essa é uma exigência para obter su
cesso.·· 

Ounn Informou ainda que uma firma de inveati· 
mentes dos Estados Unidos acompanhou, durante 

oito anos, a variação dos preços das açôes das em· 
presas que mantêm um conjunto de politicas acima 
da média no que se refere à responsabilidade social. 
A valorização foi maior do que a do índice S&P, um 
dos mais tradicionais índices de avaliação de empre· 
sas norte-americanas. 

No caso da reciclagem, existe no Brasil desde 
1992 (ano da realização da Conferência das Nações 
Unidades sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
a Rio-92) a entidade "Compromisso Empresarial 
para Reciclagem - Cempre", mantida por empresas 
privadas de diversos setores, do porte de Cervejaria 
Brahma, Danone, Mercedez Benz do Brasil, Procter 
e Gamble do Brasil, Companhia Suzano de Papel e 
Celulose, Enterpa Engenharia, Nestlé, Souza Cruz. 
Vega Engenharia Ambiental, Coca-Cola, Gessy-Le· 
ver, Paraibuna Papéis e Tetra Pak. O Cempre dedi· 
ca-se à promoção da reciclagem dentro do concerto 
de gerenciamento integrado do lixo. Tem pubficaçõ· 
es, pesquisas técnicas, bancos de dados e realiza 
seminários e outras alividades. Seus programas de 
conscientização são dirigidos, principalmente, para 
formadores de opinião, tais corno prefe~os, diretores 
de empresas, acadêmicos e organizações não-go
vernamentais. 

O Cempre realizou, juntamente com o lnstrtuto 
de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, 
a pesquisa "Ciclosoft", que levantou informações so· 
bre composição do lixo, custos de operação, merca· 
do para recicláveis e participação popular nas cida
des de Curitiba, Florianópofis, Porto Alegre, Salva· 
dor, Santo André, Santos, São José dos Campos e 
São Paulo no perlodo de 1992 a 1994. Essa pesqui· 
sa mostrou, entre outros dados, que, na média das 
cidades estudadas, apenas 4,6% do lixo (em peso) 
dos bairros onde há coleta seletiva está sendo reei· 
clado, sendo que o índice máximo é de 10,7%. Mos· 
Irou também que o custo médio da coleta seletiva é 
da ordem de US$240 a tonelada, dez vezes maior 
do que o custo da coleta convenciOAal. 

Para reduzir esses custos;-oÇespecialistas 
apontam três caminhos principais: aprimorar a divul· 
gação para que a comunidade se interesse cada vez 
ma1s em separar o seu lixo; organizar os catadores 
em cooperativas. o que deverá gerar mais renda 
para essa faixa de população e baixar o custo da 
triagem em relação ao que é gasto. hoje, pelas pre
feituras; e promover tniciativas espontâneas. transfe
rindo pane das responsabilidades hoje concentradas 
nas prefeituras, sobretudo aquelas de orgamzação 
de iniciativa de coleta e educação do meio ambiente, 
para associação de bairro, organizações não-gover-
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:~mentais ambientalistas e entidades de sociedade 
civil em geraL 

O Cempre tem também um cadastro de cerca 
de 500 sucateiros e recicladores. desde o Rio Gran
de do Sul até o Pará. O cadastro pode ser consu~
ado na Internet, por cidade, estado ou catorze cate
gorias de materiais. O acesso a essas informações 
está facil~ando a procura de solução para um dos 
principais problemas enfrentados por empresas e 
associações comun~árias promotoras da reciclagem: 
o escoamento do material separado do lixo. 

Outro exemplo de iniciativa em curso pode ser 
encontrado no ramo das embalagens. O Centro de 
Tecnologia de Embalagem de São Paulo-CETEA 
vem trabalhando em parceria com o governo e setor 
privado para melhorar o Sistema Brasileiro de Emba
lagem. Em conjunto com a Associação Brasileira de 
Papel Ondulado desenvolve P.rojeto de embalagens 
para produtos hortícolas, para reduzir perdas e, con
seqüentemente, o lixo urbano. 

Confirma-se, assim, o ponto de vista de que o 
panorama atual aponta, claramente, para a impor
tância de caminhos mais flexíveis para chegar a re
sultados significativos em alguns nichos da área am
bientaL 

Os projetes que já tram~am no Congresso Na
cional objetivam, justamente, criar as bases gerais 
de uma politica nacional de resíduos sólidos. 

O do Senador José lgnácio Ferreira, que vota
remos oportunamente, incorpora as demandas con
sagradas na Agenda 2t e propõe uma estrutura am
pla de abordagem do problema, que vai da preven
ção, educação e conscientização até normas selo
riais para resíduos urbanos, especiais, industriais, de 
serviços de transporte, de serviços de saúde, de 
agrotóxicos, de pneus e de pilhas, baterias, lâmpa
das e assemelhados. Incentiva novos comportamen
tos, tanto nos setores público e produtivos quanto na 
sociedade em geral, a respeito dos padrões de pro
dução e consumo. A minimização dos resíduos em 
todo o ciclo de vida dos produtos e serviços e sua 
redução na fonte são bastante enfatizados no proje
to. assim como o incentivo a práticas de redução. 
reutilização. reciclagem e recuperação, a gradação 
de metas ambientais e a adoção de incentivos fis
cais, financeiros e creditícios. 

Estou certo de que, aqui no Senado - como 
habitualmente ocorre com as proposições sob nossa 
apreciação -. estaremos dedicados ao estudo das 
melhores soluções para o problema dos resíduos, 
que já transtornam a qualidade de vida nos meios 
urbanos. 

Sr. Presidente, essa matéria é assaz grave, ur
gente, para que fiquemos apenas nas divagações 
que se exaurem nos pronunciamentos tribunícios. 
Nos minutos em que profiro este discurso, cerca de 
3 toneladas de lixo estão sendo acrescidas àquelas 
outras milhões de toneladas que se aproximam das 
nascentes e dos cursos de água que asseguram 
nossa sobrevivência; que circundam praças públi
cas, escolas, hospitais e as portas das nossas resi
dências. 

É do nosso dever procurar os caminhos que. a 
exemplo dos mais desenvolvidos. nos levem celere
mente aos resultados satisfatórios longe ainda de 
ser atingidos. 

As futuras gerações. para as quais almejamos 
uma Pátria com cidades limpas e saudáveis, mere
cem esse nosso esforço. 

Era o que eu tinha a dizer. 
Obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Edison Lo
bão, o Sr. Ronaldo Cunha Lima, t• Secreta
rio, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cal1os Magalhães) 
-Restam, ainda, 5 minutos da prorrogação. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat 
Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, aberta a crise fiscal e financeira com a 
oscilação brusca das bolsas em diferentes partes do 
mundo, começou-se, desde logo, a falar na expedi
ção de um conjunto de medidas de caráter adminis
trativo e legislativo. Essas medidas, como foram logo 
assinaladas, deviam ser de aumento de tributos. ele
vação de tributos, correção de despesas para redu
zi-las e geração de encargos para servidores em ati
vidade ou aposentados e outras destinadas a com
por o que se tem chamado um extenso ajuste fiscal. 
Em realidade, as medidas anunciadas são medidas 
de contenção de despesas e de redução da ativida
de econômica, para que o Governo possa superar 
as dificuldades em que se encontra e, em grande 
parte, pela imprudência de não ter adotado providên
cias corretivas ao longo de três anos. 

O próprio Presidente da República, num dado 
momento, antes da eleição, acentuou que era ne
cessário o ajuste ja. Diante disso e em face das difi
culdades notoriamente dominantes, orgãos de im
prensa, empresários, políticos, parlamentares, repre-
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sentantes enfim de todas as abvidades, pediam ao 
Governo que se as medidas eram urgentes, as adD
tasse desde togo. O Governo, entretanto, timbrou 
em procrastiná-las e, inclusive, transferindo-as pan1 

depois do segundo turno: evidentelllMIIe que o lez 
no sentido de proteger os candidatos que ainda de
pendiam de voto. Enquanto isso, a crise se desdo
brava. 

Mas só agora. depois do segundo turno, da 
apuração das eleições, é que o Governo anuncia es 
medidas. Ainda ontem, o Senhor Presidente da Re
publica ocupou a televisão e deu as linhas gelais *> 
que chama o grande ajUIIIe fiscal. Nilo entrou -
pormenores. Os porme110r8S seriam conhecidos hGie 
dos ilustres lideras e, só enlio, a matéria seria left· 
da ao conhecimento do público, atraris da implw>
sa. Certo é que se prolongou a adoção das medidls 
por motivos políticos. Demorou-se, não ~ o 
próprio Poder Executivo reconhecer a gravidade da 
situação. 

O que desejo, .-te curto espaço de tempo, é 
assinalar que !!18 o Gowrno p6de retardar as medi· 
das desde antes das eleições até agora, que r*l 
haja de atropelar o trabalho legislativo, provideroa.>
do urgência para apreciação de todas as matén.. 
Não será conalo que tenha demorado por rnoliws 
políticos, o que dava a enlender que a urgência r*l 
era assim tão grande: e, ao remeter as providlo ocills 
ao Congresso, venha a pleitear decisões de roldlc. 
Não será correto para o Governo e não ser.' ~lle 
para o Congresso essa situação. Esea previniçio é 
que desejo lazer nesses poucos minutos que V. Ex" 
teve a bondade de me conferir, em lace do Regi
mento. 

Quero apenas assinalar que ninguém é <:ar*a 
o exame das medidas e a adoção daqo '8las que H 
afigurarem adequadas. Embora o Gowmo seja lor· 
temente responsé.vel pela !li!Uação de crise, o -
dever, a essa altura, é colllborar para que as medi
das apropriadas sejam votadas. Mas acailar r*l 
pode signifiCai' aprová-laa ~nearmente, nem em lor· 
ma inadequada de pressa, incompatível com o mio 
do nosso trabalho. 

Eram essas as ponderações que desejava ... 
xar hoje aqui, antes que, oficialmente, seja anuncia
da a presença das medidas no Congraeso Nal:iorW. 

o SR. FF WEIITE (ArErio c.tos Maull I ) 

- Sr"s e Srs. Sa IBdoles, q~.ro IXlrTUli:3r que a ...-.o 
conjunta das co,iasões, proposta pela P,....._ 
da Comissão de Aseuntos Econõmicos, Senador Pe
dro Piva, será realizada amanhã, às 1 O h011111, no 
plenário do Senado, praeidida pelo Presidente do 

Senado, onde o Ministro Pedro Malan fará a sua 97-· 

posição e será interpelado pelas Lideranças e mem
bros das Comissões que o convocam. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães l 
-Existem I""ICM! pedidos de urgência sobre a mesa. Re· 
gimentalmente, só poderíamos votar dois. salvo se 
os Lideres concordarem com a votação dessas noo~e 
urgências. Consuno os Lideres, agora. se V. E:· 's 
concordam. 

A palavra está com os Líderes. para que eu 
possa submeter ou não os requerimentos ao Plená-
rio. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - Sr. 
Presidente, o PFL mandesta concordância. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT - SP) -
Sr. Presidente, permrta-me uma observação. V. Ex' 
está relacionando os dois assunios porque o Minis· 
Iro virá amanhã, a partir das 10h; possivelmente fica· 
rá até o inicio da sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
- Até as 14 horas e 30 minu1os. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT - SP) -
Pergunto se há alguma relação com a consuna 2os 
Líderes. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
- Confesso até que desconheço as urgências pedi
das. Poderão ser apresentadas aos Srs. Lideres 
para que, depois, eu as ponha em votação. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT - SP) -
Está bem. 

O Sk. PRESIDEHTC (Antonio Car1os Magalhã<>S) 
- Evidentemente que se algum Líder discordar de al
gumas delas, apenas votarei as duas que chegaram 
antes. 

O SR. ODACIR SOARES (PTB - AO) - S'. 
Presidente, o PTB concorda com as urgências. 

O SR. NEY SU.ASSUNA (PMDB - PB) · Sr 
Presidente, o PMDB concorda. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhãe:o l 
-O PTB e o PMDB concordam. 

O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco/PPS - PE) -
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães l 
- Com a palavra. pela ordem, o Senador Rober:-:> 
Freire. 

O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco/PPS - Pl'õ 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Vou fazer 
uma proposta, Sr. Presidente: poderíamos colocar 
em votação as duas urgências que são regimentais 
e aquela que fosse apreciada postcr:.;·mel~t,:. ~e 
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houvesse alguma discordância da liderança, não 
seria colocada em votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Serão votadas uma a uma. 

O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco/PPS - PE) -
E aquela em relação a qual não houvesse discor
dância não seria apreciada, porque não seria regi
mental. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- De acordo com o Regimento, só posso colocar 
duas; mas se eu colocar três, tenho que colocar to
das. O Plenário decide, por maioria, o que deseja. 

O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco/PPS - PE) -
Estou propondo que as que forem além do Regimen
to só sejam aquelas acordadas unanimemente pelas 
lideranças. Era essa a proposta. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Mas é o que proponho. Pergunto a V. Ex": se por 
acaso Líderes que representam a maioria no plená
rio tiverem discordância, vota-se ou não? 

O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco/PPS - PE) -
Sim, porque agora também não importa. Se qual
quer liderança disser que não concorda, só ficam 
duas. Estamos querendo fazer um acordo, mesmo 
não representando a maioria. Há alguns pedidos de 
empréstimo para os quais talvez não seja o caso de 
se dar urgência; há alguns que sim. 

O SR. PRESOENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Há oito empréstimos. Portanto, acho que devem 
ser examinados. Vamos votar apenas duas; as ou
tras, só com concordância. 

O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco/PPS - PE) -
Exalo, é isso que estou propondo. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Srs. Senadores, a Presidência propõe ao Plenário 
a inclusão, na Ordem do Dia da presente sessão, 
como item 13, do Parecer n• 536, de 1998, da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, recebi
do pela Mesa nesta data, que trata da recondução 
do Doutor Reinaldo Silva Coelho para o cargo de 
Defensor Público Geral da Defensaria Pública da 
União para o biênio 199812000, tendo em vista que 
seu mandato expirou no último dia 22. 

O parecer encontra-se distribuído, em cópias, 
nas bancadas dos Srs. Senadores. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT -
SE) - Sr. Presidente, peço a palavra pala ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Pela ordem, o Sr. José Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT -
SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre-

sidente, é sobre a sabatina de amanhã do Ministro 
Malan. Quero saber se a lista de inscrição para as 
perguntas é aquela que foi aberta na Comissão de 
Assuntos Econômicos por ocasião da última reunião 
da Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Eu proporia o seguinte: primeiro, o autor do reque
rimento; segundo, os Líderes de .cada partido; tercei
ro, as inscrições da Comissão de Assuntos Econó
micos e, dai por diante, quem se inscrever. Se V. 
Ex"s aceitarem essa proposta, nós a cumpriremos 
na sessão de amanhã. Alguma discordância? O au
tor é o Senador Suplicy. V. Ex", então, falaria como 
Líder. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT -
SE) - Segundo o Regimento, segue-se a lista de ins
crições, fazendo-se o rodízio entre os partidos. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Quem é a favor e quem é contra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT -
SE) - Entre os Partidos, porque, na verdade. ainda 
não é questão de se ser a favor ou contra. Segue-se 
a lista de inscrições, fazendo-se o rodízio entre os 
Partidos. A mim, particularmente, agrada essa pro
posta, mas não sei se agrada a outros" Senadores 
que fizeram a inscrição naquele momento. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- É o que consulto ao Plenário nesta ocasião. (Pausa.) 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP) -
Sr. Presidente, fui autor do requerimento e também 
estou inscrito, em primeiro lugar, na lista aberta. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-V. Ex" é o primeiro que falará. V. Ex" é autor do re
querimento e creio que não se furtará em ceder ao 
Senador José Eduardo Outra a palavra, para que 
fale antes de V. Ex". 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT - SP) -
Acredito que o Senador José Eduardo Outra é tam
bém um dos inscritos na lista aberta de ontem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-No lugar dele, falaria V. Ex", apenas para dar uma 
satisfação ao seu eminente Colega de Bancada. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco!PT - SP) -
Não é isso que ele está solicitando, Sr. Presidente. 
Está apenas querendo assegurar o direito de nós to
dos arguirmos o Ministro Pedro Malan. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Acredito que, com o tempo regimental, todos vão 
argUir. A sessão será no plenário; evidentemente vi
rão também Deputados, e todos os Senadores vão 
querer comparecer. Por isso é que saiu da comissão 
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para o plenário. Venho presidir justa,_,te essa --
são. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT - SP) -
Com respeito a outra indagaÇão, Sr. Preside'*'· Em
bora nós. do PT. tenhamos votado contrariamente a 
algumas das autorizações, não fazemo& objeção em 
relação à urgência das malérias que estão MOdo 
encaminhadas e que precisam ter a votação em ,. 
gime urgência, em função do interesaes das nw&· 
mas. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Callos ~) 
- Sobre a maa. projetes de lei que serão lidos pelo 
Sr. 1° Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N"171, DE 1-

ACIJJ c •'* • Lei nt 4.3111, de 21 de 
agoâo de 11114, Jl 1 c 11t1v• que I II 
, lecem a üll'l I i I do ..,..,_.., • P' 
,..ntiJJ lldncUa IÔi ,_ .......,_ I c 1 tio 
SIÂIIM F'-ncello de HKM ;k (SFH). 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1° Acrescente-se à Lei n• 4.380, de 21 de 

agosto de 1964, os segui.- dispositivos: 

"Art. 57-A F1C8 estabelacida a utiliza· 
ção do instrumenlo de garantia liduci6ria nos 
financiamentos do Sistema Financeiro de 
Habitação - SFH. 

Parágrafo único. Somente os novos 
contratos estarão submetidos ao disposto no 
caput deste artigo. 

Art. 57 ..a Caberá ao Conselho Cu.-.or 
do FGTS definir os prazos lirriles de inadlrn
plência para a eX«ução da garantia liduci6· 
ria. 

Art. 2" Esta Lei entra em vigor na data de IU8 
publicação. 

Juallfwc r ; •o 

A utilização da garantia fiduciária no Sis..,. 
Financeiro de Habitação ..., por objlllivo plirnordiill 
garantir maior liquidez ao llistema corno um todo. De 
fato, a partir do momento em que o siaJI8ma adquira 
maior liquidez, toda a sociaclade seaá bet ..... · 1 , 
na medida que a disponibilidade de AICUrso& 1*'1 
crédito imobiliário crescerá significativamente. 

A própria lei que a 11 • 1 I a cau as regras de tun
cionamento do Sistama de Financia"**to lrnobiliilla io 
(SFI), recentamante aprovado pelo Congresso Na· 
cional, consagrou o siaúrna de garantia fiduci6ria 

como elemento fundamental para que o sistema 
consiga proporcionar recursos crescentes para o In

vestimento. 
o objetivo do presente projeto e garantir q~e o 

sistema de garantia fiduciária seJa também passivei 
no Sistema Financeiro de Habitação (SFH). custea· 
do pela Caixa Económica Federal. 

Assim, com a aluai proposição objetiva-se 1n· 
crementar o investimento em moradias populares. 
naduzindo o déficit habitacional nas grandes e medi· 
das cidades brasileiras. 

Sala das Sessões, 28 de outubro de 1998. -
Senador Odllcir Soares. 

LEGISLAÇÃO CrTADA 

Normas jurídicas em Texto Integral 

LEI N• 4.380, DE 21 DE AGOSTO DE 1964 

lnetltul a correçio monetária nos 
coubaloa lmobll~ de lntareaM .oc:ial, 
o • ._ financeiro ~ aqui~ da 
caaa própria, cria o Banco Nacional da 
Habltllçãco (BNH), e ScJ :ledade de Crédito 
Imobiliário, aa Letraa Imobiliárias, o Ser· 
viço Federal de Habtt.çio e Urbaniamo e 
cl6 outraa provldinciaa. 

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

PROJETO DE LEI DO SENADO N"172, DE 1998 

Dispõe aobra o flnllnc:iamenlo públi
co daa campanhaa elelto,..is 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° A presente Lei, que se aplica no âmbito 

da União, dos Estados do Distrito Federal e dos Mu· 
nicfpios, estabelece nonnas reguladoras do financra· 
manto das campanhas e&eitorais com recursos fede
rais. 

Art. 2" É facultado aos partidos politicas utilizar 
financiamento público nas campanhas eleijorais. 

§ 1° Os recursos destinados ao financiamento 
das campanhas eJeijorais serão alocados ao Fundo 
Especial de Assistência Financaira aos Partidos Po· 
lflicos (Fundo Partidário), de que trata o art. 38 da 
Lei n" 9.096, de 19 de setembro de 1995, e serão 
constitufdos por dotações orçamentárias da União, 
nos anos em que se realizarem eleições, em valor 
nunca inferior ao número de eleitores inscritos em 31 
de dezembro do ano anterior ao da proposta orça· 
mentária respectiva, multiplicado por cinco rears. 
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§ 2° Os recursos de que trata este artigo serão 
·~rilizados exclusivamente no financiamento das 
.carropa~has eleitorais. 

Art. 3º Os partidos que desejarem utilizar os re
·:ursos de que trata esta Lei deverão requerê-los ao 
Tribunal Superior Eleitoral até um ano antes das 
eleições. 

§ 12 Os recursos serão distribuídos entre os 
~artidos que o requerem, observados os seguintes 
critérios: 

I - dez por cento em partes iguais; 
11 - noventa por cento na proporção dos votos 

,cur des obtidos na úHima eleição geral de que parti
ciparam. 

§ 2° Cabe aos partidos políticos promover, nas 
eleições, a distribuição dos recursos entre os seus 
candidatos. 

Art. 4° A prestação de contas da aplicação dos 
recursos será feita conforme previsto na legislação 
própria, especialmente nas Leis n"s 9.096, de 1995, 
e 9.504, de 30 de setembro de 1997. 

Art. 5° O Tribunal Superior Eleitoral baixará as 
instruções para execução do disposto nesta Lei, no 
prazo de noventa dias da sua publicação. 

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
:>ublicação. 

Justificação 

O financiamento das camp.~nhas eleitorais com 
:-ecursos públicos é matéria que já mereceu aprova
:;ão do Congresso Nacional, quando da votação do 
projeto de lei que resuHou na Lei n• 9.504, de 30 de 
setembro de 1997, que "estabelece normas para as 
eleições". Determina o art. 79 daquele diploma legal 
que "o financiamento das campanhas eleitorais com 
recursos públicos será disciplinada em lei especifi
ca•. 

Acreditamos ~ue, passadas as eleições. im
põe-se retomar a discussão da matéria. O financia
mento público, em suas diversas formas, existe em 
todas as grandes democracias do mundo e é, sem
pre, considerado uma garantia do sistema democrá
tico, porquanto se trata de mecanismo que certa
mente reduz a influência do poder econõmico nas 
eleições. 

O financiamento público garante a todos, inde
per.dentemente de sua capacidade financeira e do 
dstabelecimento de compromissos com o poder eco
nõmico. o acesso à disputa eleitoral, tomando real o 
direito universal de votar e ser votado. 

E com base nesses fatos que apresentamos a 
presente proposição para retornar o debate em tomo 

dessa palpitante questão, cuja aprovação, com cer
teza, contribuirá para tomar a nossa representação 
política um retrato mais fiel dos interesses presentes 
na sociedade, sem subordinação aos interesses 
econõmicos hegemõnicos. 

A proposta permite o financiamento público das 
campanhas eleitorais aos partidos que o requerem, 
que os receberão na proporção de sua repre
sentatividade eleitoral. Caberá a eles, de outra parte. 
em nome de sua autonomia, garantida no presente 
texto constitucional, decidir sobre a distribuição dos 
respectivos recursos entre os candidatos, prestando 
contas na forma da legislação pertinente. 

Sala das Sessões; 28 de outubro de 1998. -
Senador Odaclr Soares. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

Normas Jurídicas em Texto Integral 

LEI N• 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997 

Eatllbalece nonnu para a eleições. 

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: · 

Disposições Gerais 

LEI N• 9.096, DE 19 DE SETEMBRO DE 1995 

Dispõe sobre partidos polftlcos, re
gulamenta os 1111. 17 e 14, § 3", 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: 

Normas Jurídicas em Textos Integral 

CAPITULO 11 

Do Fundo Parti.Wrio 

Art. 38. O Fundo Especial de Assistência Fi
nanceira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) é 
constituído por: 

I - muttas e penalidades pecuniárias aplicadas 
nos termos do Colégio Eleitoral e leis conexas; 

11 - recursos financeiros que lhe forem destina
dos por lei, em caráter permanente ou eventual; 

111 - doações de pessoa física ou jurídica, efe
tuadas por intermédio de depósito bancários direta
mente na conta do Fundo Partidário; 
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IV - dotações orçamentárias da União e valor 
nunca interior, cada ano, ao número de eteitores ins· 
cntos e 31 de dezembro do ano anterior ao da pro
posta orçamentária, mu~iplicados por trinta e cinco 
centavos de real, em valores de agosto de 1995. 

§ 1' (Vetado) 
§ 2" (Vetado) 

(A Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania-decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cano. ~) 
- Os proteles serão publicados e remetidos à Comis
são competente. 

Sobre a "'-"· requerimento que será lido pelo 
Sr. 1° Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

REQUERIIENTO N" 513, DE 1198 

O Senhor Presidente, 
Requeiro nos termos do Art. 50 da Constituição 

Federal e Art. 216 do Regimento Interno do Senado 
Federal, sejam solicitadas ao Excelentissimo Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda informações sobre o 
cumpnmento do estabelecido no Art. 4° da Resolu
ção n' 27, de 1998 desta Casa. 

Sala das Sessões, 28 de outubro de 1998 -
Senador Jo8é &-.ICO. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

RESOLUÇÃO N" 27, DE 1998 

Autoriza o Eatllclo de Rondônia • 
aaainer contrato de abertura ele c,.._ 
e de compre e ..,... de attvoa, COIII a 
Unlio, o a.nco do Eatedo de Rond6nlil 
S.A - Beron e a Aond6nle CNciHo ...... 
biliário S.A- RONDONPOUP, no V111Dr di 
RS 502.417.113,00 (qulnt.ntoa e doia,.. 
lhõea, queb-.wa. e oltantll e.- mi, 
Miacentoa e olbw• e tria raela), no lnt
bHo do Progiwlll8 de Apoio l ........... _ 
çio e ao Ajuste Flecel doa Eatedoa, • 
amparo de llledldll Proviaórle n• 1.112-
21198. 

Art. 4° O Estado de Rondônia enceminhará ao 
Senado Federal relatório trimestral contendo descri
ção detalhada da situação dos ativos do Beron e da 
Rondonpoup adquiridos pelo Estado, especificando 
os valores resultantes da alienação dos mesmos e a 
destinação dos recui'I06 gerados por esses ativo&. 

Parágrafo ún1co. O relatório a que se refere o 
caput deverá conter um balanço do Programa de 
Demissão Voluntária dos funcionãrios do Beron e 
descrição dos gastos realizados com encargos e 
ações trabalhistas. 

(A Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
- o requerimento será despachado a Mesa para deci· 
são, nos temnos do Regimento Interno. 

Sobre a mesa. oficio que será lido pelo Sr. 1 2 

Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

OFÍCIO N" 1/98 - DIVINTER 

Brasília, DF, 17 de agosto de 1998 

Senhor Presidente. 
Na qualidade de Presidente, em exerciciO, da 

Comissão Temporária criada através do Requeri· 
manto n~ 353196, destinada a ·examinar o problema 
da nossa Divida Interna Pública e propor a~emativas 
para sua solução', e cumprindo o disposto no inciso 
11, do artigo 76, do Regimento Interno do-Senado, in
fomno a Vossa Excelência a extinção da referida Co· 
missão. 

Na oponunidade. aproverto para rerterar os 
meus sinceros protestos de consideração e apreço. 
- Senador Beni Veras. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
-O expediente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-A Presidência recebeu, do Presidente do Supre· 
mo Tribunal Federal, o Oficio n• Sf79. de 1998 
(n' 221/98, na origem), de 27 do corrente. encami
nhando, para os fins previstos no art. 52, inciso X, da 
Constrtuição Federal, cópia do Regulamento da Lei 
n• 997, de 31 de maio de 1976, e do Decreto n 2 

28.313, de 4 de abril de 1988, ambos do Estado de 
Sio Paulo, bem como da certidão de trãnsrto em jul· 
gado do acórdão, do parecer da Procuradoria-Geral 
da República, da versão do registro taquigrálico do 
julgamento proferido por aquela Corte nos autos do 
Recurso Extraordinário n' 157905. que declarou a 
inconstitucionalidade do § 4° do an. 32 do refendo 
Regulamento. 

O expediente vai à Comossão de Constrtuoção. 
Justiça e Cidadania, em decisão temninativa. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O Senhor Poesidente da Repooblirn enviou ao Con· 
grasso Nacional a Medida Provisória n• 1.463-31, 
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adotada em 22 de outubro de 1998 e publicada no 
dia 23 do mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre o 
salário mínimo para o período de 1 • de maio de 
1 996 a 30 de abril de 1997". 

De aoordo com as indicações das lideranças. 
e nos termo.s dos §§ 4° e 5° do art. 2" da Resolução 
n• 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista 
incumbida de emilir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 
Titulares Suplentes 

PFL 

Francelina Pereira José Bianco 
Hugo Napoleão Edison Lobão 

PMDB 

Jader Barbalho Fernando Bezerra 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PSDB 

Geraldo Melo Lúdio COelho 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo Suplicy 

Epitacio Cafeteira 

Titulares 

José Canos Aleluia 
João Mellão Neto 

José de Abreu 
Nelson Otoch 

Sebastião Rocha 

PPB 

Leol1)8r Quintanilha 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

Suplentes 

Vilmar Rocha 
Saulo Queiroz 

Adroaldo Streck 
BasmoVillani 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Sandro Mabel Jorge Wilson 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 

Benedito Domingos Ari Magalhães 

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

Dia 28-10-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 29-1 0-98 - instalação da Comissão Mista 

Até 28-1 0-98 - prazo para recebimento de emen
das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 6-1 1-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 21-1 1 -98 - 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_475-45, 
adotada em 22 de outubro de 1 998 e publicada no 
dia 23 do mesmo mês e ano, que "Dá nova redação 
aos arts. 6' e 9" da Lei n• 8.01 9, de 1 1 de abril de 
1990, que aftera a legislação do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador". 

De aoordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 5" do art. 2" da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 
Titulares Suplentes 

PFL 

Jonas Pinheiro José Bianco 
Joel de Hollanda José Alves 

PMDB 

Jader Barbalho Fernando Bezerra 
Nabor Júnior Ca~os Bezerra 

PSDB 

Jefferson Peres Ca~os Wilson 

Bloco Oposição (PT/PDT/PSBIPPS) 

Eduardo Suplicy Sebastião Rocha 

PPB 

Epitacio Cafeteira Leomar Quintanilha 

Titulares 

Cesar Bandeira 
Ursicino Queiroz 

Osmãnio Pereira 
Sebastião Madeira 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

Suplentes 

Antõnio Geraldo 
Augusto Viveiros 

Márcia Marinho 
Vicente Arruda 

Bloco (PMDB/PRONA) 

Lidia Quinan Ek:ione Barbalho 

Bloco (PT/PDT/PCdoB) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 
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PPB 

~osé Linhares Amaldo Faria de Sá 
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 

f1ca estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 28-1 0-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 29-10-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 28-10-98- prazo para recebimento de ~ 

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobnl 
a admissibilidade 

Até 8-11-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 21-11-98 -prazo no Cougr ~Nacional 

O SR. PR~ (AAonio Carlos Magallãaa) 
- O Senhor Presidenle da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n" 1.4n-54, 
adotada em 22 de outubro de 1998 e publicada no 
dia 23 do mesmo rn6s e ano, que "Dispõe sobre o 
valor total anual das me,_lidades escolares e d6 
outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, a 
nos termos dos §§ 4° e SO do art. 2" da Resolução n" 
1 /89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

ntulares 

Guilherme Palmeira 
Edison Lobão 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Sup......., 

João Rocha 
Romero Jucá 

Fernando Bezerra 
Canos Bezerra 

Sergio Machado Artur da T*vola 

Bloco Oposição (PTIPDT/PSBIPPS) 

Eduardo Suplicy Sebastião Rocha 

PPB 

Epilacio Cafeteira Leomar Ouintanilha 

DEPUTADOS 

Thulans Sup......., 

Paes Landim 
José Lourenço 

Marisa Serrano 
Nelson Marchezan 

PFL 

PSDB 

Betinho Rosado 
Marilu Guimarães 

Ademir Lucas 
Osminio P-111 

Bloco (PMDBIPRONA) 

lvandro Cunha Lima Oscar Goldoni 

Bloco (PTIPDT/PCdoB) 

Marcelo Déda Femando Ferro 

PPB 

Augusto Nardes José Linhares 
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendálio para a trami
tação da matéria: 

Dia 28-10-98 - des1gnação da Comissão Mista 
Dia 29-10-98 - 1nstalação da Comissão Mista 
Até 28-10-98 - prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer ~re 
a admissibilidade 

Até 6-11-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 21-11-98- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n" 1.569-20, ado
tada em 22 de outubro de 1998 e publicada no dia 
23 do mesmo mês e ano. que "Estabelece mu~a em 
operações de importação e dá outras providêl'lCias". 

De acordo com as Indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e s• do art. 2" da Resolução n• 
1/89-CN, lica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer ~re a matéria: 

Thulares 

Hugo Napoleão 
Edison Lobão 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Francelina Pereira 
Gilberto Miranda 

Femando Bezerra 
Canos Bezerra 

JefleiSon Peres Osmar Dias 

Bloco Oposição (PT IPDT /PSBIPPS) 

Eduardo Suplicy Sebastião Rocha 

PPB 

Epitacio Caleteira Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Thutares Suplantes 

PFL 

LUJZ Durão Magno Bacelar 
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Saulo Queiroz 

Luiz Piauhylino 
Nestor Duarte 

PSDB 

MussaDemes 

Aníbal Gomes 
Ayrton Xerez 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Edison Andrino Confúcio Moura 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 

Francisco Domelles João Pizzolatti 
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 

fiCa estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 28-10-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 29-10-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 28-10-98- prazo para iacebineo•ID de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 6-11-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 21-11-98- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória ri' 1.579-26, 
adotada em 22 de outubro de 1998 e publicada no 
dia 23 do mesmo mês e ano, que "AKera a redação 
dos arts. 14, 18, 34, 44 e 49 da Lei n• 9.082, de 25 
de julho de 1995, dos arts. 18, 19, 34, 35 e§ 4• do 
art. 53 da Lei n• 9.293, de 15 de julho de 1996, que 
dispõem, respectivamente, sobre as diretrizes para a 
elaboração da lei orçamentária para os exerclcios de 
1996 e 1997". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 5" do art. 2" da Resolução n• 
1/89-CN, fiCa assim constitulda a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Edison Lobão 
RomeroJucá 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

Beni Veras 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Hugo Napoleão 
Jonas Pinheiro 

Femando Bezerra 
Cailos Bezerra 

Sergio Machado 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 
Eduardo Suplicy Sebastião Rocha 

PPB 

Epitacio Cafeteira Leomar Ouintanilha 

DEPUTADOS 
Titulares 

Samey Filho 
Raul Belém 

Bas~io Villani 
Emerson Olavo Pires 

PFL 

PSDB 

Suplentes 

MussaDemes 
Laura Carneiro 

Amon Bezerra 
Yede Crusius 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Odacir Klein Hélio Rosas 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

Marcelo Déda Femando Ferro 

PPB 

Márcio Reinaldo Moreira Felipe Mendes 

De acordo com a Resolução n" 1, de 1989-CN, 
fiCa estabelecido o seguinte calendário para a trem;. 
tação da matéria: 

Dia 28-1 0-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 29-1 0-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 28-10-98 - prazo para rec:ebinW1Io de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 6-11-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 21-11-98- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magali ' ) 
- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória ri' 1.5119-60, 
adotada em 22 de outubro de 1998 e publicada no 
dia 23 do mesmo mês e ano, que "Dá nova radação 
a dispositivos da Lei n• 8.742, de 7 de dezembro de 
1993, que dispõe sobre a organização da Assistên
cia Social, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4• e 5" do art. 2" da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constilulda a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 
Titulares Suplentae 

PFL 

Hugo Napoleão Edison Lobão 
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Elcio Alvares 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

PMDB 

PSDB 

Francelina Pereira 

Fernando Bezerra 
Carlos Bezerra 

Sergio Machado José Roberto Arruda 

Bloco Oposição (PT/PDTIPSB/PPS) 

Eduardo Suplicy 

Epitacio Cafeteira 

Titulares 

José Lourenço 

Sebastião Rocha 

PPB 

Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL 

Arlindo Vargas (cessão) 
Reinhold Stephanes 

Rogério Silva 

Fátima Pelaes 
Rom1Tl61 Feijó 

PSDb 

Flávio Ams 
O&mânio Pereira 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Saraiva Felipe Confúcio Moura 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

Marcelo Déda 

PPB 

Jofran Frejat Alcione Athayde 

De acordo com a Rnaolnçio n" 1, da 1988-CN, 
fica estabelecido o aeguinla cal I id6rio para a ~ 
tação da matéria: 

Dia 28-10.98 - daaignaçAo da Comissão Miala 
Dia 29-10.98 - instalaçiio da Corniuão Mieta 
Até 26-1 ().98 - prazo para I'8C8birrw1lo de .,.,..,.. 

das e para a Comissão Mi&la emilir o ~recer sobra 
a admissibilidade 

Até 6-11-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 21-11-98- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRF•IEHM (AI*lrio Car1oa Magallãaa) 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida ProYia6ria rt' t.tiCM .. 
adotada em 22 de outubro de 1998 e publicada no 
dia 23 do ,._mo mi& e ano, que "Dispõe sobre me
didas de fortalacimento do Sistema F-nceiro Na
cional e dá outras providências". 

De acordo com as in -li ações das lideranças. a 
nos termos dos §§ 4° e s• do art. 2" da Resolução rt' 

1189-CN, fica assim constituída a Comissão Mista i"
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PFL 

Bello Parga Hugo Napoleão 
Francelina Pereira RomeroJucà 

PMDB 

Jader Barbalho Fernando Bezerra 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PSDB 

Beni V eras Jefferson Peres 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo Suplicy Sebastião Rocha 

PPB 

Epitacio Cafeteira Leomar Ouintanilha 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

Manoel Castro 
Luciano Pizzallo 

SilvioTonw 
Veda Cruaiua 

PFL 

PSDB 

Raimundo Santos 
Ciro Nogueira 

Mário Negromonte 
Max Rosenmanr. 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Gonzaga Mola Edinho Bez 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

Marcelo Déde Fernando Ferro 

PPB 

João Pizzolatli Roberto Campos 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN 
fica eslabelecido o seguinte calendário para a trami · 
tação da matéria: 

Dia 26-10-98 - designação da Comissão Misto 
Dia 29-1 0-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 26-1 0.98 - prazo para recebimento -: :· 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parece·· 
sobre a admissibilidade 

Até 6-11-98 - prazo final da Com1ssão Mista 
Até 21-11-98 - prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESKlENTE (Antonio Carlos Magalhãeo ' 
- O Senhor Pieside."lle da RepLbica enviou ao eo.~-
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gresso Nacional a Medida Provisória n• 1.605-29, 
adotada em 22 de outubro de 1998 e publicada no 
dia 23 do mesmo mês e ano. que "Dá nova redação 
ao art. 44 da Lei n• 4.771, de 15 de setembro de 
1965. e dispõe sobre a proibição do incremento da 
conversão de áreas florestais em áreas agrícolas na 
Região Norte e na parte norte da Região Centro
Oeste, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças. e 
nos termos dos §§ 49 e s• do art. 2° da Resolução n' 
1189-CN, fica assim const~uída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Bernardo Cabral 
Edison Lobão 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

Lúdio Coelho 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

RomeroJucá 
Jonas Pinheiro 

Fernando Bezerra 
Canos Bezerra 

Jefferson Peres 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo Suplicy 

EpMcio Cafeteira 

Titulares 

Rogério Silva 
Osmir Lima 

Sebastião Rocha 

PPB 

Leomar Ouintanilha 

Deputados 

PFL 

PSDB 

Suplentes 

Murilo Pinheiro 
Luciano Pizzatto 

Dia 28·1 0-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 29-10-98- instalação da Comissão Mista 
Até 28-10-98 - prazo para recebimento de 

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

Até 6-11-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 21-11-98 - prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n• 1.607-23, 
adotada em 22 de outubro de 1998 e publicada no 
dia 23 do mesmo mês e ano. que • AHera a legisla
ção que rege o Salário-Educação. e dá outras provi
dências•. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4' e 5" do art. 2° da Resolução n• 
1189-CN, fica assim cons~uída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

TitUlares 

Djalma Bessa 
Francelina Pereira 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

José Bianco 
RomeroJucá 

Fernando Bezerra 
Canos Bezerra 

Artur da Távola Sergio Machado 

Bloco Oposição (PT/PDTIPSBIPPS) 

Eduardo Suplicy Sebastião Rocha 

PPB 

Ep~acio Cafeteira Leomar Ouintanilha 

Nicias Ribeiro 
Olévio Rocha 

Antonio Feijão 
Jovair Arantes DEPUTADOS 

Bloco (PMDBIPRONA) 

João Thomé Mestrinho Mário Martins 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 

João Tola Hugo Biehl 
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 

foca estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Titulares 

Paes Landim 
EHon RohneH 

Nelson Marchezan 
José Thomaz Nonô 

PFL 

PSDB 

Suplentes 

Aldir Cabral 
Jairo Carneiro 

Alexandre Santos 
Bonifácio de Andrada 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Maurício Requião Djalma de Almeida Cesar 
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Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 

Augusto Nardes Eurico Miranda 

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

Dia 28-1 0-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 29-10-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 28- I (}-98 - prazo para recebiiTIBflto de emen-

das e para a Comissão Mista emrtir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 6-11-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 21-11-98- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magallíies) 
- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n" 1 . .,.11, 
adotada em 22 de outubro de 1998 e publicada no 
dia 23 do mesmo mês e ano, que 'Dispõe sobre o 
salário mínimo para o periodo de 1• de maio de 
1997 a 30 de abril de 1998'. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4" e 5° do art. 2" da Resolução ri' 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Gilberto Miranda 
Jonas Pinheiro 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentas 

Carlos Patrocínio 
Bernardo Cabral 

Fernando Bezerra 
Carlos Bezerra 

Osmar Dias lúdio Coelho 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSB!PPS) 

Eduardo Suplicy 

Eprtacio Cafeteira 

Titulares 

João Mellão Neto 
Manoel Castro 

Sebastião Rocha 

PPB 

leomar Ouintanilha 

DEPUTADOS 
Suplentea 

PFL 

Valdomiro Meger 
Hugo Rodrigues da Cunha 

Candinho Manos 
Jovair Arantes 

PSDB 

Anivaldo Vale 
Luc1ano Castro 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Zaire Rezende Sandro Mabel 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 

Enivaldo Ribe"o Jofran Frejat 

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN. 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 28-1 0-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 29-1 0-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 28-1 0-98 - prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 6-11-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 21-11-98- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magallães) 
- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n" 1.61G-15, 
adotada em 22 de outubro de 1998 e publicada no 
dia 23 do mesmo mês e ano, que 'Cria o Fundo de 
Garantia à Exportação - FGE. e dá outras providên
cias·. 

De acordo com as indicações das lideranças. e 
nos termos dos §§ 4° e s• do art. 2• da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constrtuída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 
Titulares Suplentes 

PFL 

José Agripino Guilherme Palmeira 
Hugo Napoleão Edison Lobão 

PMDB 

Jader Barbalho Fernando Bezerra 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PSDB 

Pedro Piva José lgnâcio Ferreira 

Bloco Opos1ção (PTIPDTIPSB/PPS) 

Eduardo Suplicy Sebastião Rocha 

PPB 

Eprtac1o Cafete"a leomar Quintanilha 



DEPUTADOS 

Titulares 

Paulo Gouvêa 
João Mellão Neto 

Carlos Alberto 
Max Rosenmann 

PFL 

PSDB 

Suplentes 

Lima Netto 
Jorge Khoury 

Nelson Marchezan 
Paulo Mourão 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Germano Rigotto Edison Andrino 

Bloco (PT/PDT/PCdoB) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 

Herculano Anghinetti Mário Cavallazzi 

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

Dia 28-10-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 29-10-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 28-"1 0-98- prazo para recebimento de emen-

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

Até 6-11-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 21-11-98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n" 1.611·14, 
adotada em 22 de outubro de 1998 e publicada no 
dia 23 do mesmo mês e ano, que • A Hera dispositivos 
da Lei n• 8.313, de 23 de dezembro de 1991, e dá 
outras providências•. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n• 
1189-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir pjilrecer sobre a matéria: 

Senadores 

Titulares Suplentes 

PFL 

Hugo Napoleão Francelina Pereira 
Edison Lobão Gilberto Miranda 

PMDB 

Jader Barbalho Fernando Bezerra 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PSDB 

Sergio Machado Jefferson Peres 
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Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo Suplicy Sebastião Rocha 

PPB 

Epitacio Cafeteira Leomar Quintanilha 

Titulares 

Júlio Cesar 
Eraldo Tinoco 

Marisa Serrano 
Adroaldo Streck 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

Suplentes 

Paulo Lima 
Raul Belém 

Elias Murad 
NiHon Cerqueira 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Maria Elvira Mauricio Requião 

Bloco (PT/PDTIPCdoB) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 

Cunha Bueno ·Emnio Assmar 
De acordo com a Resolução n" 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

-1 0-98 - designação da Comissão Mista 
u•« l9-, 0-98- instalação da Comissão Mista 
Até 26-1 0-98 - prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobra 
a admissibilidade 

Até 6-11-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 21-11-98- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos ~..'.agalhlss) 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n" 1.614-24, 
adotada em 22 de outubro de 1998 e publicada no 
dia 23 do mesmo mês e ano, que "Define diretrizes e 
incentivos fiscais para o desenvolvimento regional e 
dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 5• do art. 2° da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Hugo Napoleão 
José Agripino 

SENADORES 

PFL 

Suplentes 

Bello Parga 
José Alves 
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Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

PMDB 

PSDB 

Fernando Bezerra 
Cartos Bezerra 

Beni Veras Carios Wilson 

Bloco Oposição (PT/PDTIPSBIPPS) 

Eduardo Suplicy 

Eprtacio Cafeteira 

Titulares 
PFL 

Vilmar Rocha 
José Carlos Aleluia 

Sebastião Rocha 

PPB 

Leomar Quintanilha 

DEPUTADOs 

PSDB 

SupleneM 

Cesar Bandeira 
Samey Filho 

Fernando Torres Nestor Duarte 
Feu Rosa 016vio Rocha 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Neuto de Conto Carlos Apolinário 

Bloco (PT/PDTIPCdoB) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 

João Mendes Simão Sessim 
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a tramt
tação da matéria: 

Dia 28-10-98- designação da Comissão Mista 
Dia 29-1 D-98 - instalação da eom.são Mista 
Até 28-1 D-98 - pnlZO pBI1l recebi n• olo de --

das e para a Comissão Mista emitir o parecer 80ble 
a admissibilidade 

Até 6-11-98 - prazo final da Comis&ão Milita 
Até 21-11-98 - prazo no Congoesso Nacional 

O SR- I'RESIDEifre (Antonio Carta& Magll' - ) 
- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n" 1.515-34, 
adotada em 22 de outubro de 1998 e publicada no 
dia 23 do mesmo mês e ano, que "[Mpõe sobflt a 
emissão de Notas do Tesouro Nacional - NTN dellli
nadas a aumento de capital do Banco do Brasil S.A., 
e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4• e SO do art. 2" da Resolução n• 
1189-CN, fica assim constitufda a Comilsão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a mat6ria: 

Titulares 

RomeroJucá 
Edison Lobão 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplenles 

Hugo Napoleão 
Joel de Hollanda 

Fernando Bezerra 
Cartos Bezerra 

José lgnácio Ferreira Lúdio Coelho 

Bloco Oposição (PTIPDT/PSBIPPS) 

Eduardo Suplicy 

Epitacio Cafeteira 

Saulo Queiroz 
Uma Netto 

Luiz Cartos Hauly 
Koyu lha 

Sebastião Rocha 

PPB 

Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

Supleilles 

Carlos Magno 
SameyRiho 

Dilso Speoafico 
Y ada Crusius 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Antônio do Valle Oscar Goldoni 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 

Cartos Airton Enivaldo Ribeiro 

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

Dia 28-1 D-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 29-1 D-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 28-1 D-98 - prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 6-1 1-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 21-11-98- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio CaJ1os Magill - ) 
- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n" 1.837-10, 
adotada em 22 de outubro de 1998 e publicada no 
dia 23 do mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre a 
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regulação. fiscalização e supervisão dos mercados 
de títulos ou contratos de investimento coletivo, e dá 
outras providências·. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos temnos dos §§ 4° e s• do art. 2° da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emrtir parecer sobre a matéria: 

rrtulares 

Jonas Pinheiro 
Leonel Paiva 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Bernardo Cabral 
Carlos Patrocínio 

Fernando Bezerra 
Carlos Bezerra 

José fgnácio Ferreira Jefferson Peres 

Bloco Oposição (PT/PDTIPSBIPPS) 

Eduardo Suplicy 

Eprtacio Cafeteira 

Titulares 

Saulo Queiroz 
Paulo Cordeiro 

Anivaldo Vale 
Ayrton Xerez 

Sebastião Rocha 

PPB 

Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

SuplentK 

Paulo Bauer 
Luiz Durão 

Fimno de Castro 
Salomão Cruz 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Pedro Navais 

Marcelo Déda 

Paulo Lustosa 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

Fernando Ferro 

PPB 

Jurandyr Paixão Osmar Lertão 

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

Dia 28-10-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 29-10-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 28-10-98 - prazo para recebimento de 

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

Até 6-11-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 21-11-98- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n• 1.640-8, 
adotada em 22 de outubro de 1998 e publicada no 
dia 23 do mesmo mês e ano, que "Restaura a vigên· 
cia da Lei n• 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que 
dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis 
destinados ao transporte autónomo de passageiros 
e ao uso de portadores de deficiência física, e dá ou
tras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças. e 
nos temnos dos §§ 4° e s• do art. 2° da Resolução nº 
1/89-CN, fica assim constrtuída a Comissão Mista in
cumbida de emrtir parecer sobre ·a matéria: 

SENADORES 

Titulares 

Leonel Paiva 
João Rocha 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

Carlos Wilson 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Hugo Napoleão 
Jonas Pinheiro 

Fernando Bezerra 
Carlos Bezerra 

OsmarDias 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo Suplicy 

Eprtacio Cafeteira 

Titulares 

José Carlos Aleluia 
Augusto Viveiros 

Fátima Pelaes 
Rávio Ams 

Sebastião Rocha 

PPB 

Leomar Ouintanilha 

Deputados 

PFL 

PSDB 

Suplentes 

Osório Adriano 
Luiz Durão 

Pedro Henry 
Vitlorio Medioli 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Barbosa Neto Neuto de Conto 

Bloco (PT IPDT IPCdoB) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 
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PPB 

Francisco Dornelles Herculano Anghinelli 
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN. 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 28-10-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 29-10-98 - instalação da Comilsão Mis1a 
Até 28-10-98 - p!8ZO para I8CIIbirlW'IIo de .,_ 

das e para a Comissão MCa emitir o parecer ..X. 
a admissibilidade 

Até 6-1 1 -98 - prazo final da Comissão MiMa 
Até 21-11-98- prazo no Congresso Nacional 

o SR. FF m lilfTE (ArBlnio Cartas Magali • 1 
- O Senhor Po&&ideillle da Repo'obka arMou ao CQn. 
grasso Nacional a Ua,. Provisória nt ,....., 
adotada em 22 de outubro de 1998 e publicada N:l 
dia 23 do mesmo mls e .no, que "IMpõe sobre o 
salário mínimo a vigorar a partir de 1• de rnú> da 
1998".· 

De acordo com as indicações das lideranças, a 
nos termos dos §§ 4• e 5" do art. 2" da Resoluç6o ri' 
1189-CN, fica assim constitulda a Comi8aão Miata in
cumbida de emitir parecer 80bre a matéria: 

Tllularea 

Djalma Bessa 
Leonel Paiva 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

Suplu I I 

Hugo Napoleão 
Jonas Pinheiro 

Jader Barbalho Fe11'180do Bezerra 
Nabor Júnior Cal1os Bezerra 

Nilton Cerqueira Ceci Cunha 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Sandro Mabel Confúcio Moura 

Bloco (PT/PDT/PCdoB) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 

Eraldo Trindaae Ca~os Airton 
De acordo com a Resolução n• 1 . de 1 989-CN. 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 28-1 0-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 29-10-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 28-1 0-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista em~ir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 6-11-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 21-11-98- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Anlonio Ca!los Magalhães) 
- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n• 1.661-8, 
adotada em 22 de ou1ubro de 1998 e publicada no 
dia 23 do mesmo mês e ano, que • Altera a redação 
dos arts. 26, 27, 31, 44 e 59 da Lei n• 9.473, de 22 
de julho de 1997, que dispõe sobre as diretrizes para 
a elaboração da lei orçamentária de 1998". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 5" do art. 2" da Resolução n• 
1/89-CN,fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de em~ir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

PSDB Titulares Suplantes 
Pedro Piva Artur da T6vola 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo Suplicy SebMtião Rocha 

PPB 

Epitacio Cafeteira Leomar Ouintanilha 

Tltularea 

Jaime Fernandes 
Mario Assad 

Nelson Marchezan 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

Suplul I 

Jairo Carneiro 
lnoc:6o leio Oliveira 

Antonio Joaquim 

Djalme Bessa 
Leonel Paiva 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

Bano Varas 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Hugo Napoleão 
Jonas Pinheiro 

Fernando Bezerra 
Ca~os Bezerra 

Osmar Dias 

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS) 

Eduardo Suplicy Sebastião Rocha 

PPB 

Epitacio Cafeteira Leomar Quintanilha 
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DEPUTADOS 

Titulares 

PFL 

José Lourenço 
Hugo Rodrigues da Cunha 

PSDB 

Arnaldo Madeira 

Suplentes 

João Ribeiro 
Inocêncio Oliveira 

Danilo de Castro 
Veda Crusius Paulo Mourão 

PSDB 

Pedro Piva Artur da Tavola 

Bloco Oposição (PT IPDT IPSBIPPS) 

Eduardo Suplicy Sebastião Rocha 

PPB 

Epitacio Cafeteira Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Bloco (PMDBIPRONA) Titulares Suplentes 

Fernando Diniz Udia Quinan 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 

Hugo Biehl Romel Anizio 
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 28-1 0-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 29-10-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 28-1 0-98 
-prazo para recebimento de emendas e para a 

Comissão Mista emrtir o parecer sobre a admissibil~ 
dade 

Até 6-11-98- prazo final da Comissão Mista 
Até 21-11-98- 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 .662-5, ado
tada em 22 de outubro de 1998 e publicada no dia 23 
do mesmo mês e ano, que "Dá nova redação ao art. 9º 
da Lei n• 8.723, de 28 de outubro de 1993, que dispõe 
sobre a redução de emissão de poluentes por veículos 
automotores, e da outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos temnos dos §§ 4° e s• do art. 2° da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constrtuida a Comissão Mista In
cumbida de emrtir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Jonas Pinheiro 
Djalma Bessa 

Jader Barbalho 
Nabor Junior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

Suplentes 

Hugo Napoleão 
João Rocha 

Fernando Bezerra 
Canos Bezerra 

José Canos Aleluia 
Paulo Gouvêa 

Elias Murad 
Fábio Feldmann 

PFL 

PSDB 

Rogério Silva 
Ayres da Cunha 

Ariosto Holanda 
Sebastião Madeira 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Marcelo Teixeira Canos Nelson 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 

Jorge Tadeu Mudalen Salatiel Carvalho 
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 28-10-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 29-10-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 28-1 0-98- prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emrtir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 6-11-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 21-11-98 - prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-O Senhor Presidente da Republica enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n" 1.663-15, 
adotada em 22 de outubro de 1998 e publicada no dia 
23 do mesmo mês e ano. que "Dispõe sobre a recupe
ração de haveres do Tesouro Nacional e do lnstrtuto 
Nacional do Seguro SociBI - INSS, a utilização de Títu
los da Divida Publica, de responsabilidade do Tesouro 
Nacional, na qurtação de débrtos com o INSS, a~era 
disposrtivos das Leis n"s 7.986, de 28 de dezembro 
de 1989,8.036, de 11 de maio de 1990,8.212, de 24 
de julho de 199t, 8.213. de 24 de julho de 1991, 
8.742, de 7 de dezembro de 1993, e 9.639, de 25 de 
maio de 1998, e dá outras providências". 
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De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos das §§ 4° e s• do art. 2º da Resolução n" 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Djalma Bessa 
Leonel Paiva 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Hugo Napoleão 
Jonas Pinheiro 

Fernando Bezerra 
Carlos Bezerra 

Osmar Dias Carlos Wilson 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo Suplicy 

Epitac1o Cafeteira 

Titulares 

Saulo Queiroz 
Jaime Martins 

Roberto Rocha 
Welson Gasparini 

Sebastião Roctw 

PPB 

Leomar Ouintanillw 

DEPUTADOS 

PFL 

f.SDB 

Sup...,._ 

MagnoBacet.r 
Luiz Braga 

B.::.a 
Ezidio Pinheiro 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Paulo Lustosa Mauro L~ 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

Marcelo Déda Femando Feno 

PPB 

Celso Russomanno Osmar Leitão 

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

Dia 28-10-98- designação da Comissão Mias 
Dia 29-1 0-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 28-1 0-98 - prazo para recebmelllo de e,..,-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer salmo 
a admiSSibilidade 

Até 6- t 1-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 21-11-98- prazo no CongrM&O Nacionlll 

O SR. PRESIDENll: (Antonio Carlos Magalhães) 
- O Senhor Presidente da Republica env1ou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n• 1.712-2, 
adotada em 22 de outubro de 1998 e publicada no 
dia 23 do mesmo mês e ano, que ·Autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Orçamento da Seguridade So
cial da União, em favor do Ministério do Planejamen
to e Orçamento, crédito extraordinário no valor de 
R$ 7.556.000,00, para os fins que espec~ica". 

De acordo com as indicações das lideranças. P 

nos termos dos §§ 4º e s• do art. 2º da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Hugo Napoleão 
Edison Lobão 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDE> 

PSDB 

Suplentes 

Francelina Pereira 
Gilberto Miranda 

Fernando Bezerra 
Garfos Bezerra 

Sergio Machado Osmar Dia> 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSB/PPS) 

Eduardo Suplicy 

Epitacio Cafeteira 

Titulares 

Átila lins 
Cesar Bandeira 

Aníbal (;;ornes 
Márcio Fortes 

Sebastião Rocha 

PPB 

Leomar Quirrtanilha 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

su..-

Raimundo Santos 
Antônio Jorge 

Luiz Garfos Hauly 
Rommel Feijó 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Pinheiro Landim lidia Ouinan 

Bloco (PTIPDT/PCdoB) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 
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De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 28-f0-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 29-1 0-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 28-10-98. - prazo para recebimento de 

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

Até 6-11-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 21-11-98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 

- Será feita a devida comunicação à Cãmara dos 
Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
- Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo 
Sr. 1° Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N• 514, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Tendo a matéria recebido parecer favorável da 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, re
queremcis: nos termos do art. 336, b, do Regimento 
Interno, urgência para o Projeto de Lei da Cãmara n• 
67, de 1.996 (n•· 1.803196, na Casa de origem), de 
iniciativa do Presidente da República, que altera dis· 
positivo da Lei n• 6.450, de 14 de outubro de 19n, e 
dá outras providências. 

Sala das Sessões, 28 de outubro de 1998. -
Eduardo Suplicy - Nabor Júnior - Epltécio Cafe
teira- Edlson Lobão- Odacir Soares- Elcio AI
YIIrea. 

REQUERIMENTO N" 515, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 336, b, combinado com 

338, 11, o do RISF, requeremos urgência, para o 
PRS n• 85, de 1998 que "altera a Resolução n• 70 
de 1998, autorizando o Estado de Santa Catarina a 
adicionar dívida na operação de refinanciamento das 
dívidas rnobiliárias e contraturais do Estaddo, deriva
da da Lei Complementar Estadual de Santa Catarina 
n• 129, de 1994, e dá outras providências". 

Sala das Comissões, 8 de outubro de 1998. -
Pedro Plva - Francellno Pereira - Joio Rocha -
Joaé Saad - Bello Parga - Jefferson Peres - Ca
alldo MaldaMr - Eaperldlio Amlm - Osmar Dias 
- Eduardo Supllcy - Geraon Camata - José Fo
gaça -José Eudardo Outra- Lauro Campos. 

O SR. PRESIDENTe (Antonio Car1os Magalhães) 
- Esses requerimentos de urgência serão votados 

após a Ordem do Dia. Não lerei os outros requeri
mentos, salvo depois da votação dos dois. após a 
Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1° Secretário, Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
- Esses requerimentos de urgência serão votados 
após a Ordem do Dia. Não lerei os outros requeri· 
mentos, salvo depois da votação dos dois, após a 
Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
- Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

REQUERIMENTO N° 516, DE 1998 

Nos termos do art. 175. alínea d, do Regimento 
lntemo, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de 
que a matéria constante do item n• 8 seja submetida 
ao Plenário em primeiro lugar. 

Sala das Sessões, 28 de outubro de 1998. -
Senador Bernardo Cabral. 

O SR. PRESIDENTe (Antonio Car1os Magalhães) 
- Em votação o requerimento que acaba de ser lido. 

Os Srs. e Sr's Senadoras que o aprovam quei· 
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 

- Em votação o requerimento. 
Os Srs. e as Sr's Senadoras que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 

• Sobre a mesa, ~nto que S9fá lido pelo Sr. 1° 
Secretário, Senador Ronaldo Cuntia Lima. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 517, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento 

lntemo, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de 
que as matérias constantes dos itens n"s 9, 10, 11 e 
12, sejam submetidas ao Plenário após o item n• 5. 
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Sala das Sessões, 28 de outubro de 1998. -
Ronaldo Cunha Lima. 

O SR. PRESIOEHT1: (Antonio CaJios ~) 
· Em votação o requerimento que acaba de ser lido. 

Os Srs. e Sr"s Senadoras que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio CaJios Magali' -

-Item 8: 

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 5, DE 1991 

DieC' IS'M, em turno único, do S• t 1 U Jli
vo da CAmara ao Projeto de Lei do Sell8do rf' 
5, de 1991 (n" 3.5891'93, naquela Casa), de 
autoria do Senador Nelson Cameiro, que nt
gularraa a exeoJÇik> do dispnato no art. 14, 
itens I, 11 e III da Conslltuição, tendo 

Parecer laiiOiável, sob rf' 477, de 1918, 
da Comissão de Corwtituição, Justiça • c.
dania, Relalor: S..IBdor Josaphat Marimo, 
com voto oonlrário do Senador Bailo Parge e, 
em separado, do Senador Leonel Paiva. 

Discussão do substitutivo, em turno único. 
O SR. LEONEL PAIVA (PFL- DF) - Sr. P-i

dente, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Callo6 Magol ' ) 

- Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Leo
nel Paiva. 

O SR. LEONEL PAIVA (PFL - DF. Pela or· 
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há, 
sobre a mesa, um requerimento de minha autoria 
para um destaque de votaçao em separado que p· 
taria fosse apreciado anleS da discussio. 

O SR. PRESIDENTE (Animo Callo6 Magol r ) 

-Será lido~. v. Ex" será alBndido, ,_ 
somente após a djsnpsãn, como manda o RegiTa&. 

O SR. LEONEL PAIVA (PFL- DF)- po;. nlo. 
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -Sr. 

Presidente, peço a palavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio c.1oa M tp1 r ) 

- Concedo a palavra ao Senador Bernardo eaa..l, 
para discutir. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM -
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. p~ 
dente, esta matéria teve como autor o aaudoao ._ 
nador Nelson Carneiro e, após a 8pillli•o no ... 
nado, foi para a GAmara. Ali, o projam •• 1 ~ 1 u .n 
substitutivo de autoria do Depullldo Almiiló ~ a 
foi para a Comissão de Constituição. JUIItiçoo a CIM· 

dania, onde o eminente Senador Josaphat Marinho 
proferiu um substancioso parecer, que recebeu apro· 
vação unânime, à exceção de um voto em separado 
do eminente Senador Leonel Paiva, 1ustdicando o 
seu voto, e do voto do Senador Bello Parga. 

O Deputado Almino Afonso, que lamento não 
tenha sido eleito Senador, o qual honra o Estado do 
Amazonas que lhe serviu de berço, produziu, no seu 
substitutivo, este trecho que, pela perfeição, o emi· 
nente Relator, Senador Josaphat Marinho, trouxe à 
colação de seu parecer: 

Pinto Ferreira, referindo-se às instituiçõ· 
es do plebiscito, do referendo e da nciativa 
popular, ponderou que a "Constituição brasi· 
leira de 1988 permitiu uma pequena inlil:ração 
da democracia di reta". Com a devida llênia, o 
errinente ;..nsta não alongou a visão do seu ho
rizonte. Começo assnolando o falo de que a 
Constituição Federal - como nenhuma outra, 
de quanlaS puder COfTllUisar - , ao cinwtar os 
princípios fundamentais em que se ap{Jia. pro
clamou corno enunciado básico: "Todo poder 
emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos ter
mos desta Constitu-ição" (art. 1•. piuágrato úni
co, CF). A democracia representativa cede lu
gar à participação direta do povo, o que signifi
ca verdadeira revolução polftica. IÕ certo que, 
na práti:a de nossos dias, pela inorganicidade 
social que ainda nos caracteriza. os inlllrumen
los da democracia participativa, recém-incor· 
parados ao ordenamento constitucional, pare
cem esgotar-se em sirJ1)1es declaração. Prefi· 
ro, no entanto, entrellê-los no amanhã quando 
os homens - sem a prevalência dos privilégios 
da minoria - se comunicarem instantanea· 
mente, através de sistemas integrados que 
lhes captem a opinião, o próprio voto. 

O Senador Josaphat Marinho, levando em con
ta a densidade do substitutivo, chega a afirmar que 
há "um aprimoramento entre o projeto original e o 
sub&tilutivo em reexame, que atende aos principies 
básicos con&titucionais e de modernidade politica, e 
sendo rasuhante da apreciação de outras iniciativas 
aptMantadas naquela Casa". E. com essas circuns
tAnciaa. conclui pela aprovaçio. 

H6 de se perguntar, anião. Sr. Presidente, por 
que tomo a paiavnl para m.amr. à vista do relatório 
do &llil18{11a Senador .Joaiiplial Marinho que, a meu 
juizo, • 111'811:1Cft.,..!? É que eu goalaria de prestar 
uma homenagem ,lQ meu conterrAneo Almino Afon-
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so, que está aqui, convidado, sabendo que V. Ex" 
lhe daria o privilégio de ver julgado, hoje. um projeto 
pelo qual luta. Fizemos uma campanha politica jun· 
tos - S. Ex" para Deputado Federal e eu para Depu
tado Estadual -, depois a diáspora da cassação re
meteu-nos para longe e cedeu lugar, agora, a este 
reencontro, quando quero dizer que voto com mu~a 
alegria, como amazonense e integrante da Comis
são de Const~uição, Justiça e Cidadania, acompa
nhando o eminente Senador Josaphat Marinho -
aliás, diz-me o Senador Gilberto Miranda, assim o 
faz toda a Bancada. 

O SR. PRESIDENTE (Ancnio Carlos Magah'oes) -
À homenagem que V. Ex" presta ao Deputado Almino 
Afonso, eu me nco.poro como seu velho colega e ami
go de muitos e muitos anos no Parlamento brasileiro. 

Continua em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Encerrada a discussão. 
Em votação. 

O SR EDUARDO SUPUCY (BiocoiPT - SP}
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar. 

O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra o Sr. Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (BiocoiPT - SP. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, trata-.;e de emenda oferecida, em sede 
revisional, pela Câmara dos Deputados. a proposição 
oriunda do Senado, de iniciativa do ilustre Senador 
Nelson Carneiro, já falecido, cujo objetivo é o de regu
lamentar os meios de exercício da democracia direta 
pelos cidadãos brasileiros, regulando o disposto no art. 
14, incisos I, 11 e III, da Const~ição Federal. 

O que se pretende é dar aplicabilidade aos me
canismos que, de acordo com o Texto Co~ucional, 
propiciam a prática da soberania popular para além da 
hipótese de escolha de representantes políticos, a sa
ber: plebisc~o. referendo e iniciativa popular - a Biir
gerin~iative, do Dire~o constitucional alemão. 

A emenda que ora se aprecia foi elaborada 
pelo Deputado Almino Afonso (PSB - SP), que sim
plifica o projeto original, desburocratizando a recor
rência à consulta direta. A proposição foi aprovada 
na Câmara dos Deputados com o apoio unânime 
das Lideranças de todos os partidos políticos lá rep
resentados. Em seu voto, o Relator da matéria na 
CCJ, Senador Josaphat Marinho, recomendou a 
aprovação do substitutivo em sua inteireza. Ainda 
na CCJ, foi apresentado voto err separado do Se
nador Leonel Paiva (PFL - DF), 1ue quer que, em 

caso de plebiscito acerca de desmembramento de 
Estados e de Municípios, a consulta se restrinja às 
populações assentadas nas áreas em que se busca 
a autonomia Assim, por exemplo, se o Triângulo Mi
neiro inicia campanha para separar-se de Minas Ge
rais, tomando-se novo estado federado, apenas os 
cidadãos com domicílio nos municípios constantes 
do chamado Triângulo Mineiro seriam consultados 
em plebisc~o. e não toda a população mineira. A su
gestão não é adequada. Trata-se de estímulo irres
ponsável ao "separatismo", como forma de "resol
ver' problemas de comunidades locais. 

A propósito, vale recordar que, com a promulga
ção da Emenda Constitucional nº 15, de 1996, em casos 
de desmembramentos de Municípios, as populações 
envolvidas, e que devem se rranifestar em plebiscito, 
não se limMffi aos distritos postulantes de autonomia, 
mas ao conjunto de ci1adãos de toda a municipatidade. 

Por tais razões, rec:ome1 Kiamos a aprovação do 
Substitutivo da Câmara ao PLS n" 05, de 1991, de au
toria do Deputado Almino Alfonso, sem qualquer repa
ro, salientando que será extremamente importante que 
venhamos a adotar, com frequência, a prática do plebi
scito e do referendo para grandes questões nacionais, 
bem como estaduais e municipais. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Continua em votação. (Pausa) 

A Presidência esclarece que, nos termos do 
art. 287 do Regimento Interno: 

Art 287. O substrtutivo da Câmara a 
projeto do Senado será considerado série de 
emendas e votado, separadamente, por arti
gos, parágralos, incisos, alíneas e ~ens, em 
correspondência aos do projeto emendado, 
salvo aprovação de requerimento para vota
ção em globo ou por grupo dos dispositivos. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, requerimentos que seráo lidos pelo 
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N• 518, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, a votação 

em globo do Substitutivo da Câmara ao Projeto de 
Lei do Senado n• 5, de 1991 (n• 3.589/93, naquela 
Casa), de autoria do Senador Nelson Carneiro. que 
regulamenta a execução do disposto no art. 14, itens 
I, 11 e III da Constituição. 

Sala das Sessões. 28 de outubro de 1998. -
Senador Bernardo Cabral. 
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REQUERIMENTO N" 519, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, Destaque 

para Votação em Separado das expressões • ... tan
to .. ." e 'quanto a do que sofrerá desmembramen
to .. .' do art. 7" do Substitutivo da Câmara dos Depu
tados ao PLS n• 005, de 1991. 

Sala das Sessões, 28 de outubro de 1998. -
Senador Leonel P•iv•. 

O SR. FF Si ENTE (ArUio Carlos Magatães) -
Em votação o Requam""*> ,0 S18, de 1998, pam "'*· 
ção em globo do sa....., "ivo, ressaMido o destaque. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queirwn 
pemnanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magllli85) 

- Em votação o Requerimento ,o S 19, de 19UB, de 
destaque para volação em separado das exp...a.s 
'tanto' e 'quanto a do que sofrerá o desiTRifiobla· 
manto'. do art. 7" do substitutivo da GAmara. 

O SR • .J0St EDIIARDO OUTRA (~ -
SE) - Sr. Presidente, peço a palavra para uma ques
tão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magallálls) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador José EdU8r
do Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT -
SE. Para uma· questão de ordem. Senn revisão do 
orador.) - Sr. Presidente. independentemente da 
proposta de mérito encaminhada pelo Senador LIIO
nel Paiva, da qual particularmente discordo, ..-e 
destaque, caso seja aprowdo, toma inconstituciOnal 
o citado artigo, haja vista que a Emenda n• 1S, apro
vado em 1996 pelo Congresso Nacional, dispõe, 80 
rnodiftcar o art.18, § 4°, o seguinte: 

A criação, a incorporação, a fusão e o desrT.-n
bramento de Municipios far-il&-ão por lei estadU81, -.. 
Iro do período determinado por lei ~r...,._ 
ral, e dependeião de consulta piévia, mediante ~ 
scito, às populações dos ~runicipios erMllvidos, após 
divulgação dos esiUdos de viabilidade municipal, apre
sentados e publicados nessa lei. 

Essa Emenda, inclusive, foi aprovada com o 
objelivo de acabar com aquela 'farra' de criação de 
municípios. 

Como se trata de um projeto de lei, se for apro
vado o destaque, o mesmo se tomará inconstitucio
nal. Por isso, desejo apresentar questão de ordem 
no sentido de que o requerimento de destaque deva 
ser rejeitado, porque, do contrário, eslllremos trans
fomnando em ircoustitucional o projeto de lei. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A Mesa acolhe a questão de ordem de V. Ex" , le
vando em conta que a Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania também já se manifestou no mesmo 
sent1do do ponto de v1sta exarado por V. Ex". 

A Mesa o acolhe; contudo, o Plenário, na sua 
soberania, é que decidirá. 

O SR. LEONEL PAIVA (PFL - DF) - Peço a 
palavra Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Tem a palavra V. Ex" como autor do requerimento. 

O SR. LEONEL PAIVA (PFL - DF. Para um 
esclarecimento. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, o Projeto de Lei do Senado n• OS, de 1991. 
de acordo com a respectiva ementa. 'dispõe sobre a 
regulamentação do exercicio da soberania popular 
mediante plebiscito, referendo e ·iniciativa popular, e 
dá outras providências •. 

Aprovada nesta Casa a proposição. de autoria 
do saudoso Senador Nelson Carneiro, seguiu para a 
Câmara dos Deputados. onde foi aprovado Substitu
tivo. que ora retoma a esta Casa para apreciação. 

Designado relator da matéria, o ilustre Senador 
Josaphat Marinho. por intemnédio do relato verbal do 
ilustre Senador Jefferson Péres, apresentou relatório 
circunstanciado em que conclui pela aprovação do 
referido Substitutivo. 

De nossa parte, consideramos que a Câmara 
dos Deputados aperfeiçoou o texto do Projeto de Lei 
n• OS, de 1991. Concordamos. assim, com o relató
rio do ilustre Senador Josaphat Marinho. Não obs
tante, discordamos da redação que está posta no 
art. 7" do Substrtutivo sob exame. 

Estatui o art. J9 do Substitutivo em pauta: 

Art. 7" Nas consultas plebiscilárias, pre
vistas nos arts. 4° e 5", entende-se por popula
ção diretamente Interessada tanto a do territó
rio que se pretende desmembrar. quanto a do 
que sofrerá desmembramento; em caso de fu
são ou anexação. tanto a população da área 
que se quer anexar quanto a da que 1800berá 
o acréscimo: e a vontade popular se aferirá 
pelo percentual que se manifestar em relação 
ao total da população consultada. 

Portanto. como se vê. pretende-se, com essa 
redação, estabelecer que a população diretamente 
interessada, para os fins de plebiscito destinado a 
decidir sobre o desmembramento de território de Es
tado com o fim de fonnar novo Estado ou Território 
Federal, é tanto a população do território que se pre
tende desmembrar quanto a do território que poderá 
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sofrer desmembramento. Ou seja, em outras pala
vras, toda a população do Estado em questão deve
rá participar do plebiscito, e não apenas a população 
da área que poderá ser desmembrada. 

Ocorre que, urna vez aprovado o art. -,., nos ter
mos do Substitutivo da Câmara dos Deputados, esta
remos cerrando delin~ivamente as perspectivas de 
qualquer região se desmembrar de Estado-membro 
para formar novo Estado, pois, ao se incluir toda a per 
pulação do Estado no plebiscito ~ decidirá a questão, 
e não apenas a população estritamente interessada, 
mu~o dificilmente se obterá o sim, alé mesmo porque, 
em geral, a população que pretende a sua~ 
é ninoritária frente ao restante da população do Estado. 
O argumento também vale para a região de município 
que se quer emancipar de um município-mãe. 

Cremos ,._mo que a expressão 'população 
diretamente interessada', posta pelo legislador cons
tituinte de 1988, no parágrafo 3", do art 18, da Lei 
Maior, quer significar população da área territorial a 
ser desmembrada do Estado-membro. 

A propósito, esse é o entendimento de José 
Afonso da Silva, que leciona, ao comentar o disposi
tivo constitucional imediatamente acima citado: 

'População diretamente interessada, no 
caso, é a da parte clesrnenUada, é a da parte 
que quer se separar' (CI. Curso de Direito Cons
titucional Positivo, 5" edição, pp. 407/408). 

Nesse sentido, também se orienta a Jurispru
dência do Supremo Tribunal Federal. Vejam-se, a 
propósito, dentre outras, a Representação n• 1269, 
já de 1985, como Relator o Ministro Néri da Silveira; 
e, já no regime da Constituição de 1988, as Ações 
Diretas de Inconstitucionalidade n• 733192, Relator 
Ministro Sepúlveda Pertence: a de n• 1504196, Rela
tor Ministro Moreira Alves; a de n• 478196, Relator 
Ministro Carlos Veloso, além de entendimento já ma
n~estado pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral no 
julgamento de diversos mandados de segurança. 

Destarte, queremos inclusive alertar os nobres 
colegas para o risco de que, amanhã, as expressões 
que propomos suprimir, confonne infracitado, ve
nham a ser declaradas inconstitucionais pelo Pretó
rio Excelso. 

Como conclusão e em face dos argumentos 
acima expandidos, solicitamos o apoio dos nobres 
colegas no acolhimento de nossa DVS, com a su
pressão das expressões 'tanto' e 'quanto a do que 
sofrerá desmembramento', contidas no seu art. -,., 
que teria a seguinte redação: 

• Art . ..,. Nas consultas plebiscitá rias pre
vistas nos arts. 4° e 5", entende-se por popula
ção diretamente interessada tanto a do territó
rio que se pretende desmembrar; - em caso 
de fusão ou anexação, tanto a população da 
área que se quer anexar quanto a da que re
ceberá o acréscimo; e a vontade popular se 
aferirá pelo pen:entual que se manffestar em 
relação ao total da população consultada. • 

Era essa a minha defesa 

Muito obrigado. 

O SR- ROBER I O FREIRE (Biom>PPS- PE)- Sr. 
Presidente, peço a palavra para encaninhar IIOiação. 

O SR- PRESIDENn (Antonio Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador Roberto Freire, 
para encaminhar. · 

O SR- ROBERTO FREIRE (BiocoiPPS - PE. 
Para encaminhar a VCJiaÇão. Sem revisão do 01"3dor. \ 
- Sr. PI9Sidente, Sr"s e Srs. Senadores, o § 3" do art. 
18 dispõe - quanto à questão da incorporação, subdi
visão e desrnerR>ramento dos Estados, para se ane
xarem ou formarem novos Estados - que participará 
do plebiscito a população diretamente interessada. 
Essa lei Complementar alf1llia o que a Constituição 
Federal estabelece ao referir-se também à popula
ção do Estado que será desmembrado. 

Estou falando sobre essa questão apenas para 
definir ooncretamente que o objetillo dessa Lei Corr1>le
mentar é if11ledir toda e qualquer discussão, sem en
trar no mérito se deveria certo n-unicípio ser desmem
brado ou determinado Estado ser constituído. Com 
essa redação, nós estamos impedindo definitivamente 
qualquer discussão que se tenha. Por exemplo, no 
caso de Tocantins, se fôssemos vOltar no ~. nos 
termos da Lei Complementar, teria que haver o des
membramento de toda a população de Goiás. Portan
to, não haveria Tocantins. Qualquer desmembramento 
de municlpio seria todo ele. E, evidentemente, des
membramento ou criação de novos n-unicipios ou Es
tados corresporde a !rações menores do que o todo. 

Portanto, nos termos em que está vazada a Lei 
Complementar, é decretarmos definitivamente toda e 
qualquer possibilidade de criação, desmembramento 
de Estados ou de municípios. o que evidentemente é 
uma posição equivocada. 

Se há equivoco da protleração desenfreada de 
rTUliclpios, não pxlemos cair no erro opoo;to. Até por
que alguns axa i"*"' brasileiros são irf1xlrtantes para 
dizer que, quando justil"o:a:i:l, gamam todos: a popula
ção <iretarnente envolvida e a do Estado desi ii8i i lbrado. 
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Veja-se o caso de Mato Grosso do Sul, dM
membrado de Mato Grosso; veja-se tarnbliom o ca.o 
de Tocantins. 

Precisamos discutir toda uma outra politica ad
ministrativa para a Amazônia brasileira, mas, com 
isso, estamos começando a ser impedidos. 

Não quero nem discutir o Estado de Sanla 
Cruz da Bahia, o Triângulo Mineiro, que tanta pol6-
mica gerou na Constituinte. Mas, repito, com -
termos da Lei Complemenlar, nós estamos ifr4)edln
do definrtivamente. 

Tem razão o Senador Leonel Paiva e, mais do 
que isso, é uma extrapolação da Lei Complemerar, 
porque a Constituição diz expressamente •a llOPI*
ção diretamente interessada", ou seja, aquela que 
está em processo de desmembramento, de fueAo ou 
de criação, seja de municípios ou seja de Estados. 

No meu enlandimento, não há iriCOI IStituc:iorwi
dade na emenda do Senador Leonel Paiva e ~ 
favoravelmente a ala. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA)
Sr. Peço a palaVTB para encaminhar a votação. 

o SR. PAESI:lEN1'E (Armnio Cl1llos Mayol E ) 

- Com a palavra o Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT IMRINHO (PFL- BA. P
encaminhar a votação. Sem ravisão do orador.) - O 
art. 7", objeto de discussão, estabelece que: 

• Art. 7'" Nas consuJ1as p4ebiso ~árills ,__ 
vistas 1'106 arts. 4° e 5", entende-ee por IIOPI*
ção di181amente inleressada tanto a do lllnl6-
rio que se pretenda desmerrblar, IIU8I*l a do 
que sofnKá desrnerftxamanto; em caeo de tu
são ou -·ação. Bllo a popMçãn da -.a 
que se quer anex.- quanto a da que •ikldbaii 
o aaéocimo; e a IIOnlade popular se afwilá 
pelo petceoiiUal que se manif- em rei191o 
ao total da população consultada. • 

Os arts. 4° e s• a que se retere o art. 7' 
declaram: 

• Art. 4° A incorporação de Estados en
tre si. subdivisão ou desrnentJramento pma 
se anexarem a outros, ou formarem ncMl8 

Estados ou Territórios Federais, depet dlm 
de aprowção da população ~ in
teressada, por meio de plebiecito reelize:to 
na ,_,.. data e horário em cada um llo& 
Estados, e do Congresso Nacional p0r lei 
complementar, OUVidas as ~ M
sembléias Legislativas. • 

O art. SO: 

• Art. 5° ·o plebiscito destinado à cria
ção, à incorporação, à fusão e ao desmem
bramento de Municípios, será convocado 
pela Assembléia Legislativa, de confomnda
de com a legislação federal e estadual." 

Limitar-se a audiência à população que vai ser 
desmembrada é aprovar, prática e tacitamente, todo e 
qualquer projeto que for apresentado. E evidente que, 
se se pede um desmembramento, a população está 
de acordo, e não se vai admitir que, no plebiscito. ela 
votará contra o desmembramento. A audiência da po
pulação que sofre o desrre<rbrament é legitima, exala
mente para que se possa conferir a opi1ião de toda a 
população da área originariamente integrada. Aferir-se-à 
a validade ou não do deSr'neiTbramen pelo pen:entual 
da votação. Isto é que parece oorreto, sobretudo porque 
o que se quis tarrbém fazer no BraSil foi encerrar aquela 
fase de criação de rruricipios sem nenhuma dairrita
ção, e ai! também para evitar as 1entalivas de desmem
bramento de territórios, para criação de Estados sem 
oondições nonnais de subsistência. Então. a decisão é 
juridica e politica. O que se disciplina é o desdobra
mento de Estados, o desdobramento de Municípios. 

O problema me parece de clareza exemplar. 
Não pode ser apenas de interpretação formal. O in
teresse do Pais é que exige essa disciplina, para 
que não se mu~ipliquem os Estados nem os Munici
pios, em fonna indevida. 

É o esclarecimento que queria dar, para justifi
car as razões do parecer. 

O SR. PRESIDEN'I"E (Antonio Carlos Magalhães) 
- Com a intervenção do Relator. a Presidência con
sidera o Plenário devidamente esclarecido para a 
votação. 

Agora terá inicio a votação só do requerimento. 
Em votação o requerimento do Senador Leonel 

Paiva. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

pennanecer sentados. (Pausa) 
Rejeitado. 
O SR. LEONEL PAIVA (PFL- DF)- Sr. Presi

dente, penso que há um equivoco na contagem. por
que permaneceram ... 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Primeiro, V. ~ se levante para falar com a Mesa. 

O SR. LEONEL PAIVA (PFL - DF) - Descul
pe-me. Creio que a contagem foi favorável à aprova
ção do requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- É que V. ~ não sabe que se oonta pelos Lideres. 
Por isso, v. Ex' foi det 1<AIIOO larnenkl rruiiD rlormllr-h!. 
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O SR. PRESIDEHTC (Antonio Cartas Magalhães) 
- Votação em globo do Substitutivo da Câmara. 

Os Srs. ·Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

AprovadO. 
A maténa vai à Comissão Diretora para a reda

çãofinal. 

É o seguinte o Substitutivo aprovado: 

Subatltullvo dll Clm11111 ao Projeto 
de Lei do Senado na s, de 1991, (na 
3.589193, naquela Cau), que regulamenta 
• ex.cuçio do diapoeto nos lnc~ I, 11 e 
III do •rt. 14 dll Conatltulçio Federal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° A soberania popular é exercida por su

frágio universal e pelo voto direto e secreto, com va
lor igual para todos, nos tennos desta lei e das nor
mas constitucionais pertinentes, mediante: 

I - plebiscito; 
11 ~ referendo; 
III - iniciativa popular. 
Art. 2!' Plebiscito e refere11(1o são consultas for

muladas ao povo para que delibere sobre matéria de 
acentuada relevância, de natu~eza constitucional, le
gislativa ou administrativa. 

§ 1° O plebiscito é convocado com anteriorida
de a ato legislativo ou administrativo, cabendo ao 
povo, pelo voto aprovar ou denegar o que lhe tenha 
sido submetido. 

§ 2!' O referendo é convocado com posteriori
dade a ato legislativo ou administrativo, cumprindo 
ao povo a respectiva ratificação ou rejeição. 

Art. 3" Nas questões de relevlncia nacional, de 
co!T1)Biência do Poder Legislativo ou do Poder Exe
cutivo, e no caso do § a• do art. 18 da Constituição 
Federal, o plebiscito e o referendo são convocados 
mediante decreto legislativo, por proposta de um ter
ço, no mlnimo, dos membros que compõem qual
quer das Casas do Congresso Nacional, de confor
midade com esta Lei. 

Art. 4° A incorporação de Estados entre si, sub
divisão ou desmembramento para se anexarem a 
outros, ou formarem novos Estados ou Tenrtórios 
Federais, dependem da aprovação da população di
retamente interessada, por meio da plebiscito reali
zado na mesma data e horário em cada um dos Es
tados, e do Congresso Nacional, por lei complemen
tar, ouvidas as respectivas Assermléias Legislativas. 

§ 1° Proclamado o resultado da consulta plebi
scitária, sendo favorável à alteração tenrtorial previs-

ta no caput, o projeto de lei complementar respecti
vo será proposto perante qualquer das Casas do 
Congresso Nacional. 

§ 2° À Casa perante a qual tenha sido apresen
tado o projeto de lei complementar referido no pará
grafo anterior compete proceder à audiência das res
pectivas Assembléias Legislativas. 

§ a• Na oportunidade prevista no parágrafo an
terior, as respectivas Assembléias Legislativas opi
narão, sem caráter vinculativo, sobre a matéria, e 
fornecerão ao Congresso Nacional os detalhamen
tos técnicos concernentes aos aspectos administrati
vos, financeiros, sociais e económicos da área geo
política afetada. 

§ 4° O Congresso Nacional, ao aprovar a lei 
complementar, tornará em conta as infonnações téc
nicas a que se refere o parágrafo ·anterior. 

Art. 5" O plebiscito destinado à criação, à incor
poraçãQ, à fusão e ao desmembramento de Municí
pios, será convocado pela Assembléia Legislativa, de 
conformidade com a legislação federal e estadual. 

Art. 6" Nas demais questões, de competência 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o 
plebiscito e o referendo serão convocados de confor
midade, respectivamente, com a ConstitUição Esta
dual e com a Lei Orgânica. 

Art. 7" Nas consuttas plebiscitárias previstas 
nos arts. 4° e 5" entende-se por população direta
mente interessada tanto a do território que se pre
tende desmembrar, quanto a do que sofrerá des
membramento; em caso de fusão ou anexação, tan
to à população da área que se quer anexar quanto a 
da que receberá o acréscimo; e a vontade popular 
se aferirá pelo percentual que se manifestar em rela
ção ao total da população consultada. 

Art. 8" Aprovado o ato convocatório, o Presi
dente do Congresso Nacional dará ciência à Justiça 
Eleitoral, a quem incumbirá, nos limites de sua cir
cunscrição: 

I -fixar a data da consutta popular. 
11 - tomar pública a cédula respectiva; 
III - expedir instruções para a realização do 

plebiscrto ou referendum; 
IV - assegurar a gratuidade nos meios de co

municação de massa concessionários de serviço pú
blico aos partidos políticos e às frentes suprapartidá
rias organizadas pela sociedade civil em tomo da 
matéria em questão, para a divulgação de seus pos
tulados referentes ao terna sob consulta. 

Art. 9" Convocado o plebiscito, o projeto legis
lativo ou medida administrativa não efetivada, cujas 
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matérias constituam objeto da consuha popular, terá 
-da sua tramilllção, até que o resuhado das ur
nas seja proclamado 

Art. 10. o ,.,. • ilo ou ••euoo. convocado nos 
termos da po-1181ei, selá considelado aprovado ou 
rajeilado por maioria llioopies, de acor00 com o .-ulla
do homologado pelo Trllunai Superior Eleilorai. 

Art. 11. O oaleoendo pode ser convocado no 
prazo de trinta dias, a con1ar da promulgação de lai 
ou adnção de nJadida aaoo•oiatoidiva, que se ~ 
ne de maneioa moa. com a consulia popular. 

Art. 12. A 1ian8çio doa p!Ojeloa de plebisc:lo 
e relerando o,.... •* M nonnas do Aegimer*> Co
mum do Cong..-o Nacional. 

Art. 13. A iniciativa popular consiste na apre
sentação de projeto de lei l CAmal8 doe Deputadaa, 
subscrito por, no mlnrno, um por um cento do alat
torado nacional, dialribuldo pelo menoe por cinco Es
tados, corn nlo manos da três décimos por aqg 
dos ele~oras de cada um deles. 

§ 1° O projeto de lai de iniciativa popular dew
oá circunscrever-se a um só assunto. 

§ 2" O projeto de lei de iniciativa popular nlo 
podeoá ser rejailado por vicio de forma, cabendo à 
Câmara dos Deputados, por seu órgão ~. 
providenciar a cot oeção de ft&ntuais i""ropriedadM 
de técnica legislativa ou de radação. 

Art. 14. ACAmara dos Deputados, verificanllo 
o cumprimento das exigências estab 1 idas no 81t. 
13 e ~ paoágratos desta Lei, dará ...._. 
mento à iniciativa popular, consoante as normas 1M> 
Regimento hllemo. 

Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de
publicação. 

Art. 16. Reo-..-orse • 'Et"•Y,. em c:or*áoiD. 
O SR. LÚCIO AI.CANTARA (PSDB - CE) -

Sr. Presidente, peço a peiav111 pela Oidllm. 
O SR. F R Si ENTE (Anlonio Ca1tos Magoii1 ' 1 ) 

- V. Ex" tem a palavra. 

O SR. LÚCIO ALcAN'rARA (PSDB - CE. P ... 
ordem. Sem nrvisio do orador.) - Sr. Presidenee, 
quero registrar que a Comissão de Constiluiçlo, 
Justiça e Cidadania e o Senado, em 1995, aprow
ram projeto, de minha autoria, tratando desse assun
to. O projato foi ~ encaminhado à Clnwa 
e tenninou apensado a todos aquelea que r« ~ 1 
ram o parecer do Deputado Almino Alfonso. Eu só 
deixar esse registro, porque o projeto que cor111a 
nos awlsos é o do ~ saudoso amgo e co-.. 
Senador Humbelto Lucena, de 11193. Mas o S...O. 
em 1995, api'OIIOU um pro;.to de minha autoria ~-

mente dispondo sobre essa questão. A única discor
dância que tenho em relação ao parecer do Deputa· 
do Almino Alfonso é que, no meu projeto, havia a 
previsão de voto obrigatório; mesmo para plebiscito, 
para referendum, o voto permanecia obrigatório. No 
mais estou inteiramente de acordo com S. Ex'. 

O SR. PRESIJENTlõ (Arotr:lno Caros Magallães)
Na aprovação está implícito o mérito do projeto de V. 
Ex<. 

A Presidência comunica ao Plenário que, nos 
awisos oo Parecer n" 528, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo n" 95, coostante do i1em n"1 da Ordem do 
Dia, na relação dos Senadoras que assinaram o referi
do parecer consta o voto do Set oador Gerson Camata 
como vencido. quando deve constar nessa condição o 
voto do Senador José Eduardo Outra. 

O SR. ROBERTO FREIRE (BiocoiPPS - PE) -
Sr. Presidente. peço a palavra, pela ordem. 

o SR. PRESIDENT1:: (Arfonio Carlos ~) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto 
Freire, pela ordem. 

O SR. ROBERTO FREIRE (BiocoiPPS - PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, parece-me que passou aqui desapeocebiclo que 
essa é urna lei complementar. 

O SR. PRESIDEHTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Foi trazida a esta Casa como substitutivo da Câ
mara ao Projeto de Lei do Senado n• 5 - projeto, 
portanto, ordinário, e não complementar. 

O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco/PPS - PE) -
Trata de definir o que é "população diretamente inte
ressada'. E o § 3" do art. 18, ao finai, diz que deve lá 
ser regulado por lei complementar. 

O SR. PRESIDEH1C (Antonio Carlos Magalhães) 
-Na Emenda Constitucional n" 15, de 1996, foi mo
dificado e passou a ser apresentado e publicado na 
fonna da lei. Foi modificado pela Emenda Consmu
cional n" 15. de 1996, que dá nova redação ao§ 4° 
do art. 18 da Constituição Federai. 

O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco/PPS - PE) -
Mas como trata também do § 3", que diz respeito à 
ii'IGOrpOração e desmembramento dos Estados, é lei 
co""lementar. É urna contradição no Texto Consti
tucional. Desejo apenas esclarecer que pode haver 
algum problema. 

Aprove~o a oportunidade - pedindo, natural
mente, a liberalidade da Mesa -para dizer que, para 
e~r a proliferação de municlpios, existem as leis 
estaduais, que definem critérios rlgidos para des
membramento. Mas não tratam de plebiscito. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-llem1: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 95, DE 1998 

(Em regime de urgência, nos tennos do 
art. 353, parágrafo único. do Regimento Interno) 

Discussão, em tumo único. do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 95, de 1998 (apra
sentado pela Comissão de Assuntos Econ6-
micos como conclusão de seu Paracer n" 
528, de 1998, Relator: Senador Osmar Dias, 
com votos contrários dos Senadores Eduar
do Suplicy, Lauro Campos e José Eduardo 
Outra), que aprova a Programação Monetá
ria relativa ao quarto trimestre de 1998. 

Em t<ismssão o projeto, em tumo único. (Pausa.) 
Não hawndo quem peça a palavra, encerro a 

discussã<' 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado, com os votos vencidos dos Senado

res José Eduardo Outra, Eduardo Suplicy e Lauro 
Campos. 

Aprovado o projeto, a matéria vai à Comissão 
Oiretora para a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, parecer da Comissão Oiretora ofe
recendo a redação final que será lida pelo Sr. 1• Se
cretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

PARECER N" 538, DE 1998 
(Da Comissão Oiretora) 

Redllçio final do ProJeto de Decreto 
Leglallltlvo .,. 95, de 1998. 

A Comissão Oiretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n• 95, de 1998, 
que aprova a Programação Monetária relativa ao 
quarto trimestre de 1998. 

Sala de Reuniões da Comissão, 28 de outubro 
de 1998. - Antonio C.rlos Magalhies, Presidente 
- Ronaldo Cunhll Uma, Relator - C.rloll Patrocí
nio - Lucidlo Portelle. 

ANEXO AO PARECER N• 538, OE 1998 

Aprova • Programação Monetllirla re
letlve eo quarto trl-tre de 1998. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• É aprovada a Programação Monetária 

relativa ao quarto trimestre de 1998, com estimativas 

das faixas de variação dos principais agregados mo
netários, nos tennos da Mensagem n• 236. de 1998 
(n• t.193. de 1998, na origem). 

Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de .;ue. publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra. encerro a 
disa•ssão. 

O:m IIO!ação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

~sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTC (Antonio Carlos Magalhães; 

- Comunico aos Srs. Senadores que haverá otto vo
tações nominais com eleito administrativo. 

118m2: 

PROPOSTA DE EMENDA A 
CONSTITUIÇ.lO N" 15, DE 1998 

(Votação nominal) 

Votação. em primeiro turno, de Propos
ta de Emenda à Constituição n" 15, de 1998, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Esperidião Amin, que altera o inciso VIl do 
art. 29 da Constituição Federal (total de des
pesa com o funcionamento do Poder Legis
lativo municipal), tendo 

Parecer n• 473, de 1998-Pien, Relator: 
Senador Jefferson Péres, favorável. nos ter· 
mos da Emenda n• 1-Pien (substitutivo). que 
apresenta. 

A matéria constou da pauta da sessão delibe
rativa do dia 13, quando teve a sua discussão encer· 
rada em primeiro tumo. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo 
Sr. 1° Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 520, DE 1998 

Senhor Presidente. 
Tendo em vista que o parecer à Proposta de 

Emenda à Constituição n• 15, de 1998, foi regimen
talmente proferido em plenário (art. 358 § 1° do Re· 
gimento Interno), e concluiu pela apresentação de 
substitutivo, solicitamos que o mesmo seja examina
do pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia desta Casa. 

Sala das Sessões. 28 de outubro de 1998. -
Jelhnon P6rM. 



)18 AI-< AIS DO SENADO FEDERAL OLITL'BRO DE 1998 

O SR. PRESIDENTE <Ar*>nio Cario6 ~) 
- Chamo a atenção do Plenli.rio para o requerime'*' 
que foi lido. 

Senador Esperidião Amin, V. Ex" ainda esli 
Senador, Governador só em janeiro. 

É um requerimento de adiamento da emenda 
constrtucional que V. Ex" &pf888ntou. 

O SR. ESPERIDIÃO A111N (PPB - SC) - Sr. 
Presidente, a única poude.-ção que me pennilo fa
zer é que não sei quem ~ntou o r.querimeneo, 
mas ele deve ter uma razio de ser. 

O SR. F? ENTE (ArDlio Cario6 ~ 
- É do Senador Jefferson P61as, pedindo urna adln
cia da Comissão de Constiluiçi!o, Justiça e Cidadania. 

O SR. JEI'FERSOII !ÕtAES (PSDB - AM) -
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem. 

o SR. F r II!NTE (ArDlio CaJtos MagMII • 11) 
-Tem V. Ex" a palavra, pela ordem. 

O SR. JEFFERSON l"tRES (PSDB - Alll. 
Pela ordem. Sem nMsão do orador.)- Sr. Pr& 
te, S~ e Srs. Senadores, a proposta de emanda à 
Constrtuição do Senador Eip8ridiio ""*' é da maitlr 
importância. Ela é nec e +ria e oportuna e \Wil ao 
encontro das naceesidadea do Pais de nest11 ..,... 
menta fazer o chamado ajuste fiscal, ajuda a fJf"-" 
esse ajuste fiscal. 

Entretanto, lf&riliquei que a proposta do Sena
dor Esperidião Amin cria ou pode criar problen
murto sérios para municípios pequenoa das rag;o. 
mais pobres. ~ inúmeras solicilações e racla
mações de P~ de Câmaras Municipaie e 
até de prefertos de municípiOS do Estado do Amazo
nas e de outros Estados. Ainda ontem recebi um • 
lefonema da Cêmara de Maricá, no Eatado do Fio 
de Janeiro, informando que, a ser aprovada a E,.._ 
da Amin, o Poder Legislativo de murtos desses muni
cípios ficará inviélf&l, pois os vereadonll; já alcaf1911-
ram o teto constitucional de 5%, sobrando entlo 
apenas 1 o/o ou 2% para a GAmara. Dassa nwneila, 
esses Legislativos não poderão funcionar. 

Estou atento a esse ptOblema. Aprassntei um 
substrtutivo e AICOflheço que ele tem falhas. F~ 
atento no úKimo dia de ciM wsão. Não me ~
lei, mas me randi aos 8fVUITI8'1IOS de que o n.u 
substrtutivo cria um talo muito elevado para os muni
cípios maiores, o que acabaria sendo o piso. Portan
to, existe esse inconwnierE. 

No entanto, como nem a propoala do Senador 
Esperidião Amin e nem a minha atendem aO& i,._ 
resses e à realidade do Pais, achei mellor, Sr. P,._ 
dente - e este é o apelo que faço aos Sr&. ~ 
- adiar a votaçio da po~ Que ela llá à Colo · I • 
de Constituição, Justiça e Cidadania - nio é n.dlrla 
procrastinalóoia - e cornpromato-me, panll1le o S..-

do, em agir com a maior brevidade possível para um 
segundo substitutiVO que atenda aos interesses de 
todos. Esta é unicamente a razão do meu requeri
mento e, em deferência ao Senador Espefidião 
Amin, nosso ilustre Colega, manifestei hoje pela ma
nhã o propósrto de fazer esse adiamento. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Com a palavra o Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC) - A mi
nha dúvida é quanto à data. O adiamento seria de 
quanto tempo? 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM) -
Pode ser de uma semana. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magali - oc) 
-Aprovado o requerimento, a Comissão tem 20 dias 
para devolver. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM) -
Devolveria antes. 

O SR. ESPERIDIÃO AIIIN (PPB - SC) - A 
ponderação que desejo lazer é que o que tenho que 
tomar público aqui, Sr. Presidente, posso resumir no 
seguinte: a proposta que tive a honra de ~ 
foi atterada. Havia apresentado, inic:ialmenll8, 5% 
como limite. Em função dos municípios de pequeno 
porte, fizemos uma conta de chegar. Uma das enti
dades que representa os vereadores do· Brasil che
gou a concordar com o texto. Não que este tenha fi
cado como se desejava. Mas quem desejava? O 
Pais, que está vivendo um momento de cortas de re
cursos para a área social. 

Quero advertir meus Pares para o lato de que 
são inúmeras as Câmaras de Vereadores do Brasil 
que estão aprovando reajustes salariais para os ve
readores. Percebo a atenção da Senadora Emma 
Fernandes e aproverto para dizer que, no Rio Gran
de do Sul, houve Câmara de Vereador que aprovou 
700% de reajuste. Então, a realidade vai cada vez 
se deteriorar mais do ponto de vista da sua comt
ção. O que estamos propondo, quero dizer oom toda 
a franqueza, é absolutamente equilibrado: o máximo 
de 8% para os pequenos municípios, decrescendo 
na mesma ordem que aumenta o número de verea
dores nas Câmaras - a mesma ordem da Constitui· 
ção - para chegar ao menor número de 3%. Portan
to, é uma proposta realista, que vai contrariar alguns 
interesses, mas não os do povo, pois não impede 
em caso algum o funcionamento do legislativo. Tra
ta-se de uma proposta que preserva, em qualquer 
caso, a remuneração dos vereadores e uma porção 
razoável para o custeio da Câmara. 

A 181T1Jneração é disciplinada por erralda do 
Senador Nelson Carneiro. Não existe ainda uma hie
rarquia salarial nas câmaras, só existe um leio, mas o 
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que não existe hoje é qualquer espécie de limite 
oara que uma Câmara de Vereadores fixa tanto na 
:ei orçamentária quarrto previamente na lei de Dire
trizes Orçamentárias o percentual que bem enten
der. Por isso há casos de municlpios brasileiros que 
já comprometeram, Senador Casildo Maldaner, 24% 
da sua reGeita com o funcionamento da câmara, sem 
qualquer lim~e. 

Não faço nenhuma objeção, e corno diue o 
Senador Jefferson Péres, não apenas nesse caso, 
mas na sua atuação parlamentar tem sido um hoi i • i i 

correto, digno, merecedor da confiança. mas acradilo 
que, se fixannos urna data para que volte ao Plená
rio este assunto, o que seria na próxima quarta-feira, 
sstaremos esticando o elástico ao limü. 

Concluindo, Sr. Presidente, o próprio Governo 
=e<ieral, nesse conjunto de medidas que tem mmo 
objeüvo dispor sobre contenção de gasiOs, vai acabar 
tomando uma iniciativa e senmos caudalárioa de uma 
disciplina que tem que ser tomada. ls8o vale também 
para as Assembléias Legislativas. Existe Estado brasi
leiro que está comprometendo 14,5% da sua receita li
quida disponível com o funcionarnenlo da sua Casa 
Legislativa. Vem providência, e nós, que poderíamos 
liderar urna iniciativa, vamos acabar, se demorarmos 
demais, sendo dela caudalários. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Ca11os Magalhães) 
- Quero advertir os nobres Srs. Senadores que já 
votaram, que há um requerimento para ser adiado. 
Então, não devem ainda votar, esperando a decisão 
do Plenário. Posteriormente, haverá ou não votação 
am relação à emenda. 

Peço apenas que aguardem o resultado da vo
tação do requerimento e não comecem a votar. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Peço a palav~a, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTC (Antonio Cal1os Magalhães) 
- Com a palavra o Senador Bernardo Cabral. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, queria suceder 
o apelo ao eminente Senador Esperidião Amin, que 
todos nós estamos interessados em moralizar essa 
situação. 

Acontece que o requerimento do Senador Jef
ferson Péres poderá ser apreciado na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania até quarta-feira 
pela manhã. Essa votação será em caráter prioritário 
e acontecerá à tarde. em Plenário, porque a Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania, em verda
oe, não foi ouvida. 

De qualquer forma, penso que não atrapalharia 
em nada Far-se-ia justiça ao trabalho do Relator, e 
o eminente Senador Esperidião Amin por certo há de 

concordar porque não haverá prejuizo para que não 
possamos votar a matéria em questão na quarta-fei
ra pela manhã na CCJ e à tarde neste Plenário. 
Esse é o apelo que faço ao eminente autor da rnaté: 
ria e aos Uderes que se manifestaram. 

É rigorosamente justo porque queremos mora
lizar a situação dos Municlpios, mas não será feito 
por essa forma 

O SR. PRESIJENTE (ArConio Cal1os Magalhiies) 
-Em VOiaÇio o requerimento. 

Os Srs. Senadoras que aprovam o requerimen
to para entrar na pauta do Plenário na próxima quar
ta-feim. depois da :wd:!ncia da Comissão de Consti
tuição, Justiça e C~ia, que será no mesmo dia, 
queiram permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado, com o voto contrário do Senador 
Ademir Andrade. 

Na próxima quarta-feira, entrará em pauta a 
Emenda Constitucional n" 9. 

O SR. PRESIDENTl: (Antonio Carlos Magalhães 
-nem 3: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 112, DE 1997 

(Votação nominal) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 112, de 1997 (n• 
434/97, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outor
gada à Rádio lguatemi FM Stéreo Lida. para 
explorar serviço de radiodrtusão sonora em 
frequência modulada na Cidade de Bebe
douro, Estado de São Paulo, tendo 

Parecer favorável sob n• 398, de 1998, 
da Comissão de Educação, Relator. Sena
dor Romeu Tuma. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, enceno a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores jé podem votar. (Pausa) 
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT - SP -

Sr. Presidente, o Bloco libera sua Bancada para vo
tação. Recomendamos a abstenção para os Sena
dores do Partido dos Trabalhadores. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - O PFL 
recomenda o voto 'sim', Sr. Presidente. 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB - CE) - O 
PSDB recomenda o voto 'sim', Sr. Presidente. 

(Procede-se à votação.) 
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que não existe hoje é qualquer_ espécie de limite 
oara oue uma Câmara de Vereadores fixe tanto na 
iei orçamentária quanto previamente na Lei de Dire
trizes orçamentárias o percentual que bem enten
der. Por isso há casos de municfpios brasileiros que 
já comprometeram, Senador Casildo Maldaner, 24o/o 
da sua reooita com o funcionamento da câmara; sem 
qualquer limite. 

Não faço nenhuma objeção, e eciriio âiSse o 
Senador Jefferson Péres, não apenas nesse caso, 
mas na sua atuação parlamentar tem sido um homem 
correto, digno, merecedor da confiança, mas acredito 
que, se fixarmos uma data para que 'IO!te ao Plená
rio este assunto, o que seria na próxima quarta-feira, 
sstaremos esticando o elástico ao limite. -

Concluindo, Sr. Presidente, o próprio Governo 
:=ederal, nesse conjunto de meáidas que tem como 
objetivo dispor sobre contenção de gastos, vai acabar 
tomando uma iniciativa e seremos caudalários de uma 
disciplina que tem que ser tomada. Isso vale também 
para as Assembléias Legislativas. Existe Estado brasi
leiro que está comprometendo 14,5"/o da sua receita li
quida disponível com o funcionamento da sua Casa 
Legislativa. Vem providência~ e nós, que poderfarnos 
liderar uma iniciativa, vamos acabar, se demorarmos 
demais, sendo dela caudatários. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Quero advertir os nobres Srs. Senadores que já 
votaram, que há um requerimento para ser adiado. 
Então, não devem ainda votar, esperando a decisão 
do Plenário. Posteriormente, haverá ou não votação 
em relação à emenda 

Peço apenas que aguardem o resultado da vo· 
tação do requerimento e não comecem a votar. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Com a palavra o Senador Bernardo Cabral. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM. Sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente, queria suceder 
o apelo ao eminente Senador Esperidião Amin, que 
todos nós estamos interessados em moralizar essa 
situação. --

Acontece que o requerimento do Senador Jef
ferson Péres poderá ser apreciado na Comissão de 
Consmuição, Justiça e Cidadania até quarta-feira 
pela manhã. Essa votação será em caiãfer pnorifário 
e acontecerá à tarde, em Plenário, porque a Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania, em verda-
de, não foi ouvida. -- __:__ --

De qualquer forma, penso que não atrapalharia 
em nada. Far-se-ia justiça ao trabalho do Relator, e 
o eminente Senador Esperidião Amin por certo há de 

concordar porque não haverá prejuízo para que não 
possamos votar a matéria em questão na quarta-fei
ra peia manhã na CCJ e à tarde neste Plenário. 
Esse é o apelo que faço ao eminente autor da mat&: 
ria e aos Lideres que se manifestaram. 

É rigorosamente justo porque queremos mora
lizar a situação dos Municfpios, mas não será feito 
por essa forma 

o SR. PRESI:IENTE (AntOnio Carlos Magalhães) 
-Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que aprovam o requerimen
to para entrar na pauta do Plenário na próxima quar
ta-feire.7 depois da. aud:o!r.cia da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cida~ia, que será no mesmo dia, 
queiram permanecer 8entados. (Pausa) 

Aprovado, com o voto contrário do Senador 
Ademir Andrade. 

Na próxima quarta-feira, entrará em pauta a 
Emenda Consmucional n" 9. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
-Item 3: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 112, DE 1997 

(Votação nominal) 

Discussão, em turno-único, do Projeto 
de Decreto Legisiativo n' 112, de 1997Tn' 
434/97, na Câmara dos Deputados), que 

·aprova: o ato que renova a permissão outor
gada -à Rádio lguatemi FM Stéreo Lida. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na Cidade de Bebe
douro, Estado de São Paulo, tendo 

Parecer favorável sob n' 398, de 1998, 
da Comissão de Educação, Relator: Sena
dor Romeu Tuma. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. · 

Em votação. 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa) 
O SR. EDUARDO SUPUCY (B\oeo/?T - SP -

Sr. Presidente, o Bloco libera sua Bancada para vo
tação. Recomendamos a abstenção para os Sena
dores do Partido dos Trabalhadores. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL- PI) - O P!=L 
recomenda o voto "sim", Sr. Presidente. 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB - CE) ...: O 
PSDB recomenda o voto "sim", Sr. Presidente. 

(Procede-se à votação.) 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Encerrada a l(otação. 

O Senador Pedro Piva votará na próxima. 
Votaram SIM 49 Srs. Senadores. Não houve 

votos contrários. 
Houve 9 abstenções. 
Total: 58 votos. 
Aprovado. 
Aprovado o projeto, a matéria vai à Comissão 

Diretora para a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora ofe
recendo a redação final, que será lido pelo Sr. 12 Se
cretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É tido o seguinte: 

PARECER N" 539, DE 1998 
(Da Comissão Diretora) 

Redaçio final do ProJeto ele Decreto 
Leglallltivo n" 112, ele 1997 (n" 434, de 
1997, na Câmara doa Deputadoa) 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n• 112, de 1997 
(n• 434, de 1997, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorgada à 
Rádio lguatemi FM Stéreo Lida. para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Bebedouro, Estado de São Paulo. 

Sala de Reuniões da Comissão, 28 de outubro 
de 1998. - Antonio Carloa Magalhãea, Presidente 
- Ronaldo Cunha Uma, Relator - Carloa Patrocí
nio - Lucídlo Portellll. 

ANEXO AO PARECER N• 539, DE 1998 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, , Presidente do Sendo Federal, nos 
termos do art. 48, ~em 28, do Regimento Interno, 
promulgo o seguinte. 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1998 

Aprova o ato que renova a pennle
aio outorgada ii Rllidlo lguateml FM St6-
reo Uda. para explorar serviço de radlo
dlfuaio sonora em freqüinclll modulada 
na cidade ele Bebedouro, Eamdo de São 
Paulo. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a 
Portaria n• 1.083, de 6 de dezembro de 1994, que 
renova, por dez anos, a partir de 1 º de julho de 
1990, a permissão outorgada à Rádio lguatemi FM 
Stéreo Ltda. para explorar, sem direito de exclusi· 
vidade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na cidade de Bebedouro. Esta· 
do de São Paulo. 

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
- Em discussão a redação final. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovada. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
-Item 4: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N•113, DE 1997 

(Votação nominal) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 113, de 1997 (nº 
435197, na Cãmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão da 
Fundação Frei João Batista Vogei-O.F.M. 
para explorar serviço de radiod~usão sonora 
em onda média na Cidade de Catalão, Esta· 
do de Goiás, tendo 

Parecer favorável, sob n• 461, de 
1998, da Comissão de Educação. Relator. 
Senador lris Rezende. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores já podem votar no painel 
eletrõnico. 

(Procede-se à votação.) 
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VOTAÇÃO NOMINAL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 113, DE 1997 

N° SessãO: 1 

Data Sessão: 28/1 0/1998 

Nome do Seoador 

·= 

PIOB :AC~-I 
~i: ~~· 

I 
I 

P~.: ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 1 
,. Seç,.; • 

:ZOSoc.: • 
3"5oc.: • 
<I"See.:· ' 

APROVA O ATO--QUE RENdVA A CON-CESSÃO DA FUNDAÇÃO 
FREI JOÃO BATISTA VOGEL-O.F.M .. CIDADE DE CATALÃO. GO 

' 
Volo 

~ 

' OM 

""'-

' 
"' 
' 
' 
' 

' 

* ' 
' 

l 
' 

"'-

~ 
' 

Votos Sim: 50 

Votos Não: 1 

VotosAbsf: 9 

Data Inicio: 28/1 0/1998 

Data Fim: 28/10/1998 

I 
r 1 

' i 
' 

: 
! 

Total: 60 

' 

Hora lniciq: 17:11 :5~ 

Hora Fim: 17:13:50 

Voto 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Votaram SIM 50 Srs. Senadores; e NÃO 01. 

Houve 9 abstenções. 

Total: 60 votos. 

Aprovado. 

Aprovado o projeto, a matéria vai à Comissão 
Diretora para a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora ofe
recendo a redação_final, que será lido pelo Sr. 1° Se
cretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

PARECER NO 540, DE 1998 
(Da Comissão Diretora) 

Reclaçio final do Projeto ele Decreto 
Legislativo n• 113, de 1997 (n• 435, de 
1997, na Câmara doa Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de O<jereto Legislativo n• 113, de 1997 (n• 
435, de '997, na Câmara dos óeputados), que apro
va o ato que renova a concessão da Fundação Frei 
João Batista Vogel - O. F. M .• para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Catalão, Estado de Goiás. 

Sala de Reuniões da Comissão. 28 de outubro 
de 1998.- Antonio Carios Magalhães, Presidente 
- Ronaldo Cunha Uma, Relator - Carlos Patrocl
nlo - Lucfcllo Portelta. 

ANEXO AO PARECER N° 540, DE 1998 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federal. nos ter
mos do art. 48, ~em, 28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N° , DE 1998 

Aprova o ato que renova a cone n 
aio da Fundação Frei Joiio Batista Vogal 
- O. F. 11., para explorar ~ de radlo
dlfuaio ,._. em onda m6clta na cidade 
de Catalio, Estado de Goiás. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1° É aprovado o ato a que se relere o De
creto s!n•, de 4 de novembro de 1996, que renova, 
por dez anos, a partir de 19 de maio de 1994, a con
cessão da Fundação Frei João Batista Vogel- O. F. 
M .• para explorar, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em onda média na cida
de de Catalão, Estado de Goiás .. 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 

A matéria vai à promulgação .. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Item 5: 

sa.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
NO 121, DE 1997 

(Votação nominal) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 121, de 1997 (n• 
459/97, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão da 
Rádio Cultura de Cambará Ltda. para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na Cidade de Cambará, Estado do 
Paraná, tendo 

Parecer favorável, sob n• 486, de 
1998, da Comissão de Educação. Relator: 
Senador Nabor Júnior. 

Em discussão o projeto em turno único. (Pau-

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 
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VOTAÇÃO NOl\UNXL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 121, DE 1997 

'No Sess~o: 1 
Data Sessão: 2811011998 
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Pre$1t:l.: ANTONIO CARlOS MAGALHÃES l 
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a,.,.,.. lF. LIM'l 

APROVA CATO QUE RENOVA A CONCESSÃO DA RÁDIO 
CULTORA OE CAMSARÁ LTDA, CIDADE OE CAMBARÁ. PR 
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Votos Sim: 49 
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o SR. PRESilENTE (Antonio Carlos Magallães) -
Votaram SIM 49 Srs. Senadores. Não houve votos 
contrários. 

Houve 8 abstenções. 
Total: 57 votos. 
Aprovado. 
Aprovado o projeto, a matéria vai à Comissão 

Diretora para a redação final. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora ofe
recendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1° Se
cretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

PARECER N" 541, DE 1998 
(Da Comissão Diretora) 

Reclaçio final do Proje1o de Decnllo 
Legislativo n" 121, de 1997 (n" 459, de 
1997, na Clma111 doa Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n• 121, de 1997 (n• 
459, de 1997, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a concessão da Rádio Cultura 
de Cambará Lida., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média na cidade de Camba
rá, Estado do Paraná. 

Sala de Reuniões da Comissão, 28 de outubro 
de 1998. - Antonio Carlos Megalhiee, Presidente -
Ronaldo Cunha Uma, Relator - Carlos Plltrocfnlo -
Lucfdlo Portelta. 

ANEXO AO PARECER N" 541, DE 1998 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, , Presidente do Senado Fede
ral, nos termos do art. 48, ~em 28, do Regimento ln
temo, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N° , DE 1998 

Aprova o ato qua renova • conces
são de R6dlo Cultu111 de C.mbll"' Udll., 
pa111 explo111r ..viço de 111dlodlfuaio ao
nol'll em onda m6clla na cidade de C.m
banli, Emdo do ParaNi. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° É aprovado o ato a que se relere o De

creto sln•. de 27 de dezembro de 1994, que renova, 
por dez anos, a partir de 1° de maio de 1994, a con
cessao da Rádio Cultura de Cambará Ltda., para ex
plorar, sem dire~o de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média na cidade de 
Cambará, Estado do Paraná. 

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em discussão a redação final. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
A SRA. MARINA SILVA (Bioco/PT- AC)- Sr. 

Presidente, o painel não registrou o meu voto. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- V. Ex" terá seu voto registrado. 
A SRA. MARINA SILVA (Bioco/PT- AC)- Eu 

me abstenho. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-É a ncna abstenção. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-11111119: 

PARECER N" 512, DE 1998 

(Escolha de Autoridade) 
(Votação nominal) 

Discussão, em turno único, do Parecer 
n• 512, de 1998, da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
Romeu Tuma, sobre a Mensagem n• 223, 
de 1998, (n• 1.063198, na origem), de 4 de 
setembro do corrente ano, pela qual o Presi
dente da República submete à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor Leonaldo 
Silva, para compor o Tribunal Superior do 
Trabalho, na vaga destinada a Ministro Clas
sista Temporário, representante dos traba
lhadores, para o triénio de 1998 a 2001, de
corrente do término de sua investidura. 

Em disn •ssão o parecer, em turno úrico. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PPB-MA) - Sr. 

Presidente, e os ~ens 6 e 7? 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Foram aprovados requerimentos de inversão de pau
ta, de modo que o ijem 6 será votado em último lugar. 

E~. votação o parecer. 
Os Srs. Senadores já podem votar. 
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT -SP) -

Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores, por ser 
contrário à existência de juizes classistas, inde
pendentemente dos predicados do indicado, reco
menda a abstenção, liberando o Bloco de Oposição. 

(Procede-se à votação.) 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Votaram SIM 50 Srs. Senadores; e NÃO 01. 

Houve 9 abstenções. 
Total: 60 votos. 
Aprovado. 
Será feita a devida comunicação ao Presidente 

da República. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Item 10: 

PARECER N• 513, DE 1998 
(Escolha de Au1oridade) 

(Votação nominal) 

Discussão, em turno único, do Pare
cer n• 513, de 1998, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator. 

Senador Edison lobão, sobre a Mensagem 
n• 224, de 1998 (nº 1.064/98, na origem). 
de 4 de setembro do corrente ano, pela 
qual o Presidente da República submete a 
deliberação do Senado o nOome da Se· 
nhora Maria de Fátima Montandon Gonçal
ves, para compor o Tribunal Superior do 
Trabalho, na vaga destinada a Suplente de 
Ministro Classista Temporário, representante 
dos trabalhadores, para o triênio de 1998 a 
2001. 

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votação.) 
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O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Magalhães) 
-Votaram SIM 49 Srs. Senadores: e NÃO 3. 

Houve 3 abstenções. 
Total: 55 votos. 
A matéria foi aprovada. 
Será feita a devida comunicação ao Presidente 

da República. 
O SR. GILBERTO MIRAitDA (PFL- AM)- Sr. 

Presidente, gostaria de registrar o meu voto favorá
vel. O painel não registrou nem o meu voto nem o do 
Senador Ademir Andrade. 

O SR. CARLOS PA"mOCiNIO (PFL - TO) -
Sr. Presidente, também gostaria de registrar o meu 
voto favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Serão nogi&tiiiiLs os votos de v. Exls. 

O SR. PRESIDENTE (AntOnio Carlos Magalhães) 
-118m 11: 

PARECER N" 514, DE 1998 

(Escolha de Autoridade) 
(Votação nominal) 

Discussão, em turno único, do Parecer 
n2 514. de 1998. da Comissão de Constitui
ção. Justiça e Cidadania, Relator. Senador 
Lúcio Alcântara. sobre a Mensagem n2 225. 
de 1998 (n2 1.065198, na origem). de 4 de 
setembro do corrente ano. pela qual o Presi
dente da República submete à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor Antônio 
Maria Thaumaturgo Cortizo, para compor o 
Tribunal Superior do Trabalho, na vaga des
tinada a Ministro Classista Temporário, rep
resentante dos trabalhadores. para o triénio 
de 1998 a 2001, decorrente do término de 
sua investidura. 

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocu
pem os seus lugares. 

Os Srs. Senadores já podem votar .. 

(Procede-se à votação.) 
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VOTA(' AO SECRETA 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Gartos Magalhães) 
-Votaram SIM 49 Senadores; e NÃO 3. 

Houve 6 abstenções. 
Total: 58 votos. 
A matéria foi aprovada. 
Será feita a devida comunicação ao Presidente 

da República. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Gartos Magalhães) 

-Item 12: 

PARECER N° 515, DE 1998 

(Escolha de Autoridade) 
(Votação nominal) 

Discussão, em turno único, do Parecer 
n• 515, de 1998, da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, Relator. Senador 
Ramez Tebet, sobre a Mensagem n• 226. de 

1998 (n• 1.066/98, na origem), de 4 de se
tembro do corrente ano, pela qual o Presi· 
dente da República submete à deliberação 
do Senado o nome do Senhor José Alberto 
Rossi, para compor o Tribunal Superior do 
Trabalho, na vaga destinada a Suplente de 
Ministro Classista Temporário, representante 
dos trabalhadores. para o triénio de 1998 a 
2001. 

Em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocu· 
pem os seus lugares. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
-Votaram SIM 49 Srs. Senadores e NÃO 2. 

Houve 7 abstenções. 
Total: 58 votos. 
Aprovado. 
Será feita a comunicação ao Senhor Presiden

te da República. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Item 13: 

PARECER N" 536, DE 1998 

(Escolha de Autoridade) 

Discussão, em tumo único, do Parecer 
n• 536, de 1998, da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, sobre a Mensa
gem n• 240, de 1998 (n• 1.220/98, na ori· 

gem), de 15 de outubro do corrente, pela 
qual o Senhor Presidente da Repúbloca sub
mete à deliberação do Senado a recondu
ção do Sr. Reinaldo Silva Coelho para 
exercer o cargo de Defensor Público-Geral 
da Defensaria Pública da União, no biênio 
1998/2000. 

Discussão do parecer, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votaçao. 

A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocu· 
pem os seus lugares. 

Os Srs. Senadores já podem votar.. 

(Procede-se à votação.) 
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VOTAI i o SECRETA 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
-Votaram SIM 51 Srs. Senadores e NÃO 3. 

Houve 4 abstenções. 
Total: 58 votos. 
Aprovado. 
Será feita a devida comunicação ao Senhor 

Presidente da República. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 

-llem 6: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n' 82, de 1996 (n' 968/91, 
na Casa de origem). que dispõe sobre a uni· 
formização de preços de asfatto nos Municí
pios da Amazônia Legal e dá outras provi
dências, tendo 

Parecer favorável, sob n' 502. de 
1998, da Comissão de Assuntos Económi
cos. Relator. Senador Carlos Bezerra, com 
abstenção do Senador Jc;>sé Eduardo Outra. 

Não foram oferecidas emendas. 
Discussão do projeto, em turno único. 
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Passa-se à votação. 
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo 

1° Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO H• 521, DE 1998 

Senhor Presidente. 
Nos termos do art. 300, XV. combinado com o 

art. 312, alínea b, do Regimento Interno, requeiro 
destaque, para votação em separado do art. 5° do 
Projeto de Lei da Câmara n• 82. de 1996, para ade
quação ao art. 9° ~ Lei Complementar n• 95. 1998. 

Sala das Sessões. 28 de outubro de 1998. -
Carlos Bezem1. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
· Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O disposrtivo destacado será oportunamente 

votado. 
Em votação o substrtulivo do projeto sem pre

juízo do destaque. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

Em votação o art. 5' do projeto destacado, 
para adequação do art. 9° da Lei Complementar n' 
95/98. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Rejertado. 

É o seguinte o artigo rejertado: 

"Ar!. 5' Revogam-se as disposições em contrá-
rio. • 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
• A matéria vai à Comissão Diretora para a redação 
final. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 82, DE 1996 
(n• 968/91, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a unifonmização de 
preços de asfalto noa Municípios da 
Amazônia Legal e dá outras providên
cias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica undormizado o preço de comerciali

zação de lodos os tipos de asfatto nas sedes dos 
Municípios da Amazónia Legal. 

Art. 2' Fica autorizada a inclusão do custo de 
transporte de asfatto desde o produtor, ou do distri
buidor-processador, até a sede do Município, no Fre
te de Undormização de Preços de produtos deriva
dos de petróleo. 

Art. 3' O Poder Executivo da União regulamen
tará esta Lei no prazo máximo de cento e vinte dias. 

Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 5' ............................................................. . 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 

-llem 7: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Hº 103, DE 1996 

Discussão, em turno único. do Projeto 
de Lei da Câmara n• 103, de 1996 (n' 
1.667/96, na Casa de origem). que attera o 
art. 58 da Lei n• 6.015, de 31 de dezembro 
de 1973, que dispõe sobre os Registras Pú
blicos e dá outras providências, tendo 

Parecer favorável. sob n• 503. de 
t 998, da Comissão de Constrtuição. Justiça 
e Cidadania, Relator: Senador Eprtacio Ca
feteira. 

Ao Projeto não foram oferecidas emendas. 
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Passa-se à discussão em turno úntco. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ) - Sr. 
Prestdente. peço a palavra para dtscutir. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhãe&) 
- Tem a palavra, para discutir, o Senador Artur da 
Tavola. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ. Para 
discutir. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, 
sem nenhuma pretensão, poucas pessoas poderio 
discutir essa matéria como eu que tive meu nome de 
batismo totalmente suplantado por um pseud6nirno. 
Este. afinal, se agregou ao meu nome de tal maneira 
que aquele sonhado por meus pais, praticamente. 
reside no esquecimento, enquanto a circunstância 
do pseudõnimo acabou por tomar conta até de mi
nha personalidade, criando. não digo uma outra pes
soa. mas pelo menos tudo aquilo que o nome por 
vezes indica. 

Aliás, a propósito de Artur da Távola, há algu
mas cenas muito interessantes em minha vida. Re
cordo-me de uma quando estávamos a fundar o 
PSDB, em uma das reuniões de fundação - estava 
relativamente há pouco tempo em Brasília - e de um 
ilustre politico, nosso companheiro, uma pessoa da 
mais ana qualidade humana e política que não me 
conhecia bem. 

Tratava-se da pré-redação do manrtesto do 
PSDB e ele teve a gentileza de indicar meu nome 
para fazê-lo. Na hora, não lhe veio Artur da TáVOia a 
cabeça e ele disse: "Sugeriria, para redigir o mani
festo, o nosso companheiro ... " E ficou o branco cljs. 

sico, situação pela qual todos nós passamos quando 
esquecemos o nome de alguém, principalmente nós, 
políticos. quando recebemos aquela pergunta: "L-
bra-se de mim?" "Lembro-me. • "Como é meu 
nome?" Imediatamente ficamos pálidos, porque lem
bramos às vezes do rosto, mas não do nome. 

O mesmo aconteceu com esse colega, que, 
imediatamente, lembrou·se do meu nome e arrema
tou: "O nosso companheiro Artur da Viola". (Rias
das.) Foi a mesma risada que aqUI aconteceu e foi 
drtícil para ele comgir o engano. 

Tenho também na minha biografia outras con
fusões interessantes corno Artur da Fábula; e tam
bém, num certo telefonema, em que a pessoa não 
compreendia Artur da Távola e, afinal, a liberei do 
compromosso de compreender. dizendo-lhe que eu 
era o Artur da T auba, o que imediatamente fez com 
que o recado chegasse ao dono, dizendo que "aque
le carpinteiro ligou para o senhor. o seu Artur da 
Tauba". 

Por essas e outras razões. entendo o problema 
da aposição de um pseudõnimo. Ainda há a história 
de um cidadão que ficou me olhando numa farmácia. 
me reconhecendo vagamente. e, de repente, con
cluiu que me conhecia efetivamente e se dirigiu a 
mtm, me deu a mão e dtsse: ·Malba Tahan·l Eviden
temente concordei com ele. disse, com se diz em 
bom carioca: "Justamente'" E mantive o Malba Ta
han. Na cabeça dele Artur da Távola era Malba Ta
han. Até para mim é muito honroso porque fui aluno 
do Professor Julio César de Melo e Souza. o Malba 
T ahan, ahás um grande professor de Matemática, 
que. com todo o seu poder. não teve força suficiente 
para fazer-me um bom aluno naquela matéria. 

Essa questão do pseudõnimo é muito curiosa 
porque ela realmente é uma personalidade aposta 
ao oráculo paterno. Carregamos no nome todas as 
intenções da paternidade e da maternidade. Há 
sempre um caráter oracular no nome. Os pais esco
lhem o nome em função do destino que desejam 
para os filhos. E o pseudõnirno ou apelido intervém, 
trazido por outras razões. nesse oráculo pelos pais. 
e o nome murta vez tem de ser ah.erado. 

No meu caso, aconteceu aquilo que a lei exata· 
mente agora pretende resolver. 

Em 1981, tomou-se obrigatório. para concorrer 
a cargo político, a aposição do pseudõnimo ao nome 
no registro civil, embora não haja. ainda. uma lei que 
permita a existência dessa aposição inde
pendentemente de c1rcunstânc•a eleitoral. 

A época foi uma lei lena para o Lula, especifi
camente, pois estavam com medo de que o Lula 
concorresse com o nome Lula. Era a~nda o começo 
da abertura e, evidentemente, queriam frear a pOSSI
bilidade do nome Lula ser votado. No caso do Lula 
ftcou ótimo porque, se não me engano, há um verso 
alexandrino em seu nome: Lu-iz- I-ná--cio- Lu-la -da · 
Sil-va. Portanto, temos um decassílabo. aliás clássi
co. Que me corrija o nosso poeta Cunha Lima se me 
equivoco. mas é extremamente sonoro. 

Já o meu nome ficou um verdadeiro monstren
go. porque f1quei com sete nomes. o que me causa 
dificuldades infinnas. Hoje em dia. chamo-me Paulo 
Alberto Artur da Távola Moretzsohn Monteoro de Bar
ros. É bonito. mas incõmodo. Fiquei com essa c•r
cunstâncoa curiosa de ter três pré-nomes:.Paulo Al
berto Artur. 

Certa lena. quase fuo preso no extenor, por dis
tração, po&s em m1nha passagem constava o nome 
de Artur da Távola. mas no meu passaporte. Paulo 
Alberto. Não me recordo do país agora. mas até ex-
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plicar que o Paulo Alberto era o Artur da Távola, V. 
Ex"s imaginem as dificuldades em que me vi metido. 

Humor à parte, é importante que a lei facuKe a 
possibilidade do pré-nome. até porque murtas pes
soas são conhecidas por ele. Há o caso clássico da
queles nomes em que os pais colocam verdadeiras 
aberrações, como um nome que conheci de uma 
ilustre família mineira: "ÚKima Delicia do Casal Tava
res". Imaginem V. Ex"s o que pode sign~icar alguém 
se chamar "ÚKima Delícia do Casal Tavares•. Segu
ramente, era no tempo anterior ao Viagra porque o 
casal Tavares pelo visto nunca mais teve outra deli
cia que acabasse redundando numa filiação. 

Há também casos inúmeros como o de uma ci
dadã que se chamava "Graciosa Rodela" e o clássi
co "Um Dois Três de Oliveira Quatro", que é conhe
cido em todo o Brasil. 

Por todas essas razões, e ainda, se quisésse
mos, poderiamos apor à questão do heterõnimo, que 
não é, exatamente, um pseudónimo nem o apelido. 
O heterõnimo é um nome fictício, escolhido pelo pró
prio, enquanto o pseudónimo é um nome falso, que 
esconde o autor. 

Fui obrigado a ser Artur da Távola, porque. 
para escrever no jornal Última Hora, ao voltar do 
exílio, Samuel Wainer considerou murto mais seguro 
- e eu também - a escolha de um pseudónimo, já 
que eu era cassado e havia d~iculdades de uma 
ação pública nessa matéria. O meu pseudónimo 
nasce do tempo do arbítrio. 

Portanto, essas questões todas têm de ser le
vadas em conta na hora da votação de uma matéria 
dessa ordem, razão pela qual, nos temnos em que 
está proposto o projeto, pemnrtindo apor apenas ao 
pré-nome, parece de toda just~icativa. O acautela
mente está, também. no próprio texto, desde que 
seja notório e que não contenha nenhuma expres
são que possa ser prejudicial ao seu trtular. 

Era o que tinha a dizer e agradeço a atenção 
dos Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Continua em discussão. 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL-MG) Sr. 
Presidente, peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Antonoo Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador Francelina Pereira. 

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presiden
te, Sr"s. e Srs. Senadores, quero fazer apenas uma 
observação, sem a graça do Senador Artur da Távo
la Este projeto vem comprovar, mais uma vez, como 

os partamentares devem ficar atentos à legislação e 
à oportunidade de alterá-la sempre que passivei. 

Quando o Congresso ou a Assembléia Legisla· 
tiva não altera uma lei qualquer, aqui e ali o próprio 
Poder Judiciário, por intemnédio dos juizes e dos tn
bunais, faz modificações. bem como. por meio de in
terpretação extensiva, acolhe aquilo que a socieda
de deseja ou está experimentando. 

Como advogado, no foro de Belo Horizonte. 
tive oportunidade de propor ações, visando à modifi
cação do prenome. Por razões convincentes. até por 
pronúncias inadequadas, o juiz, mesmo sem amparo 
legal, mas por interpretação extensiva, adotava a 
proposta que fomnulávamos perante a Justiça. Ago
ra, embora tardiamente, autoriza-se certa modifica
ção, embora haja o risco de surgirem propostas efe
tivamente inadequadas para a denominação de al
gumas pessoas. 

Registro que a própria Justiça já vem delibe
rando sobre a modificação de nomes em quase to
dos os Estados da Federação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

pemnanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 103, DE 1996 
(Nº 1.667/96, na Casa de origem) 

Altera o art. 58 da Lei n• 6.015, de 31 
de dezembro de 1973, que dispõe sobre 
os Registroa Públicos e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' O art. 58 da Lei n• 6.015. de 31 de de

zembro de 1973, passa a vigorar com a seguinte re
dação: 

"Art. 58. O prenome será definrtivo, admrtindo· 
se, todadvia, a sua substituição por apelidos públi
cos notórios. 

Parágrafo único. Não se admrte a adoção de 
apelidos proibidos em Lei.· 

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

Art. 3' Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1o6 Magalhãe5) 
-Esgotada a matéria con-nte da Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 
oferecendo a redação final do Projeto de lei da Cã
mara nº 82. de 1996, aprovado na Ordem do Dia da 
presente sessão e que, nos termos do paragrafo úni
co do art. 320 do Regimento Interno, se não houver 
objeção do Plenário, será lido pelo Sr. 1° Secretário. 
Senador Ronaldo Cunha Uma. 

É lido o seguinte: 

PARECER H" 542, DE 191111 
(Da Comissão Diretora) 

Red ;io ftMI do Projeto de Lei de 
Câmara ri' 82, de 1196 (n• 168, de 1.,, 
na cau de Origem). 

A Comissão Oiretora apresenta a redação final 
do Projeto de lei da Câmara n• 82, de 1996 (n• 918, 
de 1991 .. na Casa de Or1gem), que dispõe sobnl a 
uniformização de preços de asfalto nos Municípios 
da Amazônia Legal e dá outras provid6ncias, com al
teração redacional para adequação à lei ~
IIIE!!I ilar ng 95-;--de--26 -de fevereiro de 1998. 

Sala de Reuniões da Comissão, 28 de outubro 
de 1998. - Ronaldo Cunhe Uma, Presidente, Cer· 
los Patrocínio, Relator - Lucídio Portella - en.ill 
Fernandes. 

ANEXO AO PARECER N° 542, DE 1998 

Dlepõe 80bre 8 unilormiz89io de 
p~ de aet.lto no8 Municípios de 
Amubnia Legal e dá outras provi•n
cias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° É uniformizado o preço de comercializa

ção de tOdos os tipos de asfa~o nas sedes dos Muni
cípios da Amazônia legal. 

Art. 2' É autorizada a onclusao do custo de 
transporte de asfalto desde o produtor. ou do distri
buidor-processador, até 8 sede do Município, no Fre
te de Uniformização de Preços de produtos deriva
dos de petróleo. 

Art. 3° O Poder Executivo da União regulamen
tara esta lei no prazo méxirno de cento e vinte dias. 

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

o SR. PRESIDENTE (Antonio Car1o6 Magalhles) 
- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
Primeoro Secretario, Senador Ronaldo Cunha lima. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N° 522, DE 1998 

Senhor Presidente. 
Nos termos do art. 321, do Regimento Interno, 

reque1ro a dispensa de publicação do Parecer, para 
imediata discussão e votação da redação final do 
Projeto de lei da Câmara n• 62, de 1996 (n' 968/91, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a uniformiza
ção de preços de asfa~o nos Municípios da Amazô
nia legal e dá outros providências. 

Sala das Sessões, 28 de outubro de 1998. -
Carlos Bezerra. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
-Em votação o requerimento. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata 

apreciação da redação final. 
Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentado. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à sanção. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) 

- Sobre a mesa, parecer da Comossão Diretora ofe
recendo a redação final do Projeto de lei da Câmara 
n• 103, de 1996, aprovado na Ordem do Dia da pre
sente sessão e que, nos termos do parágrafo ilnico 
do art. 320 do Regimento Interno, se não houver ob
jeção do Plenário, será lido pelo Sr. Primeiro Secre
tário, Senador Ronaldo Cunha lima. 

É lido o seguinte: 

PARECER N" 543, DE 1998 
(Da Comissão Diretora) 

Redaçio final do Projeto de lei da 
Câmara n• 103, de 1996 (n• 1.667, de 
1996, na Casa de Origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de lei da Câmara n• 103, de 1996 (n• 
1.667, de 1996, na Casa de Origem), que a~era o 
art. 58 da Lei n• 6.015, de 31 de dezembro de 1973. 
que dispõe sobre os Registros Públicos e dá outras 
providências, com a~eraçôes redacionais para ade
quação à lei Complementar n• 95, de 26 de fevereo· 
rode 1998. 

Saia de Reunoôes da Comissão, 26 de outubro 
de 1998. - Ronaldo Cunha Uma, Presidente - Car· 
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los Patrocínio, Relator - Lucídio Portella - Emilia 
Fernandes, 

ANEXO AO PARECER N2 543, DE 1998 

Altera o arL 58 da Lei n• 6.015, de 31 
de dezembro de 1973, que dispõe sobre 
Registras Públicos, para possibilitar a 
substituição do prenome por apelidos pú· 
blicos notórios. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art, 12 O art. 58 da Lei n• 6.015, de 31 de de

zembro de 1973, passa a vigorar com a seguinte re
dação: 

• Art. 58. O prenome será definrtivo. ad· 
mrtindo-se, todavia, a sua substrtuição por 
apelidos públicos notórios." (NR) 

"Parágrafo único, Não se admrte a 
adoção de apelidos proibidos em Lei-• (NR) 

Art_ 22 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
• Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
Primeiro Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 523, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art, 321 do Regimento Interno. 

requeiro a dispensa de publicação do Parecer, para 
imediata discussão e votação da redação final do 
Projeto de Lei da Câmara n• 103, de 1996 (n• 
1,667196, na Casa de origem), que altera o art, 58 da 
Lei n• 6,015, de 31 de dezembro de 1973, que dis
põe sobre os Registras Públicos e dá outras provi
dências. 

Sala das Sessões, 28 de outubro de 1998 -
Epitácio Cafeteira, 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães) 
· Em votação o requerimento. (Pausa,) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata 

apreciação da redação final. 
Em discussão a redação finaL (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados_ (Pausa,) 
Aprovada_ 
A matéria vai à sanção. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães) 
• Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora ofere
cendo a redação final do Projeto de Lei do Senado 
n' 5. de 1991, aprovado na Ordem do Dia da pre· 
sente sessão e que, nos tennos do parágrafo úmco 
do art. 320 do Regimento Interno, se não houver ob· 
jeção do Plenário, será lido pelo Sr. 12 Secretário, 
Senador Ronaldo Cunha Lima, 

':': lido o seguinte: 

PARECER N2 544, DE 1998 
( Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Lei do 
Senado n• 5, de 1991 (n• 3.589, de 1993, 
na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Lei do Senado n' 5, de 1991 (n' 3.589, 
de 1993, na Câmara dos Deputados), que regula· 
menta a execução do disposto no art. 14, rtens, I, li e 
III, da Constrtuição, nos termos do Substrtutivo da 
Cãmara dos Deputados, com atterações redacionais 
para adequação à Lei Complementar n' 95, de 26 de 
fevereiro de 1998. 

Sala de Reuniões da Com1ssão, 28 de outubro 
de 1998, - Junia Marise - Presidente·- Ronaldo 
Cunha Uma - Relator - Carlos Patrocínio - Emilia 
Fernandes. 

ANEXO AO PARECER N9 544. DE 1998 

Regulamenta a execução do dispos· 
to nos incisos I, 11 e III do art. 14 da Cons
tituição Federal. 

O Congresso Nac1onal decreta: 
Art. 1' A sobe rama popular é exercida por su

frágio umversal e pelo voto direto e secreto, com va
lor igual para todos, nos termos desta Lei e das nor
mas constitucionais pertinentes. mediante: 

I - plebiscito; 
11 - referendo; 
III- iniciativa popular; 
Art, 2' Plebiscrto e referendo são consu"as for

muladas ao povo para que delibere sobre matéria de 
acentuada relevância, de natureza constrtucional, le
gislativa ou administrativa. 

§ 1• O plebiscrto é convocado com anteriorida
de a ato legislativo ou administrativo. cabendo ao 
povo, pelo voto, aprovar ou denegrar o que lhe tenha 
sido submetido, 

§ 2• O referido é convocado com posteriorida
de a ato legislativo ou administrativo, cumprindo ao 
povo a respectiva ratrticação ou rejeição. 



5-W ANAJS DO SENADO FEDERAl OLTL'BRO DE 1998 

Art. 3º Nas questões de relevância nacional, de 
competência do l?oder Legislativo ou de Poder Exe
cutivo. e no caso do § 3" do art. 18 da ConstituiçAo 
Federal, o plebiscrto e o referendo são convocado 
mediante decreto legislativo, por proposta de um 
terço, no mínimo, dos membros que compõem qual
quer das Casas do Congresso Nacional, de confor
midade com esta Lei. 

Art. 4º A incorporação de Estados entre si, sub
divisão ou desmembramento para se anexarem a 
outros. ou formarem novos Estados ou T enitórios 
Federais, dependem da aprovação da população di
retamente interessada, por meio de plebiscrto reali
zado na mesma data e horário em cada um dos Es
tados, e do Congresso Nacional, por lei complemen
tar, ouvidas as respectivas Assembléias Legislativas. 

§ 1" Proclamado o resultado da consulta plabi
scitária, sendo favorável à alleração territorial prewi&
ta no caput, o projeto de lei complementar reapecti
vo será proposto perante qualquer das Casas do 
Congresso Nacional. 

§ 2• À Casa perante a qual tenha sido apresen
tado o projeto de lei complementar relerido no pani
grafo anterior compete proceder à audiência das ,__ 
pectivas Assei'T'tlléias Legislativas. 

§ 3" Na oportunidade prevista no parágrafo ..,_ 
terior, as respectivas Aesmnbléias Legislativas opi
narão, sem caráter vinculativo, sobre a matéria, e 
fornecerão ao Congresso Nacional os detalha,_
tos técnicos concernentes aos aspectO& administ,.i
vos. financeiros, sociais e econõmicos da área ~ 
política afetada. 

§ 4" O Congresso Nacional, ao aprovar a lei 
complementar, tomará em conta as informações t6c
nicas a que se refere o parágrafo anterior. 

Art. s• O plebiscito destinado à criação, à incor
poração. à fusão e ao desmembramento de Mu'*:í
pios, será convocado pela Assembléia Legislativa, 
de conformidade com a legislação federal e ,__ 
dual. 

Art. 6" Nas demais questões, de competêncJa 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o 
plebiscrto e o referendo serão convocados de conlor
midade, respectivamente, com a Constrtuição Eata
dual e com a Lei Orgânica. 

Art. 7" Nas consultas plebiscitárias previstas 
nos arts. 4° e s• entende-se por população di.-a
mente interessadas tanto a do tenitório que se pre
tende desmembrar, quanto a do que sofrerá des· 
membramento; em caso de fusão ou anexação, tan
to a população da área que se quer anexar qu&'*> à 
da que receberá o acréscimo; e a vontade popwlar 

se aferirá pelo percentual que se manrtestar em rela
ção ao total da população consu~ada. 

Art .. 8º Aprovado o ato convocatório. o Presi
dente do Congresso Nacional dará ciência à Justiça 
Eleitoral, a quem incumbirá. nos limites de sua cir
cunscrição: 

I - fixar a data da consu~a popular; 
11 -tomar pública a cédula respectiva; 
III - expedir instruções para a realização do 

plebiscrto ou referendo; 
IV - assegurar a gratuidade nos meios de co

municação de massa concessionários de serviço pú
blico, aos partidos políticos e às frentes supraparti
dárias organizadas pela sociedade civil em tomo da 
matéria em questão, para a divulgação de seus pos
tulados referentes ao tema sob consu~. 

Art. 9º Convocado o plebisCrto, o projeto legis
lativo ou medida administrativa não efetivada, cujas 
matérias constrtuam objeto da consu~ popular, terá 
sustada sua tramrtação, até que o resu~ado das ur
nas seja proclamado .. 

Art. 10. O plebiscrto ou referendo, convocado 
nos tennos da presente Lei, será considerado apro
vado ou rejertado por maioria simples,. de acordo 
com o resu~ado homologado pelo Tribunal Superior 
Elertoral. 

Art. 11. O referendo pode ser convocado no 
prazo de trinta dias, a contar da promulgação de lei 
ou adoção de medida administrativa, que se relacio
ne de maneira direta com a consulta popular .. 

Art. 12. A tramitação dos projetas de plebiscrto 
e referendo obedecerá às normas do Regimento Co
mum do Congresso Nacional. 

Art. 13. A iniciativa popular consiste na apre
sentação de projeto de lei à Câmara dos Deputados, 
subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado 
nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados. 
com não menos de três décimos por cento dos elei
tores de cada um deles. 

§ 1" O projeto de lei de iniciativa popular deve
rá circunscrever-se a um só assunto .. 

§ 2° O projeto de lei de iniciativa popular não 
poderá ser rejertado por vício de forma. cabendo à 
Câmara dos Deputados. por seu órgão competente, 
providenciar a correção de eventuais impropriedades 
de técnica legislativa ou de redação. 

Art. 14. A Câmara dos Deputados. verificando 
o cumprimento das exigências estabelecidas no art. 
13 e respectivos parágrafos, dará seguimento à ini
ciativa popular. consoante as normas do Regimento 
Interno. 
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Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
;>ublicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Ca~os Magalhães) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
primeiro Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

E lidO o seguinte: 

REQUERIMENTO NO 524, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação do Parecer, para 
imediata discussão e votação da redação final do 
Projeto de Lei do Senado n• 5, de 1991 (n' 3.589/93, 
naquela Casa) •. de autoria ciO Senador Nelson Car
neiro, nos termos do Substitutivo da Câmara ds De
putados, que regulamenta a execução do disposto 
no art. 14, itens I, 11 e III da Constituição. 

Sala das Sessões, 28 de outubro de 1998. -
Bernardo Cabral. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em votação o requerimento. (Pausa.) 

AprovadO. 
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata 

apreciação da redação final. 
Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça· a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à sanção. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cano, Magalhães) 

-Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n' 
514, de 1996, de urgência lido no Expediente, para o 
Projeto de Leí da Câmara n' 67, de 1996 (n• 
1.603196, na Casa de origem), de iniciativa do Presi
dente da República, que altera dispositivo da Lei n• 
6.450, de 14 de outubro de 1977, e dá outras provi
dências. 

Em votação o Requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria entrará na Ordem do Dia da próxima 

terça-feira. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 

-Passa-se, agora, à apreciação do Requenmento n• 
515, de 1996, de urgência, lido no Expediente, para 
o Projeto de Resolução n• 65, de 1998, que attera a 
Resolução n• 70, de 1996, autorizando o Estado de 

Santa Catarina a adicionar divida na operação de re
financiamento das dividas mobiliárias e contratuais 
do Estado, derivada da Lei Complementar Estadual 
de Santa Catarina n• 129, de 1994, e dá outras pro
vidências. 

Em votação o Requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria entrará na Ordem do Dia da próxima 

terça-feira. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 

- Indago dos Srs. Senadores se concordam que as 
demais solicitações de urgência sejam apreciadas 
agora pelo Plenário. (Pausa.) 

Havendo concordância do Plenário, passare
mos à leitura dos requerimentos de urgência pelo Sr. 
1' Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 525, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 336, b, combinado com 

336, 11, o do RISF, requeremos urgência. para a Ofi
cio ·s· n• 075, de (Oficio PRESI n• 2.412, de 3-9-98, 
na origem) que "Encaminha ao Senado Federal o 
Parecer DEDIP/OIARE-98/669, de 12-a-98, acerca 
da operação de crédito baseada no contrato de 
abertura de crédito, celebrado em 31-3-98, entre a 
União, o Estado do Espírito Santo e o Banco do Es
tado do Espírito Santo S.A. - BANESTES, com a in
terveniência do Banco Central do Brasil, nos termos 
da.Medida Provisória n' 1.612-21, de 5-3-96, e no 
âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao 
Ajuste Fiscal dos Estados, no valor de 
R$208.000.000,00, atualizados pela variação da 
taxa SEUC a partir de 31-12-97 até a data das libe
rações dos recursos, para saneamento e modern
ização tecnológica do BANESTES S.A." 

(Projeto de Resolução n• 88, de 1998) 
Sala das Comissões, 26 de outubro de 1996. -

Pedro Plva - Joaé S..d - Elclo Alvares - Oamar 
Dias - Djalma Beaaa - Francelfno Pereira - Bello 
Parga - Eduardo Suplicy - Jefferson Pérea -
Lauro Campos - Joio Rocha - Carlos Bezerra -
G6raon Camata - Joaé Eduardo Outra - Joaé Fo
gaça- Eaperldlão Amin (abstenção). 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) 
-Em IIOiaÇão o requerimento. (Pausa.) 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 
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Aprovado. 
A matéria constara da ordem do dia terça-feira. 
O PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) -

Sobre a mesa, Requerimento que será lido pelo Sr. 
1" Secretario, Senador Ronaldo Cunha lima. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO Nl 526, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 336, b, combinado com 

338, 11, o do RISF, requeremos urgência, para a 
Mensagem n• 212, de 1998, (Mensagem n• 901, de 
27-7-98, origem) que "propõe ao Senado F..-al 
seja autorizada a contratação de ~o de crádi
to externo, com garantia da República Federmiva do 
Brasil, no valor de ECU 55.000.000,00 (Cinqi)enla e 
cinco milhões de Unidades Monetária Européia), _. 
o lim~e de US$60.000.000,00 (Sessanta milhões da 
dólares norte-americanoe), de principal, en1n1 a 
Transportadora Braailaira Gasoduto Bolívia-tlrad -
TBG e o Banco Europeu da Investi"**>- BEl, dae
tinada ao financiamento parcial do Projeto de Cons
trução do Gasoduto Bolívia-Brasil. 

(Projeto de R.olução n• 89, de 1998) 
Sala das Comssões, 28 de outubro de 1998. -

Pedro Plva, Prwidente - o.r- oa., Relator -
Joeé Saad - DtMs•• a- - Ftw • .., Pu,... -
Bello Parp - ...,.._._, ...._ - "'-nu T ..... -
Joeé Eduardo Outra - .1o6o Rocha - Eclualdo 811-
pllcy - Joeé F c t ; E FI ldllo Ao.lm. 

o SR. PP M EHTE (Anlonio Callos Miyll I ) 

- Em votação o requerimento. (Pausa) 
Os Srs. Senadores que a aprovam quailwn 

permanecer senlados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria ~rá da Ordem do Dia da p.i

ma terça-feira. 
O SR. PAESIDENI'E (Ar"olcno Ca11os Miy11 ' ) 

- Sobre a Mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1° Secretário, Senador Ronaldo Cunha lima. 

É lido o seguinte: 

REQUERIIENTO N1 527, DE 1198 

Senhor Presidante, 
Nos termos do lll1igo 336, b, combinado com 

338, 11, o do RISF, requeremos urglncia, para a 
Mensagem n" 218, de 19118 (Mensagem n• 963, de 
1 0-8-98, origem) que "pmpõe ao Senado F..-al 
seja autorizada a elevaçio temporária do limite de 
endividamento da Empo 11 Brasileira de eon.;aa e 
Telégrafos - ECT, nos termos do art. 9" da ReMiu-

ção 96, de 15 de dezembro de 1989, restabelecida 
pela Resolução n• 17, de 5 de junho de 1992". (Pro
jeto de Resolução n• 90, de 1998) 

Sala das Comissãoes, 28 de outubro de 1998. 
- Pedro Piva, Presidente - Élcio Alvares - Ramez 
Tebet - Djalma Beasa - Francelino Pereira - Bel
lo Parae - Jefferson ~ - Joaé Fogaça -
Eduardo Suplicy - Joeé Eduardo Outra - Gilvan 
Bors- - Oamar Diaa - Joio Borgea - Gerson 
Camata- Carloe Bezerra. 

O SR. PRESIDEHTlõ (Areonio Car1os Magalhães) 
-Em votação o requerimento. (Pausa.) 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria constará da Ordem do Dia da próxi

ma terça-feira. 
O SR. PRESIDEHTlõ (Antonio Car1os Magalhães) 

-Sobre a Mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1° Secretário, Senador Ronafdo Cunha lima. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 528, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 336, b, combinado com 

338, 11, o do RISF, requeremos urgência, para a 
Mensagem n• 229, de 1998 (Mensagem n°1.123, de 
22-!}-98, na origem) que "pmpõe ao Senado Federal 
seja autorizada a contratação de operação de crédi
to externo, no valor em ienes equjyalente a 
US$180,000,000.00 (cento e oitenta milhões de dó
lares norte-americanos), de principal, entre a Repú
blica Federativa do Brasil e The E.xport lmport Bank 
of japan - JEXIM, destinada ao financiamento do 
Projeto de Modernização e Ampliação da Rodovia 
Fernão Dias 11 (BR-381 )". (Projeto de Resolução n• 
91, de 1998) 

Sala das Comissões, 28 de outubro de 1998.
Pedro Plva, Presidente - Eapertdlio Amin, Relator 
- Eduardo Suplicy - Lauro Campos - Oamar 
Ola - Gérson Camata - ....,.._., p .... - Joeé 
Fogaça - Joeé Saad - Jo6o Rocha - Bailo P•rga 
- Djalma Beaaa - Caailclo Meldaner - Francelina 
Pereira. 

O SR. PRESIDEHTlõ (Antonio Car1os Magalhães) 
-Em votação o requerimento. (Pausa.) 

Os Srs. Senadoras que a aprovam queoram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria constará da Ordem do Dia da próxi

ma terça-feira. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
• Sobre a Mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 
1° Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 529, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 336, b, combinado com 

338, 11, o do RISF, requeremos urgência, para a 
Mensagem n• 230, de 1998 (Mensagem n• 1.1 24, de 
22-9-98, origem) que "Propõe ao Senado FEderal 
seja autorizada a contratação de opração de crédito 
externo, no valor equivalente a até 
US$1 65,000,000.00 (cento e sessenta e cinco milhõ
es de dólares norte-americanos), de principal, entre 
a República Federativa do Brasil e o Banco Interna· 
cional para Reconstrução e Desenvolvimento -
BIRD, destinada ao financiamento parcial do Projeto 
de Controle da AIOS a das Doenças Sexualmente 
Transmissfveis - AIOS 11". (Projeto de Resolução n• 
92, de 1998). 

Sala das Comissões, 28 de outubro de 1998. -
Pedro Plva, Presidente - José Saacl, Relator -
Djalma Beua - Francellno Pereira - Bello Parga 
- Jeferson Perea - Eaperldlio Amlm - Eduardo 
Supllcy - Lauro Campoa - Gerson Camata -
Joaé Eduardo Outra - Gllvam Borges - Oamar 
Dias- Joio Rocha- Carlos Beza ta- Joe6 Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
• Em votação o requerimento. (Pausa) 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria constará da Ordem do Dia da próxi· 

ma terça-feira. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Sobre a Mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1• Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO NO 530, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 336, b, combinado com 

338, 11, o do RISF, requeremos urgência, para a 
Mensagem n" 237, de 1998, (Mensagem n• 1.196, 
de 1 ._ 10-98, na origem) que "propõe ao Senado Fe
deral seja autorizada a contratação de operação de 
crédito externo. no valor equivalente a até 
US$100,000,000.00 (Cem milhões de dólares norte· 
americanos), de principal, entre a Republica Federa· 
tiva do Brasil e o Banco Internacional para a Re-

---

construção e Desenvolvimento- BIRD, destinada ao 
financiamento parcial do Projeto do "Sistema Nacio· 
nal de Vigilãncia em Saúde - VIGISUS". (Projeto de 
Resolução n• 93, de 1 998). 

Sala das Comissões, 28 de outubro de 1998. -
Pedro Piva - Eduardo Suplicy - José Saad - Djal· 
ma Beaaa - Francelina Pereira - João Rocha -
Gerson Camata - Bello Parga.- Élclo Alvares -
Jefferson Peres - Lauro Campos - Ramez Tebet 
- José Eduardo Outra - Osmar Dias - Eaperidlão 
Amim - Gllvan Borges - José Fogaça - Carlos 
Bezerra. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Em votação o requerimento. (Pausa.) 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
A matéria constará da Ordem do Dia da próxi

ma terça-feira. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- Sobre a Mesá, requerimento que será lido pelo Sr. 
1 • Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO NO 531, DE 1998 

!':""""r Presidente. 
~ ,_ '"TTIOS do artigo 336. b, combinado com 

338, 11, o do RISF, requeremos urgência, para Men
sagem n• 238, de 1998 (Mensagem n" 1 .203, de 5-
10-98, na origem) que "propõe ao Senado Federei 
seja autorizada a contratação de operação de crédi
to externo, com garantia da República Federativa do 
Brasil, no valor em ienes equivalente a 
US$300,000,000.00 (trezentos milhões de dólar6s 
norte-americanos), de principal, entre a .:Sntraia Elé
tricas Brasileiras SIA - Eletrobrás e o Expor! lmport 
Bank of Japan - JEXIM, destinada ao financiamento 
do Projeto de Interligação Elétrica Norte/Sul". (Proje
to de Resolução n• 94, de 1 998). 

Sala das Comissões, 28 de outubro de 1 998. -
Pedro Plva - G«aon Camata - Eapartcllio Amlm 
- Eduardo Suplicy - Lauro Campos - Djalma 
Besaa- Bello Parga -Jefferson "*-a- Joio Ro
cha - Gllvan Borges - Oamar Dias- Caalldo Mal
danar - Francellno Pereira - J08é Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em votação o requerimento. (Pausa) 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
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A matéria constara da Ordem do Dia da próxi
ma terça-feira. 

O SR. PRESIJENTE (Antonio Carlos Magalhies) 
-Há oradores inscrttos. 

Com a palavra o Senador Roberto Requião. S. 
Ex' dispõe de cinqüenta minutos. 

O SR. ROBERTO AEQUIÃO (PMDB-PR. P!o
nuncia o seguinte dillcurao. Sem revisio do Ollldor.) 
- Sr. Presidente, SfOs e Sn;. Senado-. amanhi, o 
Ministro Pedro Malan estará na Comissio de Assun
tos Económicos do Senado Federal, para discutir o 
famoso pacote de ajuste liacal. A ITW1ha i,.., oç:lo, 
nesta sessão plenária, é estabelecer as bases p,...i
minares para que essa discussão possa ser feita 10-

bre estruturas sólidas de conhecimento da rea'id1 de 
do nosso País. 

O que o Fundo Monetário Internacional sabia, 
de há mu~o. dá-., agora, conhecimento ao Con
gresso Nacional e ao Pais. Estranha soberw1ia a 
nossa. A bem da Wldade, não tão ..tranha IISiim, 
como veremos na seqüência. 

Mas o que estão dando é tudo? Duvido con
cedam-me este benefício. Duvido que, nesta C.., 
alguém saiba realmente o que está acontecendo. 
Não falo do coo~nlo de superfk:ie, das gll'*'l
lidades. Para isso, basta ouvir o Praeidente da Re
pública e seus Minildros, ou ler os jomais. 

Falo de outra classe de conhecimento, daquilo 
que está na caixa"9A'!a du contas dll Repolbb e 
que os guardiões da COI àbilidade não revet.m: um 
segredo possivelmente tAo terrivel que - como na 
lenda do terceiro segredo de Fátima - não é aom.do 
público para não apavorar os mortais. 

Mas nós queoamos saber. Praci5amoa Aliar. 
Esta Casa tem de ser ..apeitada. Nlo somoa um 
cartório ao qual o Presidente da Repflblica GOlo~ 
ce para que reconheçamo& a sua firma. O ConQIN
so Nacional não é - pelo manos não deworia - -
uma repartição a chancelar vontades ~ 

De que adianta convocar Minisllos se, de ......_ 
mão, ternos certeza de que eles não vio diz• !o* a 
verdade? Se vão escudar-ee em segredos • sillos 
profissionais? Se eles, ~ sem dioailo a 181, ..,;.. 
buem-se o privilégio do sillncio, do "nada a <*!a
rar"? Se evocam uma quinta emenda que imagiolem 
existir apenas para eles? 

Mais uma vez, estaremos fazendo o jogo do 
faz-de-<:onta: ales fazem de conta que dizem tudo, e 
nós fazemos de conta que ~ satisleime com 
as suas explraç Ses. 

Ora, não foi ass1m antes? Não é sempre as
sim? 

Eies não vieram aqui para dizer que estávamos 
protegidos da crise que. a partir de 1997, despeda
çou os tigres de papel asiáticos? 

Com arrogância. senhores de uma certeza que 
agora se desmorona - e nem por isso perdem a pose 
- gargantearam urna mágica impossível: o Brasil era 
urna ilha a salvo em mundo convulsivo. 

Por tudo o que foi até agora, posso afirmar, 
sem medo de erro: a s~ação é bem mais grave do 
que anunciam. É possível até mesmo suspeitar que 
o Governo perdeu o controle da crise; que o Presi
dente não está mais no comando das decisões; que 
ele próprio, por ele próprio, está fragilizado; que a 
sua leg~imidade para impor regras é passível de 
questionamento, sem que eu me. refira aqui à passa
gem de comando, à subordinação mesma às regras, 
aos éd~os do Fundo Monetário Internacional. A um 
FMI de que também se questiona a legitimidade 
para, agora, na bacia das almas, ditar receitas. E 
não sou eu quem afirma isso. É o insuspeito ex-Se
cretário de Estado americano Henry Kissinger que 
nega ao FMI esse crédito, depois que o Fundo Ira
cassou bisonhamente na crise asiática. 

O Presidente convocou a oposição, convocou 
ou insinuou à oposição que assuma cotas de res
ponsabilidade. Pois bem; a oposição deve aceitar o 
desalio, mas com essa condição: Senhor Presiden
te, diga a verdade. Srs. Ministros, desçam do pedes
tal, desempinem o nariz, desengomem a empália, 
partilhem com o País os segredos da crise e, como 
país, vamos discutir e buscar saídas. Não se afer
rem a uma leg~irnadade mais que discutível. 

Não é mais possível mentir ou esconder. esta
mos em uma entaladela. E dessa entaladela não sai
remos com os enlatados de sempre do Fundo Mone
tário Internacional. E a colaboração da oposição, 
que agora sugerem, não virá com iscas, para mu~os 
apet~osas. como o Imposto sobre Fortunas. Que po
breza de esplrtto a de quem imaginou isso; que ace
no mais tolo, ainda mais por se tratar de uma iniciati
va plfia, de resultados comprovadamente medíocres. 

Ainda assim, não nos furtemos à colaboração 
das idéias e das indicações de possíveiS aHemati
vas. A primeira delas: deixemos de hipocrisia e reco
nheçamos, Governo e oposição, "mercado" e "agen
tes económicos" - como dizem por aí sem saber o 
que dizem - que as tais reformas de que tanto falam 
não são nada; nada pesam nos gastos que dizem 
pretender cortar. O que são esses cortes, que pe
sam sim sobre os trabalhadores, se ~rados 
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com o disparo sem precedentes da divida pública, 
que, em apenas três anos e meio, foi de R$61 bilhõ
es para R$304 bilhões e que, com os juros pratica
dos hoje, de 41% ao ano, elevados para remunerar 
o capttal especulativo e segurar no Pais as tais re
servas, é de se prever que chegue aos U$340 ou 
U$360 bilhões até o final do ano? E isso vai ficar ain
da barato, caso a crise internacional não se agrave e 
leve de roldão mais uma das já submergidas econo
mias emergentes. Porque a nossa divida não é nada 
mais que um reflexo, um registro da história das der
rocadas do México, em 1995, das economias asiáti
cas, em 1997, e, no més passado, do colapso da 
Rússia. 

Será, então, que ninguém fez as contas para 
concluir que a Reforma da Previdência, punindo sa
bemos quem, que a Reforma Administrativa, com as 
vitimas também identificadas, e outras iniciativas 
que tais signifiCalll resultados absolutamente ridícu
los, mesquinhos, frente à incontrolada divida pública, 
os juros lunáticos e outros ralos gigantescos por 
onde se esvai o dinheiro da Viúva? 

Essas reformas são tão inócuas quanto medi
das corno as de proibir a burocracia federal de viajar 
nas classes de luxo das empresas aéreas. 

A "modernização" do Estado, combinada com 
a estabilização a todo preço, que tem na abertura 
económica urna de suas chaves, leva não somente 
à destruição do Estado, corno também à destruição 
da Nação brasileira. 

Vejam esses números, Srs. Senadores. Produ
to Industrial, que, em ·meados de década passada, 
chegou a representar 44% do PIB, hoje fica na faixa 
dos 23%. Conforme o IBGE, no final de 1996, o nú
mero de trabalhadores industriais era 34,2% menor 
do que em 1989. Dados da FIESP, por sua vez, re
velam que, de 1995 aos primeiros meses de 1998, 
mais de 400 mil trabalhadores industriais perderam 
seus empregos, um recuo de 18.5°k no número de 
vagas no setor. 

A abertura afotta, realizada sob o argumento 
de que o excesso de proteção levava à ineficiência e 
de que era preciso modernizar o nosso parque in
dustrial, tornando-o mais competitivo internacional
mente, provocou e continua provocando urna grande 
e generalizada quebradeira. Escancaradas as por
tas, fornos invadidos por toda sorte de bugigangas e 
pelos cartéis muttinacionais que aqui se instalam, in
teressados apenas em conquistar o mercado nacio
nal. 

A abertura, corno instrumento de urna modern
ização que nos tornaria, em breve tempo, em uma 

potência econõmica exportadora e geradora de su· 
perávites comerciais. revela-se um engodo. Estão ai 
as estatísticas mostrando que a maior parte dos in
vestimentos estrangeiros se dirigiram ao setor de 
serviços ou a setores vollados ao mercado interno. 

Desindustrialização, desnacionalizações, falên
cias, desemprego. A burguesia industrial brasileira 
restaram dois caminhos: a fusão ou a falência. 

A KPMG, uma das grandes empresas de con
suttoria internacional, aponta: mais de 75% dos capi
tais envolvidos em fusões e aquisições no Brasil, 
nos primeiros anos do Governo FHC, têm origem es
trangeira. Anote-se que esse índice não passava de 
14%, em 1992, quando ·se inicia o processo de aber
tura. A KPMG dá números: foram 650 fusões e aqui
sições envolvendo grupos estrangeiros de 1994 para 
cá, sem contar as transações não divulgadas. 

O que aconteceu com o setor de autopeças é 
exemplar. A diminuição radical das tarifas, que che
garam ao absurdo dos 2%, fez com que um movi
mento combinado de absorções e falências eliminas
se o empresariado nacional do setor. 

E eles não sobreviveram porque eram "atrasa
dos", incompetentes e incapazes de CO"!'petir. Seria 
ofensivo ou fruto de profunda tolice assim classfficar. 
por exemplo, a Metal Leve, a Cofap e a Freios Var
ga. Avançadissimas e em pleno caminho da interna
cionalização, foram abatidas pela queda radical das 
tarifas, pelos juros attos e pela fatta de incentivos go
vemamentais. 

Alguns tolos representantes do Governo che
garam a comemorar essas incorporações, dizendo 
que a "globalização" das indústrias de ponta brasilei
ras aumentaria as exportações nacionais. Ignorantes 
ou mal intencionados não viram que os estrangeiros 
não invadiram o Pais para comprar empresas e vol
tá-las ao mercado extemo. Estavam sim de olho no 
mercado interno. Exportação mesmo só de remessa 
de lucros e dividendos e dos sempre suspeitos pa
gamentos de royaltles por tecnologia. Sangria essa 
responsável por boa parte do déficrt de transações 
correntes do Brasil. Uma sangria que dura para sem
pre e nada comparável aos ingressos, para as aqui
sições, que acontecem em um primeiro momento. E 
também logo no primeiro momento eles tratam de 
desmontar os centros de pesquisa das empresas in
corporadas, colocando o Pais na dependência exter
na de pesquisas e tecnologias. 

Assim, o nosso destino parece que é o de con
tinuarmos sendo exportadores de produtos de menor 
valor agregado. 
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Se essa politica revela-se tão desastrosa aO& 
interesses naCionais, se todos os números gritam oa 
absurdos, por que, então, o Presidente Fernando 
Hennque Cardoso insiste em mantê-la? 

Porque o Presidente - louve-se-o - é coent,.. 
com o que pensa e escntveu. Volta e meia o Preei
dente insurge-se contra aqueles que dizem que ele 
esqueceu o seu pessodo do sociólogo e forTTUador. 
Tem razão o Presidente. Nlo esqueceu, não. O IMo 
que ele e Enzo Falelto escreveram, .,.. 
1966/1967, no dourado exífio chileno, Dependlnaia 
e Desenvolvimento na América Latina, diz o que llfi
nal? 

Na verdade não apenas este livro, mas tam
bém trabalhos anteriores de FHC sobnt o emp1 a •
riado nacional, procurem demonstrar que a ,.._ 
burguesia não reuni? condições de modernizar o 
pais, de liderar um processo de ovanço soe~~ 
mico. Dai a sua conclusão: o dependlncia do 111M 
ao capital internacional não em Wmitativo do deMn
volvimento. Pelo contrário, como as trnnsnaciou• 
eram mais avançadas que a nossa burguesia, a ct.
pendência externa levaria ao desenvolvimento, ao 
avanço, à rnodernimção do Brasil. Seria o caplal 
muttinacional que puxaria o desenvolvimento, .,.._ 
nava o sociólogo, chocando-se com as t- dila 
que viam nessa subordinação a causa do abuo e 
da estagnação brasileira. 

Havia quem imaginasse que Fernando HeNi
que Cardoso fosse o intelectual marxista e que -
tese tivesse fundamentos em Marx. Só se foue, e 
essa é a minha suspeita, um marxismo mecan* · 11, 
desviado da análise concrela de uma ..alidado -
bém concreta. Pois vamos encontrar em Marx, En
gels e Lenin citações e an6lius abundantes .00.. o 
papel das politicas protecionistas como indutoras a 
formação dos Estados Nacionais Burgueses. 

Torno aqui BfT1lrestadas algumas citaçiia de 
Marx coletadas pelo economista Nilson Araújo de 
Souza sobre o 085unto. 

Dizia Marx, em fins da década de 40 do século 
passado: ·o sistema prctacionista é somente ...., 
meio para criar em um pais a grande indústria. Por 
isso, vemos que naqueles países em que a ~ 
sia começa a se impor como classe ( ... ) g~-
forças para implantar tarifas protetorns". Em O a.;
tal, Marx reafirma: ·o sistema pro«ecioni&ta foi 11111 
meio artdicial de fobricar fabricantes ( ... ) C81 ·p 'I • 
os meios de produção ( ... ) e obnlviar o trlnliSÜ do 
antigo ao moderno ntgime do produção". 

Agora Engels, referindo-se ao proce88o dli *" 
senvolvimento norte-americano e sua ~ ~ 

tarifas protecionistas, para enfrentar a competição 
das indústna inglesas: ·as norte-americanos prefe
rem viajar com bilhetes expressos, para chegar mui
to antes ao seu destino·. 

Emim, os fundadores do marxismo entendiam 
que era o protecionismo e não a subordinação que 
estimulava e apressava o desenvolvimento industrial 
e a modernização. 

E mesmo na fase superior do capitalismo, com 
a formação das grandes estruturas monopolistas in
ternacionais. com os trustes, os cartéis e os conglo
merados financeiros, nas primeiras décadas deste 
século, Lenin retoma as teses marxistas, entenden
do que, se a dopendêr!Cia externa, na fase pré-in
dustrial, estimulava a formação do mercado interno, 
passava, em seguida, a bloquear o desenvolvimento 
industriaL Diante disso, defende os "movimentos na
cionais de libertação", propondo a aliança povo-bur
guesia para romper as amarres da dominação e da 
dependência, a fim de que .os países submetidos 
abrissem seus próprios espaços em direção ao de
senvolvimento. 

Isto posto, só é licita uma conclusão: Fernando 
Henrique Cardoso, entendendo que a chamada era 
dos "movimentos de libertação nacional" havia sido 
encerrada ou inviabilizada pelo avanço do poderio 
industrial-financeiro-militar dos países centrais, pre
tendeu, à moda do que fez Marx com Hegel, virar 
agora o próprio Marx de ponta à cabeça. elaborando 
uma nova teoria. O movimento mecânico femando
henriquista produziu o frankenstein que temos insta
lado no Pais. 

Portanto, quando ele diz que nunca esqueceu 
o que escreveu é a pura verdade. O exterminador da 
burguesia está vivo e agindo segundo teorizou. 

Mas não é apenas a burguesia industrial que 
está sendo dizimada. A agrária caminha para o mes
mo patfbulo. 

Depois do golpe militar, incentivou-se fortemen
te no Brasil a produção de grãos vottada à exporta
ção, paro fazer divisas destinadas ao pagamento 
dos encargos da divida externa. Este forte incentivo 
- crédHo subsidiado, ~isas. imra-estrutura -
criou no Sul, Sudeste e Centro-Oeste uma agricuttu
rn modema e produtiva. 

Pois bem, easa agriculturn e a burgUMia rural 
por ela produzida sofram hoje também as conse
q(lênciu da politica fernando-hanriquista. Foi-se a 
Conta Movimanto do Banco do Brasil. F01811H18 os 
subsidio& ao crédito agrfcoiL Congelou-ae o praça 
mfnimo. E ~""' = ga'rm, o GcMtmo I&CU80U-88 
a pagar 11868 pre.;o mfnimo, dn timulando plan-
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tios. Resultado: estamos sendo obrigados a importar 
arroz e feijão da T ailãndia e do Vietnã, pagando um 
preço 5 vezes superior ao preço mínimo que o Go
verno negou,se a pagar aos agricultores. 

Somem-se a isso, ainda, o corte do crédrto 
agrícola, os juros. lunáticos, a sobrevalorização do 
real, a abertura às importações. que liquidou, entre 
outros produtos, o trigo e o algodão. Nós, que já fo
mos os maiores produtores mundiais de algodão, es
tamos hoje na lista dos quatro maiores importadores. 
Nós, que chegamos a quase auto-suficiência na pro
dução do trigo, só. neste ano vamos importar perto 
de 7 milhões de toneladas, a um custo próximo de 
US$1 bilhão. Enquanto isso, 1 milhão de toneladas 
de trigo dormem estocadas nos armazéns, por falta 
de compradores. Por quê? Porque os nossos moi
nhos quando compram trigo argentino, por exemplo, 
financiam a compra com prazos de pagamentos su
periores a um ano e juros de li% ao ano. Mas o trigo 
brasileiro é vendido a prazos curtíssimos e com juros 
de 8% ao mês. Como, então, cõmpetir com o trigo 
importado que, em seus países de origem, . recebe 
todo o crédito, todo o subsídio, todo incentivo que a 
política. de FHC nega aos nossos agricultores? 

Importamos trigo, algodão, milho, arroz, feijão e 
leite. Só com a importação de 14!ite, devemos gastar, 
neste ano, mais de US$350 milhões. Com a importa
ção de arroz - 2,2 toneladas -.vão-se mais US$600 
milhões. Com a importação de milho - pois, acredi
tem, estamos importando milho também -queimare
mos perto de US$200 milhões; e outros US$150 mi
lhões com a importação de feijão. Até feijão, Sena
dor Pedro Simon! 

Entre os resultados dessa política de terra arra
sada temos números como estes: só neste primeiro 
e ainda inconcluso quatriênio de FHC, mais de 500 
mil unidades produtivas rurais encerraram suas ativi
dades, jogando nos centros urbanos, nos acampa
mentos dos sem-terra e principalmente nas perife
rias das grandes cidades cinco milhões de pessoas. 
Agricultores com terra forçados a abandoná-la por 
absoluta falta de condições para continuar a sua ati
vidade. E o Gowmo ainda disputa números e se 
vangloria dos discutíveis assentamentos que diz ter 
leito. 

É a agricultura pagando a sua cota à sustenta
ção da política econOmica de Fernando Henrique 
Cardoso. E qual é a contrapartida à abertura exces
siva e criminosa que expõe o setor à competição 
predatória das importações e das facilidades de fi
nanciamento dessas importações? Qual é a contra
partida à redução dos preços ag opacuários e da 

renda do setor com a manutenção do câmbio valori
zado, que deprime o preço dos produtos de consu
mo dol'l'léstico à medida que aumenta sua exposição 
aos preços internacionais? Qual é a contrapartida às 
altas taxas de juros, taxas de juros que estão entre 
as duas maiores do planeta? A primeira é a da Ve
nezuela. 

A contrapartida ao sacrifício está por exemplo, 
no contencioso agrícola Brasil-Estados Unidos. Em 
termos globais, nos últimos anos, as compras brasi
leiras nos Estados Unidos cresceram 22:2%, en
quanto nossas exportações aumentaram apenas 
22"k. DéfiCits crescentes nos últimos três anos: che
garam a quase US$ 5 bilhões no ano passado. Por 
que um desempenho tão fraco nas vendas brasilei
ras? Porque os americanos, na mesma proporção 
em que escancaramos as nossas portas, dfficultam, 
com barreiras tarifárias ou não-tarifárias, as nossas 
exportações, principalmente as exportações agrope
cuárias. 

Vamos a um breve resumo desse contencioso. 
Suco de laranja. O Brasil produz 50% do suco 

de laranja do mundo, mas para o nosso suco entrar 
nos Estados Unidos é gravado com 42% de prote
ção .aduaneira, porque os americanos protegem o 
citricultor da Flórida. Eles não abrem mão da prote
ção. Nós abrimos tudo. 

Calçados. Tarifa de proteção de 15%, conside
rada muito alta para os padrões protecionistas ame
ricanos. 

Cames e aves. Rigorosas barreiras frtossanitá
rias . Em oposto, nada exigimos quando são os 
americanos os exportadores. No caso do frango, a 
barreira iitossanitária é apenas um pretexto para 
uma competição desleal à exportação das aves bra
sileiras para outros pafses. 

Frutas e legumes. Restrições frtossanitárias 
combinadas com tarifas elevadas. 

Fumo. Exigência de que 75% do cigarro ameri
cano contenha produto nacional. Logo, restrições às 
exportações do fumo brasileiro. 

Etanol. Até 1985, o Brasil era o principal expor
tador desse produto para os Estados Unidos. Sob 
pressão de seus produtores de álcool de milho, o go
verno americano impôs tarifas que hoje inviabilizam 
totalmente a exportação do etanol brasileiro. 

Acúcar. O Brasil é o único país latino-america
no excluído do Sistema Geral de Preferência adota
do pelos Estados Unidos, barrando assim nossas 
exportações de açúcar - de novo em nome da prote
ção dos seus produtores de açúcar de milho. 
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Fiz esse breve resumo para trazer à pauta Ulll8 

outra grave q~-.ão. Com esse contencioso, como 
admitinnos - como o Fernando Hennque o faz - a 
área de Livre Comércio das Américas - ALCA. nos 
termos que os americanos pretendem? E entre ou· 
tra& coisas elall ~ que o Mercosul - -
ainda tfmida reaç6o latina - seja extinto. Afinal, a 
Secratária de Ealado MKtleine AJbrighl já não diiM 
que o Mercoeul "é oocivo 80S interaues ameriaa· 
nos?" E Chariane ~.do Escritório Conw
cial doe Estados Unidos nlo classificou o MIM~ 
de "unidadezinha de cornM:io", um ".-eminha '*" 
regras próprias" que 111m "um claro objetivo -
gico de expansio COI1lllla.l e fortalecimento de po
sição nos l'8g6cios mundiais", como se isso ~ 
um graw e punlvel aime? • 

Não é preciso sagacidade algunw.. Até meMIO 

alguém da equipe eco~o611 ... de Fenwodo Hlln._ 
pode intuir o que -* do Bruil com a ALCA, C0111 a 
dissolução do ainda tfrnoo Mercosul nessa 1101110 
mercado. 

Se até agora, pelo contrário, FHC não faz ne
nhum movimenlo em deteM do País, quando remia
do e humilhado pelo piotscioo"lismo americano, se 
FHC foi cúmplice e autor da desnacionalização, do 
esvaziamento de emp,_ nacional, da desi~
lização, se escancarou tudo e nada exigiu em m.a, 
se submeteu o Pala ao cusino da eepecuilção n. 
temacional, se se curva, cordato às exigências do 
FMI, como esperar dele qualquer atitude viril, tx.i
leira, ao plano americano de uma nova colonizaçio 
da América latina via ALCA? 

Imaginem os senhores o que será de nós IDTI 
os produtos americanos chegando aqui livn!s ele 
toda barreira. 

O extenninador da burguesia não vai .._.r. 
Talvez ele considera a ALCA o movimento daciiF'O 
para desnacionalizar de vez o Brasil. Afinal, não toi 
ele, como Minialro da Fazenda, que inovou na -
gociação da divida externa, assumindo ~ 
sos de não apenas pagar os juros. como era da n
dição. mas sim tarmém amortizar pan:elas do prillci
pal? Com isso, em vez dos já salgadoa 1 o bilhões de 
dólares que pagávamos, &ó de juros, o que aRri
bufa para levar o Pais à estagi'IIIÇão, pagamos, ... 
ças às negociações de FHC. 27.2 bilhões de dMa
res, de juros e amortizações, em 1996; e 35 biM1IIIa 
no ano passado. Ao contrério do que o ex-Minillro 
DeHim Neto ensinava na década de 80: "Dívida n1o 
se paga, rola-se. • 

O que rrais me deixa perplexo é a inanição do 
empresariado nacional diante desta extarmfnio. No 

início do processo, com certeza. alguns imaginaram 
passivei tirar proveito - com as privatizações. por 
exemplo. E assim, formaram gostosamente no cor
dão dos que queriam a cabeça do Estado em uma 
bandeja. O Mercosul foi outra saída que pensaram 
viável. Murtos, crescidos e cevados à sombra do Es
tado, converteram-se em ardorosos liberais e viram 
até mesmo vantagem na queda das tarifas, na aber
tura. na drta desregulamentação, nas tais reformas. 

Pois é, as reformas. Todos papagueando que 
era preciso reformas, sem que soubessem ou defi
nissem precisamente que reformas eram essas que 
iriam provocar a mágica do retomo do Brasil ao cres
cimento. Todos indignando o Estado, o setor público. 

E agora, o que esses refonnistas estão pen
sando? Enquanto se distraem com a marcha das re
formas, o Governo foi avançando nas medidas, es
sas, sim, reformistas que estão levando a .-.-a bur
guesia industrial a quase extinção. 

É interessante ainda verificar o que aconteceu 
no setor financeiro. Entusiasmados, os nossos ban
queiros, o setor mais poderoso de nossa burguesia, 
atiraram-se com apetrte às novas oportunidade de 
bons negócios que o "femand<Hlenriquismo" propor
cionava. Juros altos, PROER, ~beração· das tarifas, 
privatizações. inoorporações e fusões, falências, fi
nanciamentos de importações. Era a festa. Uma fes
ta tão grande que alguns 8COI oomistas. aquelas afoi
tos da sempre, chegaram a imaginar a formação de 
um poderoso capital financeiro, nacional, inde
pendente, como aconteceu nas drtas economias 
centrais. 

Os cinco maiores banoos brasileiros, por exem
plo, aprovertando as difoculdades da burguesia in
dustrial, comercial e agrária aumentaram suas apli
cações em empresas não-financeiras em quase 
60"k. As aplicações do Bradesco nesse gênero de 
negócio chegaram a 77%. 

Agora parece que a festa está acabando. E a 
ressaca é amarga. Engordados. os bancos brasilei
ros estão sendo devorados pelos grandes conglome
rados financeiros internacionais. Acabou-se o sonho 
da alguns acadêmicos da formação. aqui, também. 
da um sistema financeiro próprio, nacional e podero-
50. 

E assim o cerco se fecha. O que falta ainda 
desnacionalizar e "globaiizar"? As livrarias? Os per
fumes? Não há de quê. As livrarias Ática já foram 
vendidas. E a Phytoervas não é mais brasileira. 

Os telefones também já se foram. As hidralétri
cas estão a caminho; algumas delas, estaduais, ven
didas a conta-110tas para cobrir furos de caixa, princ;-
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palmente a folha do funcionalismo, de governadores 
irresponsáveis. E outras, as federais, entram agora 
como moeda de troca nos acertos do Governo da 
República, que pretende tomar antecipadamente 
suas receitas, para garantir compromissos financei
ros internacionais. 

Tudo desaparecendo, desmanchando-se. E. 
ainda assim, vemos os empresários brasileiros com 
boas maneiras. Uma crítica tímida aqui, outra lá. 
Deixam escapar, de vez em quando. uma palavra 
mais ácida logo seguida de um pedido de audiência 
com o Presidente ou seus Ministros. Tão-somente 
isso. fvtão? Nada. Pelo contrário. As úHimas eleiçõ
es foram exemplares desse tipo de comportamento. 
Falta de opção; defendem-se quase lodos. A verda
de, eles próprios sabem, é outra. Aceitam o dedo de
cepado, na ilusão de assim preservar os anéis. 

Hã Presidente de Federação de Indústria, por 
exemplo, comemorando a chegada do socorro do 
FMI, dos bilhões de dólares anunciados. Meu Deus! 
Será que não sabem que não vem dinheiro algum? 
Que esse dinheiro não vai aportar aqui, que vai ficar 
lá fora mesmo? Que esse dinheiro nada mais é, e 
que para nada mais serve do que garantir a conver
sibilidade, em dólares, das aplicações especulativas 
em nosso País? Aplicações especulativas que al
guns ousam classificar com o eufemismo de "investi
mentos". Reconquistar a confiança dos "investidores 
externos", dizem 

Secundam o Governo. quando este deita fala
ção sobre a importância de manter os níveis das "re
servas internacionais". Que reservas? Reservas de 
quem'? Do cassino, da jogalina'? Reservas a que pa
gamos 40% de juros e aplicamos lá fora a 5%. Que 
deslumbrante matemática! 

É a entaladela de uma proposta econOmica 
fundada em uma politica cambial irrealista, na super
valorização da moeda, na redução das tarifas, na 
abertura às escAncaras, na alta dos juros, na des
truição do aparelho produtivo nacional, na queda das 
exportações. 

Ainda dizem, como esses dias proclamou não 
sei que empresário ou banqueiro: "É uma verdadeira 
sorte para o mundo o Brasil ter resistido e avalanche 
destruidora da crise". Sorte para quem, cara pálida? 

E. com o anúncio dos tais ajustes fiscais, bem
fonnados cidadãos brasileiros. desses que frequen
tam capas de revistas e as colunas econOmicas e 
sociais, voH&ram a insistir sobre a necessidade de 
adequação das contas públicas. 

Tudo bem, senhores. Vamos fazer um rápido 
exame das tais contas, de seus males e descobrir as 

razões do déficit? Estão lá as duas causas: primeira. 
80% do buraco deve-se aos juros. Apenas 20% as 
despesas do Estado. E que despesas são essas? 
Os péssimos serviços prestados ao cidadão na saú
de, 1"1!1 Ed::cação, na Previdência, os salários públi
cos congelados. É nesses 20"k que o Governo quer 
cortes. Cortes, já estimou, de R$25 bilhões. Como 
teima não podar os juros, que decuplica a dívida in
terna e q:.!inluplica o desemprego, corta as já ma
gras despesas em gestos públicos. Mais uma vez, 
outra vez, o privilégio à jogalina. Ainda assim, há 
quem relacione esses rringuados 20% no chamado 
"CUsto Brasil". Ora, que custo maior que as nossas 
taxas de juros, a segunda maior taxa de juros prati
cada no mundo? 

Portanto, que ajuste fiscal com 40% de juros 
internos? Isso não pesa infinitamente mais que os 
impostos, os encargos trabelhislas, a Previdência, a 
folhe de pagamento do funcionaliSmo, os vilões de 
sempre, quando falam em "Custo Brasil"? 

Enquanto isso, maiS de um quarto do parque 
industrial brasileiro resta ocioso. E essa ociosidade 
significa US$2!i0 bilhões parados em máquinas, tec
nologia e instalações. Um irNestimento já leito, ape
nas à espera de uma polftica industrial aéria, nacio
nal, para que possa entrar em movimeniO, criando, 
de imediato, milhares de empregos, gerando rendas, 
impostos, consumo. 

Não seria esse um caminho para absorver par
te do , ,8 milhão de jovens que todos os anos se ba
tem à procura de vagas? Não seria essa uma boa 
solução para que atingíssemos a meta de crescer 
5o/o, 6"k ao ano, rumo a uma taxa de investimento de 
23% do PIB, pan\metros tidos se não como ideais 
pelo menos como suticientes para vencermos o de
semprego, o subdesenvolvimento e a exclusão? 

Ou será que o femando-henriquismo considera 
essa ociosidade de nossas indústrias fruto do atraso. 
da incompetência, da falta de competitividade? E 
que. portanto, gerariam também empregos "atrasa
doS"? Provavelmente, sim, já que o Governo não se 
cansa- assim como boa parte de nosso empresaria
do e alguns coroados colunistas econOmicos, sem 
falar em prolixos Uderes de Bancada - a deitar e ro
lar sobre o tema. Enchem a boca, empostam a voz e 
matraqueiam sobre a necessidade da reciclagem de 
nossos trabalhadores. tomando-os aptos aos "Desa
fios da Modernidade". Na verdade, até mesmo al
guns lideres sindicais papagueiam o besteiro!. Reci
clar para quê? Para fazer o papel de robô r'!s linhas 
de montagem das multinacionais que aqui se insta
lam, substituindo 200 trabalhadores por uma máqui-
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na? Sim, claro, sim à capacitação, ao treinamento. 
Mas. por Deus, não é a falta de capacitação que 
leva milhões de brasileiros ao desemprego e mu1o 
menos, como querem alguns "especialistas", porque 
os nossos trabalhadores não tiveram uma média de 
lreqüência à escola de 12 anos. 

Então, os 500 mil trabalhadores que perderwn 
o emprego com o fim do trigo e do algodão perdll
ram as vagas por falia de capacitação? E reciclá-los 
para que empregos? Da mesma lonna, os milha
de metalúrgicos colocados na rua com o I~ 
de 3.200 indústrias de autopeças, vitimadas J* 
abertura, perderam as vagas por falta de ~
ção? Reciclá-los para quê? Para se translonnalWITl 
em bóias-Irias, em camelôs ou pipoqueiros? 

Enquanto falam em reciclagem, educaçio, 
ciência e tecnologia. atraso e avanço, vemos coi88& 
como a destruição das universidades e dos oentnas 
de pe,squisas. É jultamenle a tão ·laleda eder'Çio 
uma das primeiras vitimas dos cortes dos gaá08 pú
blicos. 

Vejam ainda o que está acontecendo com os 
centros de excelência, os centros avançados de lei:· 
nologia das empmns nacionais que toram incorpo
radas pelas multinacionais. Depois da troca de a..
deiras, eles foram os pri.,.;ros a serem desativadlla. 
E todas as pesquisas, éraas de projeto e deeenYollri
mento são transferidas para o exterior. Pagamos fle
sados royaltiM para trazer de volta ao Pais cada 
novo projeto ou idéia. 

Mas não são apenas as empresas privadas es
trangeiras que incorporam empresas privadas I'IIICiio
nais que agem assim. Quando ~ as .-s 
estatais, o comportamento é o mesmo. Vide o ca.o 
da Ligth. Onde está hoje o centro de pesqo nu e 
projetas, antes no Rio de Janeiro? Foi tr&lllfMto 
para a França. E lá se vão milhões de dóla- cada 
vez que um projeto atravessa o AtiAntico rumo ao 
Brasil. 

Soa-me, assim, como piada toda con- go
vernamental sobra ciência e tecnologia serem armas 
para o desenvolvimento nacional. 

E as exportações? Em 1997, sempre tão pródi
go em promessas - a última é que o seu segundo 
reinado será dedicado a vencer o ~mprego -,as
segurou que, no ano 2000, as nossas exportaç6es 
chegarão a US$100 bilhões. 

A realidade está atropelando a fantasia, po;. as 
barre•ras impostaS pelos Eslados Unidos l.u.m GDm 
que deixemos de exportar para lá US$1,5 bilhio por 
ano apenas no que toca aos produtoe agrnpen "'*
- sem considerar, portanto, as barreiras que 11111*"" 

impedem nossas exportações de produtos manula
turados ou semi-rnanulaturados. Na verdade, en
quanto a nossa tarifa modal está entre 6% e 7%, as 
tarifas do Japão são de 16% e a da Coréia, 23%. 
Enquanto a media mundial das exportações atingem 
20% do PIB, a média brasileira está em tomo de 8% 
e9%. 

A realidade é, ainda, que a participação brasi
leira no mercado internacional signdica apenas 0,9% 
do total. Neste ano, nossas exportações para a Asia 
devem cair 30% - uma redução que equivale ao 
não-laturamento de US$2,5 bilhões. As multinacio
nais que aqui se instalaram. comprando e incorpo
rando empresas nacionais antes exportadoras, diri
gem agora todos os seus esforços ao mercado inter
no. 

A verdade, por fim, é que as nossas exportaçõ
es continuam estagnadas nos US$53 bilhões. Al
guém acredita que, daqui a somente dois anos, che
garemos à meta presidencial dos US$100 bilhões? 

Assiste-se a menos exportações, menos divi
sas e menos empregos. Calcula-se que para US$1 
bilhão de exportaÇão criem-se em media 70 mil em
pregos internos. Assim, só com o que deixamos de 
exportar para os Estados Unidos e para a Asia, já lá 
se vão 200 mil empregos. Com a redução a quase 
nada das tarifas de importações, estamos sim geran
do milhares de empregos lá fora. 

Ainda quanto às exportações, um dado que, 
pelo que sei. jamais fez parte das preocupações do 
Governo, nem de nossos economistas e da mfdia: 
quando se fala em exportações, a todos ocorre gran
des movimentos de cargas, produzidas por grandes 
conglomerados. Isso é verdade no Brasil. Pois sai
bam os senhores que, nos Estados Unidos e Japão, 
aproximadamente 66% das exportações são feitas 
por micro, pequenas e médias empresas. No Brasil, 
elas respondem por apenas 10% de nossas exporta
ções. Aqui no Brasil, 200 grandes empresas detêm 
60% das exportações nacionais. Mas são as peque
nas e microemprasas que fazem o Brasil, não a 
grande empresa. São elas, as pequenas e micros, 
que dão mais de 70% dos empregos disponíveis. E 
qual é a s~uação dos nossos pequenos empresá
rios? O abandono, a falta de linhas de crédito, o ar
rocho fiscal, o absoluto desprezo da parte dos globa
lizantes que se assenhoraram do Governo. 

Esta é a realidade que nos é dada a viver. A 
realidade que o exterminador da burgui!Sia criou em 
nosso País. O economista Paulo Nogueira Batista 
Júnior, em recente artigo, depois de examinar os 
ele~os nefastos da política lernando-henriquista, alir-
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mou: "E quando se escraver um dia a biografia da 
Fernando Henrique Cardoso talvez se conclua que 
um trtulo apropriado seja: 'Dependência: da Teoria li 
Prática'. 

Contudo, é preciso deter - biografaa antes 
que seja tarda demais. ~ preciso que se firme um 
novo pacto nadonal. ~ preciso que a burguesia na
cional estanque seu caminho ao sujg/clo, A burgue
sia nacional, tão bem rapresentada no Congre 11 c 
Nacional, não pode çontinuar se anb8gando llo pas
sivamente, como cordeiro a carrinho do abate. 

~ preciso que se .mbeleça um 1'ICM) pado 
que devolva ao povo a confiança oo Pais, oo traba
lho, na dignidade do trabalho e que davoMI a cada 
um de nós o orgulho de sermos braaªalnls. Devolver 
a confiança no Pais, e não a confiança dos eepecll
ladores em nossa capacidade de continuar favore
cendo lucros fantásticos. A confiança dos braaHairoB 
em sua capacidade de debelar a criaa, em fazer o 
Pais crescer novamente. Um ~- que 188111-
te em empregos, produção, segurança e bem-estar. 

Não mais cortejar o capital especulativo como 
se fosse ele o deus redentor. Negociar sua perma
nência, sim, a taxas que devem ·ser até superioras 
às taxas americanas. Nunca, corno hoje, a essas ta
xas suicidas. 

Ell'lpRISilriado nacional, sindicatos de trabalha
dores, Partidos brasileiros que não se curvaram li 
maluquice globalizante, vamos resistir e firmar esse 
pacto, antes que seja tarda demaie. 

O maior risco li nossa sobrevivência como 
povo e nação é Fernando Henrique Cardoso e a sua 
há muijo anunciada politica de dependência. 

Li, neste plenário, parte de um trabalho mais 
amplo, que redigi nos últimos quinze dias, mas o fiZ 
de forma rasurnida, excluindo dados importantes, 
para que não se tomasse o discurso enfadonho de
mais aos Srs. Senadoras; mas requeiro li Mesa, an
tes de conceder um aparte ao Senador Josaphat 
Marinho, a transcrição, em meu discurso, do texto in
tegral que entregarei, para que consta nos Anais do 
Senado. 

O Sr. Jouph8t Marinho (PFI..- BA) - V. Ex" 
me concede um aparte? 

O SR. ROBERTO REQUIAO (PMDB-PR) -
Ouço V. Ex" com prazer. 

O Sr. Jouph8t Marinho (PFI..-BA) - Senador 
Roberto Requião, a objetividade, o rigor lógico e a 
abrangência de sua exposição dispemam a confir· 
mação de um aparte. Ela basta, por si ~ma. como 
uma critica convincente. Quero apenas assinalar 

que, ouvido em silêncio, sem contestação de nin
guém, tudo quanto diz subSiste incólume. 

O Sr. Eduardo Supllcy (BiocoiPT -SP) - V. Ex" 
me concede um aparte? 

O SR. ROBERTO REQUIAO (PMDB-PR) -
Ouço V. Ex", Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Supllcy (BiocoiPT -8P) - Sena
dor Roberto Requião, V. Ex" faz um diagnóstico so
bre a ecouomia brasileira no mesmo dia em que o 
Ministro Pedro Malan apresenta seu Plano de &ta
blllzaçio Fiscal. Sinceramente, eu esperava que o 
Ministro. apresentasse hoje medidas que viessem a 
reverter as razões que leVaram o Governo a querer 
produzir agora um gr&nde superáw primário. Em 
seu pronunciamento, V. Ex" vai às raízes. Quando o 
Governo insistiu na sobrevalorização da taxa de 
clmbio, quando insistiu na abertura abrupta da eco
nomia- conforme assinala V. Ex" -, causando um 
crescimento tão mais acentuado das exportaç6es do 
que das importações, produzindo esse crescente dé
ficü da balança comercial e da balança corrente, em 
contrapartida, precisou elevar extraordinariamente 
as taxas de juros para captar os capMis que aqui 
vieram obter remunerações espetaculares. Com 
isso, aumentou a bola de neve, agravando a neces
sidade de financiar despesas, não aquelas que signi
fiCariam melhoria na qualidade de vida da popula
ção, erradicação da pobreza, melhores oportunida
des de estudo ou de saúde para a população brasi
leira, mas a remuneração desse capMI. E se o Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso mencionou -
conforme afirma V. Ex" - que no seu primeiro qua
driênio de Governo ele conseguiu estabilizar a moe
da para no segundo quadriénio acabar com o de
semprego, as medidas hoje anunciadas não pare
cem ser nessa direção. Aliás, não vi nas palavras 
proferidas pelo Ministro Pedro Malan preocupação 
acentuada com a questão do desemprego. Não per
cebi no Ministro sequer que ele estivesse imbuído do 
espírito de Amartya Sen, há poucos dias laureado 
com o Nobel de Economia. Espero que amanhã de 
manhã ele capte um pouco desse espírito do laurea
do que, por outro lado. vi no pronunciamento de V. 
Ex". Meus cumprimentos a V. Ex". 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR) -
Senador Suplicy, com a estabilização da moeda -
num primeiro momento muüo bem feM. em uma ur
didura, eu diria, extremamente inteligente do Plano 
Real-, o Governo ewou o processo de recrudesci
mento da inflação interna com a abertura às importa
ções. No entanto, na ausência absoluta de uma poli
tica industrial, de uma política agrícola que competi-
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bilizasse a abertura industrial com a modemizaçiD 
do País, chegai]IOS aonde chegamos. 

Na verdade, parece-me que o sonho de Fer
nando Henrique era abrir absolutamente o País e 
sustentar a máquina pública, a educaçlo e a saUde 
com exportação de minérios e produtos prirnéno._ 
Ele estava providenciando uma regrassão a u.,. 
economia exportadora, como O. Maria I, a Louca, 
procedeu no Brasil quando queimava indústrias tk
teis para favo.-r a produção têxtil inglesa. O jogD, 
evidentemente, não deu certo. Os capitais est~ 
ros vieram para especular. 

Fernando Henrique Cardoso esqueceu-se de 
que, quando abriu mio de condição de bruileiJD, 
patriota e nacional&, Bil Clinton e os gove,.,.,.. 
de outros paisee nio abriram e A!llorçaram su• tJ.
reiras aHandeg6rias, nio-allandegéri a fnoseMIIl
rias, evitando que a e>cpot111ç1o do B....;l OCOi i 
E, na sua ingenuiclacle abMIIula ou rné-N - a .. lliatóMii:" dói• 
próxima nos <1ft __,._.qual é a corxliç6o -, 
destruiu a capacidade induatrial llrasMira instrl de 
Sonhava com a exportaçio de :rinérioe e com o ta
turamento brutal que teria -lde:ldo a Co:npantWa 
Vale do Rio Doce, que nlo precisava ser ~. 
mas era a venda errillen IMica para o projeto q11e 
anunciava ao mundo. 

Contudo, um pouco am. de vender a Vela *' 
Rio Doce, votamos aqui no Senado Fede!W, par 
pressão do Governo, por sua vez presaionado PeiiB 
multinacionais, a ia.lÇáo abaoiuta de imposeos * 
exportação. E Fernando Henrique Cardoso, com ... 
longo caminho de sociólogo, s«t'41re aecrevendo ~
vros em pa:ceria - não conheço nenhum livro que 
tenha escrito imagralmer:ta, a necessidade doa 1*'
ceiros parece ser absoluta em sua obra -. não ae 
lembrou, esqueceu-se ou nio sabe até hoje o que é 
o sublaturamento e o suparlaturamento nas ielao; 11es 
internacionais. E estamos hoje em ume enta!edellil. 
Se não reduzinnos os juros, o Brasil não retoma o 
desenvolvimento. E falam em investimentos astrwl
geiros num Pais que possui 250 bilhões de capaci 
dada instalada, paralisada pela açio politica da 
equipe econ6mica do Govemo Fede!W. E que n1o 
se diga mais que a equipe ecouOmica trabalha a~ 
nomarnente, que o rei é bom e está mal-aco~
do. A equipe ecouO:iica, diM:iplinadamente, rea1ra 
o projeto dependentista do PI9Sidante Femanllo 
Henrique - velho projato, como procurei demo: ISMer 
com os dados que trouxe a - Plenário. 

OSr.Ei,_' ~(PPB-RO)-Sa:-*>r 
Roberto Requiio, ~V. Ex" um aparlil? 

O SR. ROBERTO REQUlÃO (PMDB-PRl -
Ouço V. Ex" com prazer. 

O SR. PRESIDENTE (Leornar Ouintanilhal -
Solicrto ao nobre Senador Emandes Amonm, como 
vejo outros Pa:tamentares pretendendo apartear o 
Senador Requião, que fosse breve no seu aparte. 
visto que já estamos dez minutos além do horário do 
ténnino da sessão. 

O Sr. Emandes Amorim (PPB-RO) -Senador 
Roberto Requião, ouvi o seu objetivo e prec1so dis
curso, que, a meu ver. é uma aula que todos os Se
nadores deveriam ouvir. V. Ex" disse o que este Bra
sil p:ecisa e corno fazer para resolver os seus pro
blemas. Lamentavelmente, todas as atrtudes toma
das por esta Casa têm sido contra um discurso des
sa natureza. Tudo isso acontece no Pais, e o Sena
ao, que deveria coo:denar e disciplinar, esteve sem
pre à margem. E o Brasil está nessa srtuaçáo crtada 
por V. Ex", que mostra claramente o caminho que 
deveria ser tomado. Por isso, parabenizo-o por seu 
discurso. Oxalá que ele tosse levado a público, divul
gado, colocado no sistema de televisão do Senado. 
para que toda a população brasileira interessada pu
desse ouvi-lo, pois são as nossas palavras, a nossa 
vontade de ter um Brasil seguindo os parâmetros 
desse discurso de V. Ex". Obrigado. 

O Sr. Llluro Campos (Bioco/PT-DF) - Conce· 
de-me V. Ex" um aparte? 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR) -
Ouço com prazer V. Ex". 

O Sr. Llluro Campos (Bioco/PT -DF) - Nobre 
Senador Roberto Requião, V. Ex' me elogiou muito, 
quando disse que hoje iria proferir um discurso da
queles meus. Aos meus modestos discursos, talvez 
apenas na du:ação o seu tenha se equiparado, por
que V. Ex" suplantou toda e qualquer manifestação 
que nestes quatro anos vi neste Senado, em matéria 
da economia, em tennos de uma visão critica dos 
problemas sociais, políticos, das inter-relações que 
presenciamos neste País e do fracasso de uma ten· 
tativa de remodelar a economia brasileira nos moi· 
das da modernidade e da globalização fracassada. 
Doravante, terei corno mmha bíblia esse seu pronun
ciamento. Realmente, V. Ex" tez um ve:dadeiro m1la· 
gre, em tão curto espaço de tempo, colocando os 
dedos nas feridas - e são murtas ocultas - e des · 
mascarando-as tão bem e com tanta profundidade e 
segurança. Dando-lhe meu agradecidO abraço. agra · 
deço-o pela maravilhosa lição. 

O Sr. Joaé Eduardo Dutnl (Bloco/PT-SE) -
Concede-me V. Ex" um aparte? 
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O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR) -
Ouço V.-Ex" com prazer. 

O Sr. José Eduardo Outra (Bloco/PT-SE) -
Senador Roberto Requião. junto-me aos colegas 
que me antecederam nas congratulações ao pronun
ciamento· de V. Ex". Lembro que o Ministro Pedro 
Malan virá aqui amanhã e. com toda a sua compe
tência, demonstrará que o Congresso Nacional terá 
que aprovar o pacote que ora está sendo apresenta
do. Dirá, provavelmente, numa manifestação de 
magnanimidade, que está disposto a negociar com a 
Oposição, desde que esta lhe dê os R$28 bilhões do 
ajuste. ISSQ poderia ser mu~o simples, não fosse o 
fato de que, há exatamente um ano, o Ministro este
ve nesta Casa dizendo que também estava disposto 
a negociar com a Oposição, desde que o Congresso 
lhe desse os R$20 bilhões de ajuste. O Congresso 
aprovou tudo o que o Governo quis e, já naquela 
época, dizlamos que não adiantaria aprovar aquele 
ajuste, porque estávamos numa tarefa de enxugar 
gelo. ~ exatamente isso que nos · estão cobrando 
mais uma vez. V. Ex" demonstrou, de forma categó
rica, que o problema das contas do Brasil não está 
relacionado à solução desse déficit primário, mas à 
saogrja das taxas de juros, O Governo cobrará, mais 
uma vez, a ajuda do Congresso Nacional nessa tare
fa inglória de enxugar gelo. Parabenizo V. Ex • pelo 
pronunciamento. Muito obrigado. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR) -
Não me surpreenderei se, amanhã, o Ministro Pedro 
Malan propuser, como sinal de boa vontade ao Se
nado e à Oposição, a par do Imposto sobre Grandes 
Fortunas - um processo redigido de forma píf18, sim
bólica, justa, mas sem importância econOmica para o 
Pais-, uma licitação para que o Palácio da Alvorada 
seja alugado a um bufê, dando o Presidente uma de
monstração de austeridade ao ir morar em um apar
tamento cedido pelos donos do Hotel Nacional. Pre
cisamos deixar de brincar com a opinião pública. 
Não é momento para jogadas "marquetológicas", 
mas para que o Congresso aprofunde o conheci
mento das causas e das conseqüências desse inútil 
pacote, sob o ponto de vista estratégico da econo
mia brasileira. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS) - Concede
me V. Ex" um aparte? 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR) -
Ouço V. Ex" com prazer. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS) - O pronun
ciamento de V. Ex" foi muito importante. Com toda 
sinceridade, prefiro não opinar, mas defender a mi
nha tese. Não é lógico, não é normal que um Sena-

dor da repercussão e da competência de V. Ex" faça 
um discurso bem elaborado, de conteúdo, que fique 
restrito ao Senado. O seu pronunciamento precisa 
ter, nesta Casa, uma resposta por parte do Governo. 
Amanhã, teremos a presença no Senado do Ministro 
da Fazenda. Acredito que o discurso de V. Ex" deve
ria ser entregue ao Li der do Governo, que o entrega
ria ao Ministro, para que amanhã lhe fosse dado o 
tempo necessário para responder. V. Ex" citou nú
meros, fatos, questões. Não se pode encerrar esse 
capítulo hoje, vindo o Ministro da Fazenda amanhã 
falar outra linguagem e encerrar outro capitulo. Esta
mos na mesma Casa, discutindo sobre o mesmo 
Pais, o Brasil, e sobre os mesmos problemas, que 
são os nossos problemas sociais e econõmicos. 
Acredito, com toda a sinceridade, que V. Ex", um 
_dos Lideres partidários presentes, o Presidente da 
Casa ou aquele que preside os trabalhos deveriam 
fazer chegar este pronunciamento às mãos do Minis
tro da Fazenda. E, amanhã, no seu depoimento, lhe 
dãrlamos o tempo necessário para responder pelo 
menos às partes fundamentais do seu pronuncia
mento. Não podemos deixar acontecer como na 
época do movimento militar, em que, da tribuna, fa
lávamos e não Unhamos resposta. Nada saia na im
prensa, como provavelmente não sairá o seu discur
so. Não analiso e não discuto o seu pronunciamento, 
mas não há como deixar de reconhecer a profundi
dade, o conteúdo e a análise das frases de V. Ex". 
Gostaria muito de ver, da tribuna, o Ministro Pedro 
Malan dizendo o que pensa, quais os pontos que 
discorda, o que está errado, quais os números e ou
tras idéias que propõe. Mu~o obrigado. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR) -
Transformo o aparte do Senador Pedro Simon em 
uma proposta e em um requerimento à Mesa. 

Requeiro à Mesa que a Integra do discurso, 
não a parte resumida que li nesta tribuna, seja entre
gue ao Ministro da Fazenda Pedro Malan como con
vite-sugestão de que S. Ex" responda, na Comissão 
de Assuntos EconOmicos - talvez não amanhã, Se
nador Pedro Simon, porque o tempo é exíguo - ou 
no plenário do Senado, às téseS que levantamos. 

Este discurso foi o coroamento de um grupo de 
discussão que organizamos aqui em Brasília, nesse 
perlodo em que as pessoas descansavam ou tra
balhavam no segundo turno das eleições, com a 
participação do Senador Josaphat Marinho e de um 
grupo de economistas e amigos de setores repre
sentativos da sociedade brasileira. ~ a deliberada ten
tativa de fazer o Pais e o Congresso Nacional apro
fundarem as t1iso......,... sebe o modelo eaJ IOo r i::o. 
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Dizer que o Presidente Fernando Henrique nio 
tem projeto e uma tolice. Sua Excelência tem proje
to. E um projeto antigo, marxista e mecanicista, q~ 
suporta a ilusão do desenvolvimento do Brasil na de
pendência de outros países; é um projeto de quem 
não acredita na capacidade e iniciativa das elil8l 
brasileiras. No entanto, hoje ele existe não maia 
coroo projeto, porque já estamos colhendo as 6UM 
terríveis conseqüências. 

Por outro lado, não podemos aceitar que tudo 
isso seja sepultado em uma jogada de _........, 
em urna jogada tenooista, laila na últi,... ~ 
presidencial, de desqualificação absoluta do ~
sário, escondeudo se todas as vertladeiras in18f196-
es, as verdadeiras prnpowtas e con&a~üêncills no 
aloglln "Quem tez o Real vai resolver o des iipiW

go". Mal as u.,_ f01am t.chadas e o TSE procla
roou a eleição do P.-idenle, verificamos que a con
seqüência real é o danmpoago programado, para o 
equilíbrio das contas exterr.a. 

Veroos que a preocupação dos contadorw qye 
se encamegaram do GOII8mo não é com o ~
rio brasileiro, com o ~ no Brasil ou com o a
senvotvimento industrial, mas com a garantia da 
conversibilidade em dólar dos investimentos aapea~
lativos no nosso mercado financeiro. 

Transformo em raquerimeniO à Mesa a suge~
tão do Senador Pedro Simon e agradeço ao p,..._ 
dente a tolerância, espe11111do que tenhamos i • · li • 
aqui uma disc• 1$ 5 ão. 

Deixo também urna sugestão pan1 o PlotnBI 
da Casa e para a Comissio de Assuntos EcCil IOIR
cos. Pela prirreira vez, em murtos anos, um U!\410 
de empresários i'880iveu tornar certas atiludea e •
nar públicas algurras ProtJ oela&. Falo do IEDI - IIWii
tuto de Estudos para Deaerwolvimanto I~ 
que surge no lrnbilo da AESP e é dirigido por Eutl
nio Staub, da Gradiente. O IEDI apniS&niDu ,_ 
análise da economia brasileira e agregou a ela .
série de propostas. 

Acredito que a palavra e a voz desses ~ 
sários deveriam ser ouvidas mais de perto pelo Se
nado da República, com mais tempo e atenç6o. Su
giro à Comissão de Assunlo& Econ6micos que con
vide o Sr. Eugênio Staub pare trazer 110 Set .00 da 
República as propostas longamente disc:utidas IIDr 
um grupo de emprasérios e técnicos, sob a pet spac
tiva da indepeudfu:ia braüei~a, do desenvolvinwllo 
e da geração de emprego. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

(Palmas.) 

SEGUE DISCURSO, NA ÍNTEGRA, 
DO SR. SENADOR ROBERTO REOUIÃO: 

OS EXTERMINADORES DO BRASIL 

O que o FMI sabia de há muito, dá-se agora 
conhecimento ao Congresso Nacional e ao país. Es
tranha soberania nacional é esta. A bem da verdade, 
não tão estrclnha assim, como veremos na seqUên
cia. 

Mas o que estão dizendo é tudo? 

Duvido - concedam-me este benefício - que, 
nesta Casa, alguém saiba nealmente o que está 
acontecendo. 

Não falo do conhecimento de superfície, das 
generalidades. Para isso basta ouvir o Presidente da 
República e seus ministros. Ou ler os jamais. 

Falo de outra classe de conhecimento. Daquilo 
que está na caixa-preta das Contas da república e 
que os guardiões da contabilidade não revelam. Um 
segredo possivelmente tão terrível que coroo a lenda 
do terceiro segiedo de Fátima - não é feito público 
para não apavorar os roortais. 

Mas nós queremos .saber. Precisamos saber. 
Esta Casa tem que se< respeitada. Nós .não somos 
um cartório ao qual o Presidente da República com
parece para que reconheçamos a sua firma. O Con
gresso Nacional não é - pelo menos não deveria ser 
- uma nspartição a chancelar vontades presidenciais. 

Daqui a alguns dias, vai desabar sObre o Pais 
um pacote de medidas, os tais dos ajustes fiscais, 
que seremos constrangidos a horoologar e os brasi
leiros a engolir, sem que saibamos toda a verdade 
sobns a crise, sua profundidade e extensão. 

De que adianta convocar ministros se, de ante
mão, temos ceneza de que eles não vão dizer toda 
verdade? Se eles vão se escudar atrás de segredos 
e sigilos "profissionais"? Se eles, mesmo sem direito 
a tal, atribuem-se o privilégio do silêncio, do "nada a 
declarar'? Se evocam uma quinta emencla que eles 
imaginam existir apenas para eles? 

Mais uma vez estareroos fazendo o jogo faz
de-conta. Eles fazem de conta que dizem tudo e nós 
fazemos de conta que estamos satisfeitos com as 
suas-explicações. 

Ora, não foi assim antes? Não é sempre as
sim? 

Eles não vieram aqui para dizer que estávamos 
protegidos da crise que, a partir de 1997, despeda
çou os tignss de papel asiáticos? 

Com aiTOQância, senhonss de urna ceneza que 
agora se desroorona - e nem por isso perdem a pose 



OUTUBRO DE 1998 ANAIS DO SE"' ADO FEDERAL 555 

-gargantearam uma mágica impossível: o Brasil era 
uma ilha a salvo em mundo convulsivo. 

:._embram? Quando chegou a vez do México, 
nada a ver. Nós éramos o México. A Coréia? Nada a 
ver. Não éramos a Coréia. A Talãndia? Nada a ver. 
Não éramos a Tailândia. Nem as Filipinas. Nem a 
Rússia. Éramos o Brasil, impávido colosso. Além do 
que, ensinavam-nos, eram casos isolados. Mais ain
da: desequilíbrios temporários. Nada que as receitas 
do FMI não fulminassem em breve tempo. Nada que 
as reformas, as privatizações, as desregulamentaçõ
es, os ajustes fiscais não resolvessem. 

Embora não tivessem previsto a crise e muito 
menos sua extensão, gravidade, tempo de duração 
ainda assim ousaram "prever" que o Brasil não en
traria na dança. 

Lembram? Lembram do presidente debochado: 
"Crise? Que crise? Não estou vendo nada". Lem
bram dos pttos na oposição e nos lfracassomanía
cos?• 

Lembram das garantias de que todas as defe
sas haviam sido acionadas, isolando o país de possí
veis "ataques especulativos?" O próprio presidente não 
desdenhou todas as advertências e não ridicularizou 
os que nos diziam a "bola da vez"? Imperial, Caesar 
auto-investido da presunção da inlabilidade desprezou 
todas as sugestões de correção de rumos. 

Com que insistência proclamaram que estava 
t~do em ordem, sob controle, nada de novo no front? 
Nesses últimos meses, não se postaram em todas 
as ameias, gáveas e vigias para berrarem ao país a 
cada quarto de hora que não havia novidade? 

E depois, para completar a dissimulação - ou 
coisa pior - por quase dois meses não ouvimos o 
candidato - presidente repetir que sua prioridade, no 
segundo mandato, seria a criação de empregos? 

Será que é preciso argumentar ainda mais 
para levantar a suspeita de que quem negociou, tan
genciou esteja agora repetindo o mesmo jogo? 

Será que alguém é ingénuo ao ponto de acre
ditar que, agora, o governo decidiu dizer a verdade? 

Eles não se fizeram dignos de crédtto. Como 
então dar-lhes crédtto? 

Por tudo que foi até agora, posso afirmar, sem 
medo de erro: a situação é bem mais garve do que 
anunciam. É possível até mesmo suspeitar que o 
Governo perdeu o controle da crise. Que o presiden
te não está mais no comando das decisões. Que ele 
próprio, por ele próprio, está fragilizado. Que a sua 
legitimidade para impor regras é passível de questio
namento, sem que eu me refira aqui à passagem de 

comando, à subordinação mesma às regras, aos 
éditos do FMI. A um FMI de que também se questio
na a legitimidade. para agora, na bacia das almas, 
ditar recettas. E não sou eu quem afirma isso. É o in
suspetto ex-secretário de Estado Americano Henry 
Kissinger que nega ao FMI esse crédtto, depois que 
o Fundo fracassou bizonhamente na crise asiática. 

Portanto, antes de ludo, caso ainda tenhamos 
resquícios que sejam de responsabilidade, de patrio
tismo nosso primeiro dever é exigir do governo 
transparência, abertura sem limites das contas públi
cas. Queremos, precisamos saber tudo. 

O presidente convocou a oposição, convocou 
ou insinuou a oposição que assuma quotas de res
ponsabilidade. Pois bem. A oposição acetta o desa
fio. Mas com essa condição: senhor presidente, diga 
a verdade. Senhores ministros, desçam do pedestal, 
desempinem o nariz, desengomem a empáfia. Parti
lhem com país os segredos da crise e, com o pais 
vamos discutir e buscar saída. Não se aferrem a 
urna legitimidade mais que discutível. 

Não é mais possível mentir ou esconder: esta
mos em urna entaladela E dessa entaladela não sai
remos com os enlatados de sempre do FMI. E a co
laboração da oposição, que agora sugerem, não virá 
com iscas, para muitos apetitosas, como o imposto 
sobre fortunas. Que pobreza de espirita de quem 
imaginou isso. Que aceno mais tolo. Ainda mais por 
se tratar de urna iniciativa pífia, de resultados com
provadamente medíocres. 

Desgraçadamente, no entanto, não vejo humil
dade no presidente e em sua equipe econOmica 
para abrirem o debate à sociedade. Não porque ele 
tenha saldo do processo eleitoral fortalecido e com 
isso julgue prescindir da colaboração da sociedade. 
A sua wória foi a wória do medo, criou o Pânico e 
benefociou-se do pânico. Não há legitimidade no ter
rorismo, do massacre impiedoso da mfdia, na fraude 
das pesquisas, no uso desabusado da máquina pú
blica, no dinheiro fácil e farto das contribuições dos 
financiadores de campanha. 

Ainda assim, não nos furtemos à colaboração 
das idéias e das indicações de passiveis a~emati
vas. 

A primeira delas: deixemos de hipocrisia e re
conheçamos, governo e oposição, "mercado" e 
"agentes económicos" - corno dizem por af sem sa
ber o que dizem - reconheçamos: as tais refonnas 
de que tanto falam não são nada. Nada pesam nos 
gastos que dizem pretender cortar. O que são esses 
cortes, que pesam sim sobre os trabalhadores, se 
comparados com o disparo sem precedentes da dfvi-
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da pública que, em apenas três anos e meio, foi de 
61 bilhões de reais para 304 bilhões de reais? E 
que, com os juros de hoje, de 41% ao ano, elevados 
para remunerar o capital especulativo e segurar no 
país as tais reseNas, é de se prever, chegue aas 
340/360 bilhões de dólares, até o final do ano. E iao 
vai ficar ainda barato, caso a crise internacional rolo 
se agrave e leve de roldão mais uma das já s~
gidas economias emergene.s. Porque a nossa díviâ 
não é nada mais que um Nlllexo, um .-gistro da tW.
tória das derrocadas do México, em 1995, da&
nomias asiáticas, em 1997 e, no mês passado, ao 
colapso da Rússia. 

Será, então, que ninguém fez contas para con
cluir que a Reforma da Ptevídéncia, punindo S&De
mos quem, que a Reforma Administrativa com as vi
timas também identificadas, e outras iniciativas que 
tais significam resultadoa ridículos, ~. 
frente a incontrolada divida pública, os juros lul'llllt
cos, e outros ralos gigaràllcos por onde se •vai o 
dinheiro da viúva? 

Essas refonnas são tão inócuas quanto medi
das como as de proibir a burocracia federal de viliu 
na primeira classe das ..,.,..an ..__ 

A "rnodamizaçio" do estado, COI'ICiinada. ...- a 
anwllizaçlo a todo Pf890, ~ '*" na .t1er1u1a -
n6mica 1111'111 de - ~. lewa nlo --· • 
deetruição do ....00 como tamb6rn l deMruiplo a 
nação brasileira. 

NAu tw•• m todaa as ·~· cp.-~
guirarn ,_ louca • '*- CIMIIgala, 08 naa •-· 
baros, trav I rlid • de rnademoll, III I 19m !MIL .... 
portam 08 • • • 

1
0. do FMI- um FMI, Nk:llD 1 

Kleaingar, que nlo 8116 81*1 a tratar de crila. I o 
que vem no pacoe.? Rei ln, d 111 iipfegl>, ..... 

aJtos, ~ qultlladeira ua-1 e in 7 , 
empobreci-. viollucia urbana, 11111 !pero. 

Se o programa femando-henriquista já vi:lha 
destruindo todo o aplnlho produtivo nacional, oom 
as receitas do FMI caminhamos para a liqu~ do 
que restou. 

A abertura do mercado brasileiro, uma abaltura 
sem freios e limites, em um curto espaço de ~. 
produziu efeitos devastadoras. É provável que nun
ca, ao longo da história acon6mica do pais, '"'
modificações tão rápidas am noB&a r:- produtioa. 

Vejam estas nú~TMKUS. Produto industrial qua, 
em meados da d6c:ada passada chagou a .....,.. 
sentar 44% do PIB, hoje fica na faixa dos 23'11.. Con
lomne o IBGE, no final da 1996, o número da llltia
lhadores induslriais - 34,2% menor do qua am 
1989. Dados da FIESP, por sua vez, revelam.-. 

de 1995 aos primeiros meses de 1998, mais de 400 
mil trabalhadores industriais perderam seus empre
gos, um recuo de 18,5% no numero de vagas no se
tor. 

São números que indicam uma tendência. A 
tendência à destruição de postos de trabalho e à di
zimação da burguesia industrial brasileira. 

A abertura afoita, realizada sob o argumento 
de que o excesso de proteção levava à ineficiência e 
de que era preciso modernizar o nosso parque in· 
dustrial, tomando-o mais oompetilivo internacional
mente, provocou e oontinua provocando uma que
bradeira generalizada. Escancaradas as portas, io
rnos invadidos por toda sorte de bugiganças e pelos 
cartéis mulbnacíonais que aqui se instalam interes· 
sados apenas em oonquistar o mercado nacional. 

A abertura como instrumento de uma modem· 
ização que nos tomaria, em breve tempo, em uma 
potência econômica exportadora e generadora de 
superávites comerciais 111Y8Ia-se um engodo. Estão 
af as estatfstices mostrando que a maior parte dos 
investimentos astrangeiro& dirigiram-se ao setor de 
serviços ou a setores voltados para o mercado inter
no. 
~. desnacionalização, incor

~. fallnciaa, :11 11 FIP'8110· À burguesia in
duRtll ln r 'n rwtaram dois caminhos: a fusão 
ouafallcd:L 

A KPMG, uma du gl81ldes empresas de con
....,.. ............. aponla: mais de 75% dos capi
... ·~ em ~ e aquisições no Brasil, 
,_ p1trna1ra. anoe do governo FHC, têm origem es
.,.,_._ Alw:lr • que- fndice não passava de 
14%, wn 111112, quando • Inicia o processo de aber
tura. A KPMG d6 ~: lonun 650 fusões e aqui
~ ..wollo•:do grupoa estrangeiros de 1994 para 
cá, sem contar as transações não divulgadas. 

O que aconteceu oom o setor de autopeças é 
elUHT111ar. A diminuição radical das tarifas, que che
garam ao absurdo dos 2%, fez com que um movi
mento combinado de absorções e falências eliminas
se o emp:asariado nacional do setor. 

E eles não sobll!\liveram porque eram "atrasa· 
dos", i wrnpetentes e incapazes de competir. Seria 
ofensivo ou fruto de profunda imbecilidade assim 
classificar, por exemplos da Metal Leve, a Colap e a 
Fraios Varga. Avançad!ssimas e em pleno caminho 
da imamacionalização, foram abatidas pela queda 
radical das tarifas, pelos juros aKos e pela falta de in
~ govemamenlais. 

Alguns tolos representantes do governo chega· 
rarn a comemorar essas incorporações, dizendo que 
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a "globalização" das indústrias de ponta brasileiras 
aumentaria as exportações nacionais. Ignorantes ou 
mau intencionados não viram que os estrangeiros 
não invadiram o pais para comprar empresas e vol
tá-las ao mercado extemo. Estavam sim de olho no 
mercado intemo. Exportação mesmo só de remessa 
de lucros, e dividendos e dos sempre suspeitos pa
gamentos de royalites por tecnologia. Sangria essa 
responsável por boa parte do déficit de transações 
conentes do Brasil. Uma sangria que dura para sem
pre e nada compatível aos ingressos, para as aquisi
ções, que acontecem em um primeiro momento. E 
também logo no primeiro momento eles tratam de 
desmontar os centros de pesquisa das empresas in
corporadas, colocando o pais na dependência exter
na de pesquisas e tecnologias. 

Assim, o nosso destino parece que é o de con
tinuannos sendo exportadores de produtos de menor 
valor agregado. 

Se essa politica revela-se tão desastrosa aos 
interesses nacionais, se todos os números gritam os 
absurdos, por que, então, o presidente FHC insiste 
em mantê-la? 

Porque o presidente - louve-se-o - é coerente 
com o que pensa e escreveu. Volta e meia o presi
dente insurge-se contra aqueles que dizem que ele 
esqueceu o seu passado de sociólogo e fonnulador. 
Tem razão o presidente. Não esqueceu, não. O livro 
que ele e Enzo Faletto escreveram, entre 
196611967, no dourado exmo chileno, "Dependência 
e Desenvolvimento na América Latina", diz o quê ai~ 
na I? 

Na verdade não apenas este livro, mas tam
bém trabalhos anteriores de FHC sobre o empresa
riado nacional, procuram demonstrar que a nossa 
burguesia não reunia condições de modernizar o 
pais, de liderar um processo de avanço sócio-econõ
mico. Dai a sua conclusão: a dependência do pais 
ao capital internacional não era limitativo do desen
volvimento. Pelo contrário, corno as transnacionais 
eram mais avançadas que a nossa burguesia, a de
pendência, à modernização do Brasil. Seria o capital 
multinacional que puxaria o desenvolvimento, ensi
nava o sociólogo, chocando-se com as teses dos 
que viam nessa subordinação a causa do atraso e 
da estagnação brasileira. 

Havia quem imaginasse que FHC fosse o inte
lectual marxista e que essa tese tivesse fundamen
tos em Marx. S6 se fosse, e essa é a minha suspei
ta, um marxismo mecanicista, desviado da anélise 
concreta de uma realidade concreta. Pois vamos en
contrar em Marx, Engels e Lenin citações e anélises 

abundantes sobre o papel das politicas protecionis
tas como indutoras da fonnação dos Estados Nacio
nais Burgueses. 

Tomo aqui emprestadas algumas cttações de 
Marx, coletadas pelo economista Nilson Araújo de 
Souza sobre o assunto. 

Dizia Marx em fins da década de 40, do século 
passado: ·o sistema protecionista é somente um 
meio para criar em um pais a grande indústria. Por 
isso, vemos que naqueles países em que a burgue
sia começa a se impor como classe ( ... ) grandes es
forços para implantar tarifas protetoras". Em •o Ca
pital", Marx reafirma: ·o sistema protecionista foi um 
meio artificial de fabricar fabricantes ( ... ) capitalizar 
os meios de produção { ... ) e abreviar o trânsito do 
antigo ao moderno regime de produção". 

Agora Engels, referindo-se -ao processo de de
senvolvimento norte-americano e sua opção pelas 
tarifas protecionistas, para enfrentar a competição 
das indústrias inglesas: "Os norte-americanos prefe
rem viajar com bilhetes expressos, para chegar mui
to antes ao seu destino". 

Enfim, os fundadores do marxismo entendiam 
que era o protecionisrno e não a subordinação que 
estimulava e apressava o desenvolvimento industrial 
e a modernização. 

E mesmo na fase superior do capitalismo, com 
a formação das grandes estruturas monopolistas in
ternacionais, com os trustes, os cartéis e os conglo
merados financeiros, nas primeiras décadas deste 
século, Lenin retoma as teses marxistas, entenden
do que, se a dependência extema, na fase pré-in
dustrial, estimulava a fonnação do mercado intemo, 
passava, em seguida, a bloquear o desenvolvimento 
industrial. Diante disso, defende os "movimentos na
cionais de libertação", propondo a aliança povo-bur
guesia para romper as amamas da dominação e da 
dependência, a fim de que os países submetidos 
abrissem seus próprios espaços em direção do de
senvolvimento. 

Isso posto, só é licita uma conclusão: FHC, en
tendendo que a chamada era dos "movimentos de li
bertação nacional" havia sido encerrada ou inviabili
zada pelo avanço do poderio industrial-financeiro-mi
litar dos palses centrais, pretendeu, à moda de que 
fez Marx com Hegel, virar agora o próprio Marx de 
ponta cabeça. elaborando uma nova teoria. O movi
mento mecâniCO femando-henriquista produziu o 
frankenstein que temos instalado no pais. 

Portanto, quando ele diz que nunca esqueceu 
o que escreveu é a pura verdade. O exterminador da 
burguesia está vivo e agindo segundO teorizou. 
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Mas não é apenas a burguesia industrial que 
está sendo dizimada. A agrária caminha para o ,__ 
mo pat•bulo. 

Depois do golpe militar, incentivou-se forternal
te a produção de grãos ~ à exportação, ~ 
fazer divisas destinadas ao pagamento dos encar
gos da dívida externa. Esse forte incentivo-c~ 
subsidiado, pesquk•s, infra-estrutura. criou no Sul, 
no Sudeste e no Centro-Oeste uma agricuttura mo
dema, produtiva. 

Pois bem, essa agricultura e a burguesia n.al 
por ela produzida sofrem hoje também as CO'
qiiências da politica fernando-henriquiata. Foi-se a 
Conta Movimento do Banco do Brasil. Foram-se oa 
subsídios ao aédito agrfcola. Congelou-se o P11190 
mfnimo. E mesmo congelado, o govemo racuaou_.., 
a pagar esse P11190 mlnimo, deeestimulando J*n
tios. Resuttado, estamos -mo Obrigados a ~r 
arroz e feijão da T....._ e do V~etnã, pagando .., 
preço 5 vezes superior ao Pft1Ç0 que o Governo ,._ 
gou pagar aos agricultores. 

Somem-se a isso, ainda, o cone do créclto 
agrícola, os juros lunáticos, a sobrevalorização do 
real, a abertura as import8çõas, que liquidou, &'*
outros produtos, o trigo e o algodão. Nós que '"'
os maiores produtoras mundiais de algodão, &la
mos hoje na lista dos quatro maiores ~rtado .... 
Nós que chagamos a quue auto-suficiência na pro
dução do trigo, só neste ano vamos importar perto 
de 7 milhões de tolenadas, a um custo próximo de 1 
bilhão de dólares. Enquanto isso, 1 milhão de ~
das de trigo donnem 8Siocadas nos armazéns, por 
fatta de compradoras. Por que? Porque os ~ 
moinhos quando ~ram trigo argentino, por aqm
plo, financiam a ~ra com prazos de pagama~._ 
superiores a um ano e juros de 8% ao ano. Mas o tri
go brasileiro é vendido a prazos curtfssimos e oam 
juros de 8% ao mi&. Como. então, ~!ir com o 
trigo importado que, em seus países de origem, re
cebe todo o aédilo, todo subsídio, todo inCer1llvo 
que a politica de FHC nega liOS I'10SSC» ag~? 

Importamos trigo, algodão, milho, arroz, feijio e 
leite. Só com a importação de leite, devemos ~. 
,_te ano, mais de 350 11 ilhé18s de dólares. COIII a 
iiJ'4X)rtação de arroz - 2,2 milhões de to,..._ -
vão-se mais 600 milhões de dólares. Com a ~
ção de milho, pois, aCAidil8m, estamos i!T1p01t.Mdo 
milho também, queimaremos parto de 200 n Iiii lh & 

de dólares. E OUir08 150 milhões de dólares com a 
importação de faijão. Até de feijão! 

Entre os resultados dessa politica de terra arra
sada temos números como estes: só neste primeiro 
e ainda inconcluso quatriênio de FHC, mais de 500 
mil unidades produtivas rurais encerraram suas ativi
dades, jogando nos centros urbanos, nos acampa
mentos dos sem-terra, e principalmente nas perife
rias das grandes cidades, 5 milhões de pessoas. 
Agricultores com terra forçados ao abandono da ter
ra por absoluta fatta de condições de continuar a ati
vidade. E o governo ainda disputa números e se 
vangloria dos discutíveis assentamentos que diz ter 
feito. 

~ a agricuttura pagando a sua cota à sustenta
ção da politica económica de FHC. E qual é a con
trapartida à abertura excessiva e criminosa que ex
põe o setor à competição predatória das importaçõ
es e das facilidades de financiamentos dessas im
portações? Qual é a contrapartida à reduçaõ dos 
preços agropecuários e da renda do setor com a ma
nutenção do câmbio valorizado, que deprime o preço 
dos produtos de consumo doméstico à medida que 
aumenta sua exposiÇão aos preços internacionais? 
Qual é a contrapartida às altas taxas de juros, as ta· 
xas de juros que estão entre as duas maiores do pla
neta? 

A contrapartida ao sacrifício está por exemplo, 
no contencioso agrícola Brasil-Estados Unidos. Em 
termos globais, nos últimos anos. as compras brasi
leiras nos Estados Unidos cresceram 222%, en
quanto nossas exportações aumentaram apenas 
22"k. Déficits crescentes nos últimos três anos, che
garam a quase 5 bilhões de dólares, no ano passa
do. Por que um desempenho tão fraco das vendas 
brasileiras? Porque os americanos, na mesma pro
porção em que escancaramos as nossas portas, d~i
cuttam, com barreiras tarifárias ou não-tarifirias, as 
nossas exportações, principalmente as exportações 
agropecuárias. 

Vamos a um breve resumo desse contencioso. 

Suco de laranja. O Brasil produz 50% do suco 
de laranja do mundo. Mas para o nosso suco entrar 
nos Estados Unidos é gravado com 42% de prote
ção aduaneira, porque os americanos protegem o ci
tricultor da Flórida. Eles não abrem mão da prote
ção. Nós abrimos tudo. 

Calçados. Tarifa de proteção de 15%, conside
rada murto atta para os padrões protecionistas ame
ricanos. 

Carnes e aves. Rigorosas barreiras fitossanrtá
rias. Em oposto, nada exigimos quando são os ame
ricanos os exportadores. No caso do frango. a bar-



OUTUBRO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

reira fitossanitária é apenas um pretexto para uma 
competição desleal à exportação das aves brasilei
ras a outros países. 

Frutas e legumes. Restrições fitossanitárias 
combinadas com tarifas elevadas. 

Fumo. Exigência de que 75% do cigarro ameri
cano contenha produto nacional. Logo, restrições às 
exportações do fumo brasileiro. 

Etanol. Até 1985, o Brasil era o principal expor
tador desse produto aos Estados Unidos. Sob pres
são de seus produtores de álcool de milho, o gover
no americano impôs tarifas que hoje inviabilizam to
talmente a exportação do etanol brasileiro. 

Açúcar. O Brasil é o único pais latino-america
no excluído do Sistema Geral de Preferência adota
do pelos Estados Unidos." banando assim nossas 
exportações de açúcar. De n0110 em nome da prote
ção dos seus produtores de aÇúcar de milho. 

FIZ esse breve resumo para trazer à pauta uma 
outra grave questão. Com esse contencioso, como 
admitirmos - como o femando-henriquismo se curva 
- a Área de Uvre Comércio das Américas, a ALCA, 
nos termos (!lie os americanos pretendem? E entre 
outras coisas eles pretendem que o Mercosul - essa 
ainda tímida reação latina -·seja extinto. Afinal a Se
cretaria de Estado Madeleine Albrigth já não disse 
que o Mercosul "é nocivo aos interesses america
nos"? E Char1ene Barshefsky, do Escritório Comer
cial dos Estados Unidos, não classificou o Mercosul 
de "unidadezinha de comércio" um "sisteminha com 
regras próprias' que tem 'um claro objetivo estraté
gico de expansão comercial e fortalecimento de po
sição nos neg6cios mundiais', como se isso fosse 
um grave e punfvel crime? 

Não é preciso nenhuma sagacidade, até mes
mo alguém da equipe económica de FHC pode in
tuir, o que será do Brasil com a Alca, com a dissolu
ção do ainda tímido Mercosul nesse novo mercado. 

Se até agora, pelo contrário, FHC não fez ne
nhum movimento em defesa do pafs, quando retalia
do e humilhado pelo protecionismo americano, se 
FHC foi cúmplice e autor da desnacionalização, do 
esvaziamento da empresa naciOnal, da desindustria
lização, se escancarou tudo e nada exigiu em troca, 
se submeteu o pais ao ·cassino da especulação in
ternacional, se se curva cordato às exigências do 
FMI, como esperar dele qualquer atitude viril, brasi
leira, ao plano americano de uma nova colonização 
da América Latina via Alca? 

Imaginem os senhores o que será de nós com 
cs produtos americanos chegando aqui livres de 
toda barreira. 

O extenninador da burguesia não vai reagir. 
Talvez ele considere a Alca o movimento decisivo 
para desnacionalizar de vez o Brasil. Afinal não foi 
ele, como ministro da Fazencla, que inovou na rene
gociação da divida externa, assumindo compromis
sos de não apenas pagar os juros, como era da tra
dição, mas sim também amortizar parcelas do princi
pal? Com isso, em vez dos já salgados 10 bilhões de 
dólares que pagávamos, só de juros, o que contri
buía para levar o País à estagnação, pagamos, gra
ças as negociações de FHC, 27,2 bilhões de dóla
res, de juros e amortizações, em 1996, e 35 bilhões, 
o ano passado. Ao contrário do que o ex-ministro 
DeHin Neto ensinava na década· de 80: "Dívida não 
se paga, rola-se". 

O que mais me deixa perplexo é a inanição do 
empresariado nacional diante deste extennfnio. No 
inicio do processo, com certeza, alguns imaginaram 
possível tirar proveito. Com a5 privatizações, por 
exemplo. E assim, formaram gostosamente no cor
dão dos que queriam a cabeça do Estado em urna 
bandeja. O Mercosul foi outra salda que pensaram 
viável. Muitos, crescidos e cevados ll eombra doEs
tado, conv<~rteram-se em ardorosos llxti8IB e viram 

· ' •antagem na queda das tarifaa, na aber-
tura, na dita desregularnentaçlo, nas tala 1aluomaa. 

Pois é, as reformas. Todos papagueando que 
era preciso reformas. Sem que soubesaem ou defi
nissem precisamente que reformas eram essas que 
inam provocar a mágica do retomo do Braeil eo cres
cimento. Todos indigitando o Estado, o eetor público. 

E agora. o que esses reforrnistasl eetAo pen
sando? Enquanto se distraem com a man:ha das re
formas, o Governo foi avançando nas medidas, es
sas sim refonnistas que estão levando a nossa bur
guesia industrial a quase extinção. 

~ interessante ainda verificar o que aconteceu 
no setor financeiro. Entusiasmados, os nossos ban
queiros, o.setor mais poderoso de nossa burguesia, 
atiraram-se com apetite às novas oportunidades de 
bons negócios que o femando-henriquismo propor
cionava. Juros altos, Proer, liberação das tarifas, pri
vatizações, incorporações e fusões, falências, finan
ciamentos de importações. Era a festa Urna festa 
tão grande que alguns economistas, aqueles afoites 
de sempre, chegaram a imaginar a formação de um 
poderoso capital financeiro nacional, independente, 
como aconteceu nas ditas economiaS centrais. 
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Os cinco maiores bancos brasileiros, por exem
plo, aprovertando as ddiculdades da burguesia in
dustrial, comercial e agrária aumentaram suas apli
cações em empresas não-financeiras em qu-
60%. As aplicações do Bradesco nesse gênero de 
negócio chegaram a 77%. 

Agora parece que a festa esta acabando. E a 
ressaca é amarga. Engordados, os bancos ~xu-. 
ros estão sendo devorados pelos grandes conglonw
rados financeiros internacionais. Acabou-se o 1101111o 
de alguns acad6micos da formação, ~i tambéln, 
de um sistema financeiro próprio, nacional e pocielo
so. 

E assim o cerco se fecha. O que falta ainda 
desnacionalizar e "globaliar"? As livrarias? Os per
fumes? Não ha de quê. As livrarias. Álica já forwn 
vendidas. E a Phytoervas não é mais brasileira. 

Os telelorws tarrbém já se foram. As t,idoa-.. 
cas estão a caminho, algu,_ delas, ..Caduaia, _. 
didas a conta-goms para cobrir furos da caixa, pr;r.;
palmente a folha do funcionalismo, de gove~ 
irresponsáveis. E outras, as federais, entram agGM 

como moeda de troca noe acertos do Govemo * 
República, que pratende tomar anhlcipadama• 
suas recertas, pam garantir compromissos finanoai
ros internacionais. 

Tudo desaparacendo, desmanchando-ae. E 
ainda assim, v.nos os ~ brasileiros oan 
boas maneiras. Uma critica tímida aqui, outra lá. 
Deixando escapar, vez em quando, uma pa'rwa 
mais ácida. Logo seguida de um pedido de audiln
cia com o presidente ou -.s ministroa. Tão-IIDrl*>
te isso. Ação? Nade. Pelo contrário. As últimas alai
ções foram exanplaras deue tipo de compo~ 
to. Falta de opção, defendem-se quase todos. A _.. 
dada eles próprios aabem, é outra. Aoeitam o dello 
decepado, na ilusão de asaim preservar os an6is. 

Há presidante de Federação de Indústria, 1101' 
exemplo, comemorando a chegada do socorro elo 
FMI, dos bilhões de dóla- anunciados. Meu 0..1 
Será que não sabem, que n1o vem dinheiro algum? 
Que esse dinheiro não vai aportar aqui, que vai fiaar 
lá fora mesmo? Que esaa dinheiro nada maia é, e 
que para nada mais serve do que garantir a c:om.
sibilidade, em ~. das aplicações especula~ 
em nosso país? Aplicações que alguns ousam a.
sificar com o eufemismo de "inv-imentos". ~ 
quistar a confiança dos "investidores exlemos", di
zem. 

Secundam o governo, quando - deita f•
ção sobre a irnportância de manter os níveis das ._ 

servas intemacK>nais·. Quê reservas? ReseNBS de 
quem? Do cassino, da jogatina? Reservas às que 
pagamos 40"k de juros e aplicamos lá fora a 5%. 
Que deslumbrante matemática' 

É a entaladela de uma proposta econômica 
fundada em uma política cambial irrealista, na super
valorização da moeda, na redução das tarifas, na 
abertura às escancaras, na alta dos juros, na des
truição do aparelho produtivo nacional, na queda das 
exportações. 

Ainda dizem, como esses dias proclamou não 
sei quê empresário ou banqueiro: "É uma verdadeira 
sorte para o mundo o Bras~ ter resistido a avalanche 
destruidora da crise". Sorte para quem, cara pélida? 

E. com o anúncio dos tais ajustes fiscais, bem
formados cidadãos brasileiros, desses que freqüen
tam capas de revistas e as colunas econ6micas e 
sociais, voltaram a insistir sobre a necessidaM de 
adequação das contas públicas. 

Tudo bem, senhores. Vamos fazer um rápido 
exame das tais contas, de seus males e descobrir as 
razões do déficit? Estão lá as duas causas: primeira, 
80% do buraco deve-se aos juros. Apenas 20% às 
despesas do Estado. E Cluê despesas São essas? 
Os péssimos serviços prestados ao cidadão na saú
de, na educação, na Previdêucia, os salárioa públi
cos congelados. É nesses 20% que o Governo quer 
cortes. Cortes, já estimou, de 25 bilhões de reais. 
Como teima não podar os juros, que decuplica a df
vida interna e quintuplica o das emprego, corta as já 
magras despesas em gastos públicos. Maia urna 
vez, outra vez, o privilégio à jogatina. Ainda asaim hé 
quem relacione esses minguados 20% no chamado 
"Custo Brasil". Ora que custo maior que as nossas 
taxas de juros, a segunda maior taxa de juros prati
cada no mundo? 

Portanto, quê ajuste fiscal com 40% de juros 
internos? Isso não pesa infinitamente mais que os 
impostos, os encargos trabalhistas, a Previdlncia, a 
folha de pagamento do funcionalismo, os vilões de 
sempre, quando falam em "Custo Brasil"? 

Enquanto isso, nenhum movimento sério e co
rajoso pala recuperação da capacidade produtiva do 
pais: Nenhuma proposta, que não as generalidades 
de sempre, para o estalielacimento de uma politica 
industrial e agrlcola consistentes. Uma politica de 
exportações que não se resuma às projeQões jamais 
concretizadas. E urna politica de empoego que não 
seja as promessas falsas de urna campanha eleitoral 
falsificada. 
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Como podemos aceitar a balela de que os in
vestimentos industriais continuam acontecendo, e 
em boa escala, quando sabemos que o aumento 
das importações de máquinas e equipamentos são 
para substituir a produção nacional desses bens? E 
que grande parte dos investimentos estrangeiros 
não são investimentos novos e sim destinados a 
comprar estatais e incorporar empresas privadas 
brasileiras? 

Enquanto isso, mais de 114 do parque industrial 
brasileiro nesta ocioso. E essa ociosidade signifoca 
250 bilhões de dólares parados, em máquinas, tec
nologia, instalações. Um investimento já feito, ape
nas à espera de uma politica industrial, séria, nacio
nal, para que .possa entrar em movimento, criando, 
de imediato, milhares de empregos, gerando rendas, 
impostos e consumo. 

Não seria este um caminho para absorver 
parte dos 1,8 milhão de jovens que todos os anos 
batem-se à procura de vagas? Não seria essa 
uma boa solução para que atingíssemos a meta 
de crescer 5%, 6% ao ano, rumo a uma taxa de in
vestimento de 23% do PIB, parãmetros tidos se 
não como ideais pelo menos corno suficientes 
para vencermos o desemprego, o subdesenvolvi
mento e a exclusão? 

Ou será que o femando-henriquismo conside
ra essa ociosidade de nossas indústrias fruto do 
atraso, da incompetência, da falta de competitivi
dade? E que, portanto, gerariam também empre
gos "atrasados"? Provavelmente, sim. Já que o 
Governo não se cansa - assim como boa parte de 
nosso próprio empresariado e alguns coroados co
lunistas econõmicos, sem falar em prolixos líderes 
de bancada - a deitar e rolar sobre o tema. En
chem a boca, empastam a voz e matraqueiam so
bre a necessidade da reciclagem de nossos traba
lhadores, tomando-os aptos aos "Desafios da Mo
dernidade". Na verdade, até mesmo alguns lideres 
sindicais papagueiam o besteiro!. Reciclar para 
quê? Para fazer o papel de robO nas linhas de 
montagem das multinacionais que aqui se insta
lam, substituindo 200 trabalhadores por uma má
quina? Sim, claro, sim à capacitação, ao treina
mento. Mas, por Deus, não é a falta de capacitação 
que leva milhões de brasileiros ao desemprego e 
muito menos, corno querem alguns "especialistas", 
porque os nossos trabalhadores não tiveram uma 
média de frequência à escola de 12 anos. 

Então, os 500 mil trabalhadores que perderam 
o emprego com o fim do trigo e do algodão, perde-

ramas vagas por fatta de capacitação? E reciclá-los 
para quê empregos? Da mesma forma, os milhares 
de metalúrgico colocados na nua com o fechamento 
de 3.200 indústrias de auto-peças, vitimadas pela 
abertura, perderam as vagas por fatta de capacita· 
ção? Reciclá-los para quê, para se transformarem 
em bóias-frias, em camelôs ou pipoqueiros? 

Esse tema, na verdade, é mais um dos tantos 
movimentos divercionistas típicos do femando-henri
quisrno, para escamotear, fugir da realidade. E tam
bém para transferir a culpa aos trabalhadores, para 
que eles se sintam responsáveis pela própria des
graça. 

Enquanto falam em reciclagem, educação, 
ciência e tecnologia, atraso e avanço. vemos coisas 
como a destruição das universidades e dos centros 
de pesquisas. ~ justamente a tão falada educação 
uma das primeiras vítimas dos cortes dos gastos pú
blicos. 

E vejam ainda o que está acontecendo com os 
centros de excelência, os centros avançados de tec
nologias das empresas nacionais que foram incorpo
radas pelas muHinacionais. Depois da troca de ban
deiras, eles foram os primeiros a serem desativados. 
E todas as pesquisas, toda a área de projeto e de
senvolvimento são transferidas para o exterior. E pa
gamos pesados royalites para trazer de votta ao pais 
cada novo projeto ou idéia. 

Vejam um caso exemplar. A Gradiente, entre 
1980 e 1985, desenvolveu o telefone padrão brasilei· 
ro. Fez isso em sua fábrica de Manaus, onde traba
lhavam 400 pessoas: Mas a Gradiente vendeu a fá
brica para a Ericsson. Que fez a Ericsson, anos de
pois? Fechou a fábrica, acabou com o centro de 
pesquisa. E, hoje, para fabricar telefones celulares a 
Gradiente tem que aprender corno se faz com as 
multinacionais. 

Mas não são apenas as empresas privadas es
trangeiras que incorporam empresas privadas nacio
nais que agem assim, _Quando compram as nossas 
estatais, o comportamento é o mesmo. VIde o caso 
da Ugth. Onde está hoje o centro de pesquisas e 
projetas antes no Rio de Janeiro? Foi transferido 
para a França. E lá se vão milhões de dólares cada 
vez que um projeto atravessa o Atlântico numa ao 
Brasil. 

Soa-me, assim, corno piada toda conversa go
vernamental sobre ciência e tecnologia corno armas 
para o desenvolvimento nacional. 

E as exportações? 
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Em 1997, o nosso presidente, sempre tio PIÕ
digo em promessas - a ultima é que o seu 2" ntinMo 
vai ser dedicado a vencer o deseaipi8QO - _..... 
rou: no ano 2.000 as nossas exportações cheg&IWn 
a 1 00 bilhões de dólares. 

A realidade es1á atropelando a fantasia. A ,..._ 
dade é que as barreiras impostas peloa Es1ados Uni
dos fazem com que debciemos de exportar para li 
1 ,5 bilhão de dólares, por ano, só no que toca -
produtos agropecuários, ~ falar, portarWo, -
barreiras que llmb6m ~ as nossas .aql : •• 
ções de produtos rnanulàlllldo5 ou Mmill'W1Ufal
rados. A r&alidllde 6 que, enquanto a nosaa lallla 
modal fica entra 6% e 7%, as tarifas do Japio 11o 
de 16% e a da Cor6ia de 23%. A realidade é que en
quanto a média mundial das exportaç6es chegMt a 
20/"k do PIB, a média brMileira fica em tomo de 8'll. 
a9%. 

A r&alidade é ainda que a pa~ão blbl .... tt
ra no mercado inlemacional significa ape.,. 0,8'll. 
do total. A realic!ede é que, .- ano, noasaa upor
tações para a Ásia devan cair 30%, uma ,....,..., 
que significa o não fatu...,.oto de 2,5 bilhões de dó
lares. A r&alidade é que as multinacionais que ..,; 
se instalaram, c::on..,.ando, incorpoi'Mdo eoammopo111-• 
nacionais antas axpoi1lldolu dirigem agora todo8 coa 
seus esforços ao mercado interno. 

E quem nio ee lembra dos nosaos 68f11P1a 116-
fregos ministOOB da érea econOmica e do próprio lft
sidente dizendo que -- empresas iriam contriiUir 
com uma participação m.is agressiva do BrMil no 
mercado exterior e que e de8nacionalização tinha as 
suas compensações? 

A realo.de, por fim, é que as nossas ......-
ções continuam ~ nos 53 biliões de dllla
res. Alguém ecoadita que daqui a 11P8f1i1S 2 ._ 
chegaremos à meta p1'811idencial dos 100 bilh6ea de 
dólares? 

Menos exportações, menos divisas, ~ 
empregos. C.lcula-M que para 1 bilhio de ......-
ção criem-se, em média, 70 mil eoolpNQOS ii._. 
Assim, só com o que deiamos de exportar para coa 
Estados unidos e para a Áaia lá se vio q.- 100 
mil empregos. Com a redução a q.- nada 11M la
rifas de ionpol18çÕe8 estamos sim gerando millllies 
de empregos, li fora. 

Quanto a não atingilmos a mela fiada ..-, 
presidente, já, antecipadamente, sabemos as jullili
cativas que ele e a equipe vio dar. toram as dilllul
dades conjunturais. Tudo para eles é culpa de .,..._ 

dada conjuntura internacional. Nada é de responsa
bilidade deles. 

Ainda quanto as exportações um dado que, 
pelo que sei, jamais fez parte das preocupações do 
Governo. E nem de nossos economistas e da mídia. 
Quando se fala em exportações a todos ocorre gran
des movimentos de cargas, produzidas por grandes 
conglomerados. Isso é verdade, no Br&Sil. Pois sai
bam os senhores que, nos Estados Unidos e Japão, 
aproximadamente 66% das exportações são fertas 
por micro e pequenas empresas. No Brasil, elas res
pondem por apenas 10% de nossas exportações. 
Aqui no Brasil, 200 grandes empresas detêm 60% 
das exportações nacionais. Mas são as micro e pe
quenas empresas que fazem o Brasil, não a grande 
empresa. São elas que dão mais de 70% dos em
pregos disponíveis. E qual é a situação dos nossos 
pequenos empresários? O abandono, a falia de li
nhas de crédito, o arrocho fiscal, o absoluto despre
zo da parte dos globalizantes que se assenhoraram 
dogovemo. 

Es1a é a realidade que nos é dada a viver. A 
realidade que o exterminador da burguesia criou em 
nosso pais. O economista Paulo Nogueira Batista 
Júnior, em um recente artigo, depois de examinar os 
afeitos nefastos da politica lemando-henriquista, afir
mou: "E quando se escrever um dia a biografia de 
Fernando Henrique Cardoso talvez se conclua que 
um titulo apropriado seja: "Dependência: da Teoria à 
Prática". 

Mas é preciso deter essa biografia antes que 
seja tarde demais. É preciso se firme um novo pacto 
nacional. É preciso que a burguesia nacional estan
que seu caminho ao suicldio. A burguesia nacional, 
tão bem representada aqui no Congresso Nacional, 
não pode continuar se entregando tão passivamen
te, como coodeiro a caminho do abate. 

É preciso se estabsla cer um novo pacto, que 
devolva ao povo a confiança no país, no trabalho, na 
dignidade e que devolva a cada um de nós o orgulho 
de ser brasileiro. Devolver a confiança no país e não 
a confiança dos especuladores em nossa capacida
de de continuar favorecendo lucros fantásticos. A 
confiança dos brasileiros em sua capacidade de de
belar a crise, em lazer o pais crescer novamente. 
Um crescimento que resuhe empregos, produção. 
segurança, bei"THIStar. 

Nio mais cortejar o capital especulativo, corno 
se fosse ele o Deus redentor. Negociar a sua perma
nência sim, a taxas que possam ser até superiores 
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às taxas americanas. Nunca. como hoje, a essas ta
xas suicidas. 

Empresariado nacional, sindicato dos trabalha
dores, partidos, brasileiros que não se curvaram à 
maluquice globalizante, vamos resistir e firmar este 
pacto, antes que seja tarde demais. 

O maior risco à nossa sobrevivência como 
povo e nação é Fernando Henrique Cardoso e a sua 
há muito anunciada politica de dependência. 

Durdnte o discurso do Sr. Roberto Re
quião, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Pre
sidente, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Ronaldo Cunha Lima, t• 
Secretário. 

Durante o discurso do Sr. Roberto Re
quião, o Sr. Ronaldo Cunha Lima, t• Secre
tário, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Leomar Quintanilha. 

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) -
Com relação ao requerimento, V. Ex" será atendido 
na forma regimental. 

Não há mais oradores inscritos. 

Os Srs. Senadores Odacir Soares, Lúcio AI
cAntara, Jonas Pinheiro e Romeu Tuma enviaram 
discursos à Mesa, para serem publicados na forma 
do disposto no art. 203 do Regimento Interno. 

S. Ex"s serão atendidos. 

O SR. ODACIR SOARES (PTB-RO) - Sr. Pre
sidente, S~ e Srs. Senadores, hoje, 28 de outubro, 
transcorre o Dia do Funcionário Público. Embora 
brevemente, quero mannestar-me sobre esse even
to, em homenagem que desejo formular para o Ser
vidor Público. 

Em primeiro lugar, cabe inquirir se esta data 
materializa, de fato, em nossos dias, o apreço a que 
a classe faz jus, em face não apenas da dedicação 
que lhe é exigida, mas, sobretudo, diante da impor
tância que possui, por se tratar de urna categoria 
criada para operacionalizar o Estado no cumprimen
to das tarefas para as quais o Estado foi constituído. 

A pergunta tem razão de ser, especialmente 
pelo que se tem dilo e pelo que se diz sobre o fun
cionalismo público no Brasil. Não quero negar as di
ficuldades institucionais existentes, não quero negar 
desacertos que precisam ser corrigidos para dar efi
ciência ao Estado a fim de que preste serviços de 
boa qua!idade à sociedade. Localizar, no entanto, no 
funcionalismo público as causas dos problemas não 

tem nenhum sentido e tolhe a atenção das causas 
reais. 

Quem presta a mínima atenção ou acompanha 
o noticiário da imprensa pode anotar a freqUência 
com que nele comparecem determinados assuntos. 
Quase que diariamente descrevem-se rescaldos e 
azedumes, de pequenas e de grandes dimensões, 
materializados no anúncio ou na noticia de medidas 
para fustigar o funcionalismo público. 

Nos últimos anos, no meio do funcionalismo 
público, mencionar o Ministério da Administração e 
da Reforma do Estado provoca calafrios, evoca ins
trumentos de tortura, suscita medo e tristeza. Quan
to se trata da Previdência, são os funcionários públi
cos os responsáveis pelo seu déficit. Nada é dito, ou 
apenas nas entrelinhas mencionado, sobre o fato da 
má gerência, da fraca estrutura de fiscalização e de 
arrecadação e da benevolência e lentidão com que 
são tratados os casos de sonegação e desvio. Pre
fere-se jogar acusações contra uma classe que pou
co ou nenhum meio de defesa possui. 

Tais fatos denigrem nossa democracia, pois a 
democracia resulta engrandecida quando os gover
nos resolvem os seus conflitos sem agredir ou sem 
negar os direitos dos cidadãos e dos grupos sociais 
legitimamente constituídos. 

Já é praxe entre nós agir com pouco acata
mento das normas constitucionais e dos dispositivos 
legais delas decorrentes. Encontra-se instalado nos 
nossos costumes e na nossa mentalidade o ânimo 
de atirar pedras a esmo, o ânimo da captura e do 
atropelo aos direitos adquiridos e da ignorância em 
relação ao imperativo das coisas julgadas. Péssimo 
costume esse de eleger podes expiatórios, de fazer 
pouco das normas legais e das situações jurídicas 
consagradas. 

Pouco há a comemorar no Dia do Funcionário 
Público, diante da realidade de quatro anos sem rea
juste salarial, agravada agora pela proposta de au
mento das aliquotas do imposto de renda na fonte, 
do aumen1o da contribuição previdenciária, também 
peremptória, e da decisão sobre os aposentados no 
sentido de voltarem a pagar a contribuição previden
ciária. 

É interessante observar que jamais se cogitou 
em uma negociação com a participação das entida
des diretamente representativas das classes atingi
das. Simplesmente decide-se. Eis o que disse impor
tante jornal de Brasma, em sua edição de ontem: ·o 
pacote - que poderá ser anunciado no Dia do Servi
dor Público, comemorado nessa quarta-feira - trará 
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noticias desagradáveis para os funcionários da ativa 
e para os aposentados. Todos vão pagar contribui· 
ção previdenciária .. .'. O jornal segue apresentando 
os percentuais que cada categoria deverá pagar, in· 
clusive de acordo com a faixa salarial. 

Outros selares da sociedade. porém, especial
mente os mais poderosos, são chamados a discutir. 
A atual proposta, por exemplo, de ajuste fiscal e dos 
cortes de despesas foi discutida pelo Governo no dia 
26 do corrente mês com um grupo de empresário&, 
aproximadamente uns 30 representantes que ~ 
riam ser qualificados como "peso pesado" do Produ· 
to Interno Brasileiro. 

Não critico a reunião, porque se trata de uma 
iniciativa louvável. Entretanto, a mesma atenção n1o 
mereceu a classe dos trabalhadores, dos produto!W6 
rurais, dos funcionários públicos. Nenhuma de s.-s 
representações foi convidada para uma reuniio, vt
sando a previamente conhecer e discutir as medidll& 
a serem tomadas. 

A impressão que se tem é a de que o salário 
de servidor público é salário usurpado, é salirio in· 
devido. é salário disponível sobre o qual se pode ln· 
tervir a qualquer momento para aliviar as dificulda· 
des do governo. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, com .... 
melhante comportamento, conclui-se que a lei do mi· 
nimo esforço é estratégia de governo: diante de 
qualquer dificuldade, o governo tira de quem n1o 
tem condições de reagir. É uma estratégia fácil, rápi· 
da e eficiente. 

Além disso, outro aspecto deve ser levantado. 
Iniciativas que tocam a quealão foscai, de proluiWa 
repercussão na vida das pessoas, de longa dllla 
vém sendo tomadas de afogadilho. Há quanto tempo 
discute-se no Brasil a ..-sidade de uma rato,.. 
fiscal? O assunto. porém, jamais mereceu o encami
nhamento previdente e h6bil em termos de tempo, 
para que a sociedade o discutisse e disso r~ 
um novo arcabouço fiscal, mais justo e mais consen
tâneo com as necessidades do Pais. 

Apesar desses problemas. que considero g~a
ves. quero homenagear os funcionários públicos 
nesta data. Quero dizer-lhes para continuarem sem 
esmorecimento, para aguanlarem com a paciênaia 
de quem sabe que o tempo passa, mas tamb6m 
com a certeza de que há horizontes a atingir. Hori· 
zontes fertos de ideais, a construir com a dedicaçio, 
com o trabalho incansável, perseguindo a q~ 
do bem servir, com compal6ncia. 

Muito obrigado. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE)- Sr. 
Presidente. Sr"s. e Srs. Senadores. a gravidade da 
situação internacional preocupa a todos nós. 

Nós percebemos claramente a fragilidade e a 
vulnerabilidade que a nossa economia apresenta 
atualmente. o que impede o Pais de crescer. 

Por outro lado. é com as grandes crises que 
advém as soluções mais duradouras e as mudanças 
de valores. É quando floram os instintos da cidada· 
nia e da autodefesa. 

E neste momento. enquanto o governo luta 
para segurar o real, nós pensamos em nos vottar 
mais para a nossas potencialidades, sob o comando 
de um Estado forte, eficiente, e retomar a nossa tra
dição de pais exportador, condição que nos foi tirada 
pela abertura indiscriminada de nossos mercados. 

O retomo ao desenvolvimento endógeno e na 
busca dos nossos valores, o DNOCS ressurge como 
um ícone da ação do Estado no combate e conve
niência com as secas. E na busca de um desenvolvi
mento endógeno. ressa~a-se o grande desafio de ir
rigar o potencial de terras no Nordeste do Brasil, que 
alcança a 6 milhões de hectares, transformando a 
região no grande pólo mundial de fruticu~ura tropical 
e pólo de produção de grãos. 

O DNOCS deve evoluir ainda mais para um ór
gão encarregado de pensar a água, não só em ter· 
mos de armazenamento, mas principalmente de 
gestão. 

No inicio e suas atividades (de 1909 a 1919), 
este órgão quase secular realizou estudos sobre 
uma região então desconhecida. De 1919 a 1945, 
com a denominação de lnspetoria Federal, aluou 
como um completo órgão de desenvolvimento, cons
truindo rodovias, ferrovias, portos, energia e comuni
cações. A partir de 1945. dedicou-se principalmente 
a formação de recursos hídricos com acumulação de 
16 bilhões de metros cubicos d'água, embora ainda 
reste 50% de potencial hídrico a ser ativado. 

A partir de 1971 o órgão avançou em termos 
de irrigação, com o DNOCS operando 27 prOJetas 
com 25.000 hectares e está pondo em operação 
área ainda maior. Aqui também já se chegou a um 
consenso da necessidade de, no caso da irrigação. 
esta ser operada pela iniciativa privada e cam1nhar 
para uma atividade económica auto--sustentada. 

O desenvolvimento sustentável do semi-árido 
exige uma mudança de atrtude frente à principal res
trição ao aprovertamento de suas potencialidades: a 
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Insegurança e a incerteza quantO a disponibilidade 
de água. Ou seja supera o quadro de escassez de 
água, ou se manterá vigente a realidade de pobreza, 
atraso e vulnerabilidade as secas. 

A partir desta compreensão, a responsabilida
de institucional pela questão hídrica do semi-árido 
necessita ser repensada, redefinindo-se as atribuiçõ
es da União, dos governos estaduais e dos gover
nos municipais. 

À Unlio deveriam caber as seguintes 
atribuições: 

- A gestão estratégica das águas, com 
a construção e manutenção de sistemas de 
gestão integrada das principais bacias e de 
reservatórios estratégicos, de importância 
regional; 

- A reestruturação e modernização do 
DNOCS, como órgão central do sistema de 
gestão das ãguas do semi-ãrido. No âmbito 
de um equilibrado processo de descentrali
zação da administração e uso dos recursos 
hídricos; e 

- A transferência de iniciativas fede
rais, de alcance local - como projetas de irri
gaçãq sjstemas de abastecii)'IEinto de água, 
etc, aos governos locais, as cooperativas 
de produtores e ao setor privado. 

Aos Governos estaduais deveriam 
caber as seguintes atrlbulç:õeto: 

A implantação de moderno e eficientes 
sistemas de gerenciamento de recursos hí
dricos, em articulação com o DNOCS como 
órgão central de atuação em nível regional, 
e com os municlpios responsáveis pelo 
abastecimento de água em nlvellocal; 

A implantação de pólos agroindustriais, 
em parceria com a iniciativa privada, coope
rativas de produtores, associações de irri
gantes e outras entidades locais; 

A universalização do saneamento bási
co, em parceria com os governos munici
pais; 

A. complementação do aluai marco ju
rídico-institucional da gestão dos recursos 
hfdricos de domlnio estadual, com o reco
nhecimento do valor econ6mico da água e 
com a implantação de sistema administrativo 
de concessão de outorga e cobrança por 
seu uso. Em diferentes estágios de implan
tação, os Governos Estaduais do Ceará, Aio 
Grande do Norte, Paralba e Pernambuco já 

estão investindo na montagem de sistema 
de gerenciamento dos recursos hídricos; 

A democratização da administração do 
uso da água. mediante a instalação e funcio
namento de comitês de usuários de recur
sos hídricos no âmbito de cada bacia hidro
gráfica; e 

O aproveitamento das novas oportu · 
nidades de negócios, resultantes da oferta 
garantida de água, para a promoção do 
desenvolvimento do interior, com diminui· 
ção das desigualdade sociais, redução da 
pobreza e atenuação da vulnerabilidade às 
secas. 

Reiteramos que o ONOCS é um importante 
ativo institucional do Nordeste Semi-árido, mas 
estã necessitado, urgente, de uma redefinição de 
sua missão institucional. A. proposta de integra
ção das águas do semi-árido é um desafio à al
tura do passado de grandes contribuições do 
DNOCS ao_ desenvolvimento regional. Corres
ponde, também,_a um desafio capaz de propiciar 
ao DNOCS os estímulos e a energia necessários 
a sua transformação, galgando um novo patamar 
de serviços à causa do semi-árido. ~este novo 
paradigma, o DNOCS poderia prestar um serviço 
de inestimável valor, ao mesmo tempo em que 
seguiria sua função histórica de gerador de co· 
nhecimento e tecnologia necessários à economia 
do semi-ãrido. 

Com uma nova missão institucional, o DNOCS 
seria uma entidade modema, com adequado de pes· 
soai e com finanças equilibradas. Uma modema en
genharia- institucional poderia gerar um novo modelo 
de agência executiva, sem os vícios e os problemas 
existentes em entidades públicas. 

A. crise nos despertou de uma letargia, de es
perar que o que era bom tinha de vir de fora. Vamos 
consolidar no semi-árido do Nordeste um grande 
pólo agroindustrial de importância mundial. Neste 
contexto, o papel do novo DNOCS voltar a ser real
çado, pela sua cultura de êxito e insucessos, que 
credenciam, mais que qualquer um, a liderar este re
tomo ao aproveitamento de nossas verdadeiras po· 
tencialidades. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito Obrigado. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-M"D - Sr. Pre
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, volto a esta tribuna 
do Senado Federal para, mais uma vez, denunciar a 
falta de recursos nas agências bancárias para finan
ciar a safra agrícola 1998/99. 
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Quando o Presidente da República lançou, em 
junho de 1998, o Plano de Safra 1998199, ele acenou 
com uma previsão de recursos da ordem de R$ 10,3 
bilhões para financiar o custeio no período de julho 
de 1998 a julho de 1999. 

Esse anúncio teve uma favorável repercusslo 
entre os produtores rurais, que, com base nesses 
parâmetros e, com a antecedência devida, tomarwn 
as suas decisões para a próxima safra agrícola, bem 
corno as providências e as iniciativas prelirninaNS 
necessárias. 

Entretanto, a recente elevação das taxas de ju
ros no mercado interno acanetou uma diminuição na 
oferta de crédito rural em algumas fontes em relaç6o 
ao que estava previsto inicialmente. Os recu..as 
captados no exterior, vinculados à chamada "63 cai
pira", e os recursos livremente aplicados pelos bwl
cos tiveram expressiva redução. Igualmente, segun
do previsões da Federação das Associações dos 
Bancos - FEBRABAN e do Banco do Brasil, o princi
pal agente financeiro para a agricultura, os rect.II*)S 

da exigibilidade bancária apresentam uma tendência 
de queda. 

Sr. Presidente, tenho afirmado que essa redu
ção nos recursos para financiamentos agrícolas, no 
momento em que se prepara o plantio da nova qlra 
de verão. é extremamente preocupante e profunda
mente grave. pois rompe um compromisso do Go
verno Federal e frustra os produtores rurais, que 
criaram expectativas e assumiram comprornisaos, 
confiantes na liberação das dotações amplamente 
anunciadas. 

Sem dúvida, será profundamente prejudicial 
para o plantio e comprometerá as metas govema
mentais definidas para o aetor, porquanto pi"OVOCA'á 
urna retração nas atividades econômicas vinculaiM& 
à área agrícola e nos níveis de emprego nas regilies 
produtoras. 

Esse fato vem sendo objeto de meticuto.as 
análises por parte dos técnicos e de autoridades go
vernamentais, os quais. inclusive, já alint..._, 
duas medidas que, se implementadas, poderflo pos
sibilitar a recuperação do montante de recursos ini
cialmente previsto para o crédito rural. A prirneina ae
ria a possibilidade de os bancos compensarem, no 
semestre seguinte, a exigibmdade bancária, a fim ele 
que se;am ampliados os recursos a serem apil ath • 
;á em crédito rural; a segunda seria aui'TIII.-r -
exigibilidade para aplicação em crédito rural ele 2A %· 
para 30%. Ambas as medidas têm a vantage1n ele 
não ex1girem recursos adicionaiS do Tesouro Nacio-

nal para subsidiar a drterença entre os Juros cobra
dos aos produtores rura1s nos financiamentos que 
lhe são concedidos e os custos de captação do di
nheiro. 

Dessa maneira. sinto-me no dever de nova· 
mente alertar esta Casa sobre a drtícil situação que 
se avizinha e de solicitar. aos meus pares. principal
mente ao Presidente, Senador Antônio Carlos Maga
lhães, que façam gestões junto ao Ministro da Fa
zenda, Pedro Malan, com vistas a obter do Conselho 
Monetário Nacional, em sua reunião prevista para 
amanhã, dia 29 de outubro, a aprovação de medidas 
que garantam os recursos para os financiamentos 
agrícolas, nos montantes anunciados pelo Presiden
te da República. É fundamental a aprovação dessas 
medidas para evitar o comprometimento da próxima 
safra agrícola e a decepção dos· produtores rurais; e 
para não desgastar a imagem do Governo Federal e 
da classe política que o apoia. 

Muito obrigado. 

O SR. ROMEU TUMA (PFL-SP) -Sr. Presiden
te, Sr"s. e Srs. Senadores, certas comemorações re
lacionadas a marcos incontestes dia evolução huma
na acontecem independentemente de .leis ou de
cretos. Passam a integrar a alma do povo. Assim é 
com o Dia do Aviador e o Dia da Força Aérea Bra
sileira, oriundos de urna das mais belas páginas 
da História: o momento em que o ser humano, su
perando séculos de expectativa e frustrações, 
pode finalmente ganhar asas e voar. O momento e 
que a genialidade e o destemor de um brasileiro -
Alberto Santos-Dumont - conseguiu agigantar a 
senda de conquistas aeronáuticas iniciadas por 
outro brasileiro, o Padre Bartolomeu de Gusmão 
com o aeróstato "Passarola". em 1709, para concre
tizar um dos mais antigos sonhos do homem, o so
nho de voar corno os pássaros. O momento em que 
o "Pai da Avião" elevou-se do solo com sua máquina 
mais pesada que o ar. 

No dia 23 deste mês, repetiu-se a dupla come
moração em todos os rincôes pátrios para reforçar a 
lembrança daqueles e de outros pioneiros da avia
ção. entre eles nossa primeira mulher piloto, Anésia 
Pinheiro Machado. ·hoje com 94 anos, nascida em 
ltapetininga, no meu Estado. e aue detém o brevê in
ternacional n" 77, da Federação Aeronáutica Interna
cional (FAI), desde 9 de abril de 1922. Anésia é. 
além disso, a primeira aviadora brasileira a conse
guir licença de piloto comercial do Departamento de 
Aeronáutica Civil- DAC. Tem o número 146 e foi ob
tida em 1940. Hl< dois anos, na fazenda localizada 
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em Cabangu, Minas Gerais, e que nasceu Alberto 
Santos-Dumont, Anésia Pinheiro Machado inaugu
rou o Pavilhão dos Pioneiros da Aviação Brasileira. 
ao lado do Presidente da República. do Ministro da 
Aeronáutica e de outras autoridades. Justa, expres
siva, simbólica e rara homenagem. 

Enquanto a aviação evoluía, a Força Aérea 
Brasileira incumbiu-se de produzir personagens le
gendários, como o primeiro ministro da Aeronáutica 
Joaquim Pedro Salgado Filho, e o Marechal-do-Ar 
Eduardo Gomes, seu Patrono. Foram eles precurso
res do grande contingente de heróis, muitos anôni
mos, que contribuíram para a integração do território 
nacional através das açôes da FAB, especialmente 
no início do Correio Aéreo Nacional - CAN, ou que 
demostraram a bravura do piloto militar brasileiro du
rante a 11 Guerra Mundial. 

A vocação do Brasil, evidente nas biografias de 
seus pioneiros, levou o País a fazer-se presente no 
mais modema campo relacionado com a aeronáu
tiCa, qual seja, o das atividades espaciais. Graças 
principalmente ao Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais - INPE, nossos cientistas e técnicos do
minam os meios necessários à produção de satéli
tes e encontram-se em vias de finalizar o desen
volvimento de um foguete nacional - o VLS, um 
veículo lançador - para levá-los ao espaço. Desde 
1993, está em órbita o primeiro desses satélites 
aqui produzidos - o SCD-1 -. que, em agosto pró
ximo, será substituído pelo SCD-2, também desti
nado a coletar dados ambientais do Brasil. Antes, 
porém, ainda neste ano, deverá ser lançado o en
genho sino-brasileiro CBERS, de 1.450 quilos, 
que, com tecnologia desenvolvida conjuntamente 
pelo INPE e por técnicos chineses, irá monitorar 
recursos naturais de toda a superfície terrestre. 
Possui câmaras de aHa resolução, uma das quais 
capaz de idenmiear objetos de até 20 metros de 
comprimento. 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se
nadores, o excelentíssimo Ministro da Aeronáutica, 
Tenente-Brigadeiro-do-Ar Lélio Viana Lobo, explicou 
numa Ordem do Dia, com bastante sucesso, o signi
fiCado do 23 de outubro. Ficaria eu aqui a falar du
rante horas e nada poderia aduzir ao que foi sinteti
zado por Sua Excelência. Creio, por isso, na conve
niência de ler o documento desta tribuna para que 
seus termos fiquem consignados nos anais do Sena
do da República. 

Disse o ilustre Tenente-Brir tdeiro-do-Ar Lélio 
Viana Filho: 

Ordem do Dia 

DIA DO A V lADO R E 
DIA DA FORÇA AEREA BRASILEIRA 

"O avanço incessante da tecnologia, a 
sofisticação e a segurança dos modernos 
engenhos aéreos, a expressiva magnitude 
da proteção ao vôo e os recursos humanos, 
cada vez mais técnicos e especializados, 
tudo isso, antes de levar-nos a reflexões e a 
imaginações férteis de como será o futuro, 
transporta-nos ao passado, colocando, dian
te de nós, um cenário. O Campo de Bagatel
le; uma data: 23 de outubro de 1906; um 
fato: o primeiro vôo de um aparelho mais pe
sado que o ar; um personagem: Alberto 
Santos-Dumont; e uma realidade: o homem 
voa! 

"Ao comemorarmos o Dia do Aviador, 
simultaneamente com o Dia da Força Aérea 
Brasileira, faz-se mister assinalarmos a 
grandiosidade do fato que virou feito, pelo 
pioneirismo e amplitude, e mais çto que isso, 
enlevar a pessoa do seu protagonista que, 
pelo seu grau de perseverança e audácia. 
ousou conquistar os céus. Assim, Santos
Dumont esculpiu, na pedra fundamental da 
História Modema, o primeiro capitulo da 
Aviação Mundial, enchendo de orgulho uma 
Nação inteira. 

·A partir daquele evento. o mundo nuu
ca mais seria o mesmo. O compromisso 
com o progresso exigiu profundas pesquisas 
e ininterruptas aperfeiçoamentos. A aviação 
tomou-se um meio de vida, de integração, 
de crescimento. O acentuado incremento da 
malha aeroviária encurtou distâncias e uniu 
povos de todas as bandeiras, mesclando 
conforto e segurança. Sob efetiva coordena
ção do Ministério da Aeronáutica, através do 
Departamento de Aviação Civil, este seg
mento alcançou exponencial relevância nos 
últimos tempos, desempenhando a nossa 
Aviação Comercial importante papel no ce
nário nacional e em nossas relações com o 
exterior. 

•por outro lado, a aeronave serviu 
como o fiel da balança na definição de vá
rios embates. Trouxe, também, por suas 
características, implementações de toda 
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ordem, como parques industriais de alta 
tecnologia, complexos aeroportuários, su
portes de apoio à navegação aérea, medi
das de controle de danos ao meio ambien
te; trouxe, enfim, o progresso e renovou es
peranças. 

"A Força Aérea Brasileira sempre es•
ve inserida em todo esse processo. Assim 
foi no passado, 1105 primeiros e épicos anos 
da Aviação; igualmente na época llOIItil da 
Segunda Grande Guerra, no seu balismo de 
fogo. 

"As mesma asas que desvendaram o 
manto verde arrazõnico no passado, hcje 
conduzam a real~ tecnológica a serviço 
da vigitãncia do terrilório brasileiro, de com
pleta integração de sua área e do fortaleci
mento do Poder NacionaL Nesse contexto, 
vale ressaltar a significativa participação do 
Ministério da Aeronáutica na implantação do 
Projeto Sivam, c..p frutos já começam a 
ser sentidos na melhoria do controle do es
paço aénlo na região Amazõnica, elemerwo 
fundamental na pre&efVação de nossas fron
teiras. 

"Ao celebrarmos, com júbilo, o dia de 
hoje, renovamos ._;as e expectativas de 
levarmos a bom termo um trabalho tão din6-
mico quanto continuo, tão imprescindível 
quanto revigorante. Alinhados com as 
mais altas aspirações do nosso Pais, to
dos os esforços convergem para o apri· 
meramente dos diversos segmentos do 
transporte aéreo, como suporte essencial 
à evolução de nossa economia, bem 
como para modernização necessária à 
Força Aérea, o que virá, por certo, reafir
mar o sublime oficio de honrar esta NaçAo, 
transferindo forças e sentimentos ao objetiwo 
maior de mantê-la Integra, conscientes de 
que a soberania da Pátria começa com o 
domínio dos céus. • 

Era o que desejava comunicar. 

Murto obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Leomar Ouintanilha) -
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en
cerrar os trabalhos, lembrando aos Srs. Senadores a 
realização de MSsão delibera1iva ordinária ama,.., 
às I 4 horas e 30 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-
PROJETO DE LEI DA CÃMARA N° 62, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n• 62. de I 997 (n• 4.340193, na Casa de 
origem), que a~era a Lei n• 8. I 71, de 17 de janeiro 
de I 991, acrescentando-lhe disposrtivos referentes à 
defesa agropecuária, tendo 

Parecer favoravel, sob n' 472, de 1998, da Co· 
missão de Assuntos Econõmicos, Relator: Senador 
Osmar Dias. 

-2-
REQUERIMENTO N° 365, DE 1998 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
365, de I 998, do Senador Odacir Soares, solicitan
do, nos termos regimentais, a tramrtação conjunta do 
Proposta de Emenda à Constrtuição n• I 9, de I 998, 
com a de n• 63, de I 995, por versarem sobre o Tri
bunal Superior do Trabalho juizes classistas. 

(Em virtude de segundo adiamento) 

-3-
REQUERIMENTO N' 508, DE I 998 

Votação. em turno único, do Requerimento n• 
508, de I 998, do Senador Geraldo Melo e outros se
nhores Senadores. solicitando. nos tennos regimen
tais, a criação de uma Comissão Especial Temporá
ria, composta de onze membros para, até I 5 de de
zembro do corrente ano. examinar a execução do 
Programa de Ajuste Fiscal a que se refere a Lei n• 
9.496, de I I de setembro de I 997, envolvendo rola
gem, composição ou recomposição de dividas já au
torizadas por esta Casa; e levantar as medidas efeti· 
vamente tomadas no âmMo do referido Programa, 
especialmente. aquelas que contribuam para ate
nuar o cMfict fiscal e o endividamento. 

-4-
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n• I 01 , de I 994 (n• 
408/91, na Casa de origem), que acrescenta pará
grato único ao art. 846 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, para permrtir. na ausênc1a de acordo, o JUI· 
gamento imediato das reclamações de natureza uni· 
camente salarial, tendo 

Pareceres sob n's 265, de I 994. e 521 de 
I 998, da Comissão de Assuntos Sociais: 
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- 1° pronunciamento: Relator: Senador Magno 
Bacelar, favorável, com Emenda n• 1-CAS, de reda
ção, que apresenta; e 

- 2" pronunciamento (reexame): Relator ad 
hoc: Senador Nabor Júnior, pela prejudicialidade 

-5-
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Substitu1ivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado n• 61, de 1985 (n" 8.041186, naquela 
Casa), de autoria do Senador Nélson Carneiro, 
que acrescenta e modifica dispositivos da Lei n• 
5.01 O, de 30 de maio de 1966, que organiza a Jus
tiça Federal de primeira instãncia, e dá outras provi
dências, tendo 

Pareceres sob n"s 693, de 1996, e 518, de 
1998, da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania: 

- 1° pronunciamento: Relator: Senador Romeu 
Tuma, pela prejudicialidade do Substitutivo da Câ
mara ao Projeto de Lei do Senado n" 61, de 1985; 

- 2" pronunciamento (em atendimento à solici
tação constante do Oficio n• 1.515, de 1995, do Pre
sidente do Senado): Relator: Senador Josaphat Ma
rinho, pela prejudicialidade da proposição original 
aprovada pelo Senado. 

-&-
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Substitu1ivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado n" 172, de 1 991 (n" 2.458191, naquela 
Casa), de autoria do Senador Jutahy Magalhães, 
que estabelece a obrigatoriedade de apresentação 
da declaração de rendimento anual petas governan
tes e dirigentes da Administração Pública Federal, 
tendo 

Parecer sob n• 519, de 1998, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
Édison Lobão, pela prejudicialidade. 

O SR. PRESIDENTI: (Leomar Quintanilha) -
Está encerrada sessão. 

(Levanta-se a sessão às 19 hotas e 6 
minutos.) 

ATA DA 39" SESSÃO ESPECIAL, REALIZADA 
EM 15 DE ABRIL DE 1997 

(Publicada no DSF, de 16 de abril de 1997) 

RETIF/CAÇÃO 

No cabeçalho da Ata, à página n• 07714, 

Onde Mil: 

Ata da 39" Sessão Deliberativa Ordinária 
em 15 de abril de 1997 

Lela-ee: 

Ata da 39" Sessão Especial 
em 15 de abril de 1997 

DL4.RIO DO SENADO FEDERAL N" 135, 
DE 28 DE OUTUBRO DE 1998 

RETIFICAÇÃO 

À página n" 14613, nas assinaturas do Parecer 
n• 528, de 1998, da Comissão de Assuntos EconO
micos, sobre a Mensagem n• 236, de 1998 (n• 
1.192/98, na origem), que conclui favoravelmente, 
nos tennos do Projeto de Decreto Legislativo n• 95, 
de 1998, 

Onde Mil: 

( ... ) José Eduardo Outra ( ... ) 

Lela-ee: 

( ... )José Eduardo Outra (vencido) ( ... ) 

AGENDA CUMPRIDA PELO 
PRESIDENTI: DO SENADO FEDERAL 

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALMÃES 

28-10-98 
Quarta-feira 

10h- Despacho Interno 

15h30- Sessão Deliberativa Ordinária do Senado 
Federal 
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Ata da 106.!!. Sessão Deliberativa Ordinária 
em 29 de outubro de 1998 

4!. Sessão Legislativa Ordinária da Süâ Legislatura 

Presidência da Sra.: Júnia Marise, e dos Srs. Carlos Patrocínio e Jonas Pinheiro 

AS 15 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Adem i r Andrade - Antonio Carlos Magalhães -
Antônio Canos Valadares - Ar1indo Pono - Artur da 
T ávola - Bello Parga - Benedrta da Silva - Beni 118-
ras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Pa
trocinio - Casildo Maldaner- Djalma Bessa- Ectu.r
do Suplicy - Élcio AlvaRIS - Elói Portela - Emllia 
Fernandes - Epilácio ~ra - Emandes Amollm 
- Esperidião Amin - Fernando eezerra - AaviMo 
Melo - Francetino Pereira - Gerson Camata - Gil
berlo Miranda - Gilvam Borges - Hugo Napoleão -
Jader Barbalho - Jefferson Peres - João França -
João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro -
Josaphat- Marinho - Joa6 Agripjno - José AMis -
José Bianco - José Edualdo Outra - José Fogaça -
José lgnácio Ferreira - José Robeno Arruda - José 
Saad - Júlio Campos - Júnia Marise - Juvêncio 
Dias - L.auro Campos - Leomar Quintanilha - !Ao
nel Paiva - Lucídio Ponella - Lúcio Alcântara - Lú
dio Coelho - Marina Silva - Mar1uce Pinto -~ 
Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna - OdKir 
Soares - Osmar Dias - Paulo Guerra - Pedro. Pilola
Pedro Simon- Ramez Tebet- Robeno Freire- Ro
beno Requião -.Romero Jucá.- Romeu Tuma- Ro
naldo Cunha Uma - Sérgio Machado 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - A lillta 
de presença acu5a o ~recimento de 68 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, dediiro 
abena a sessão. 

Sob a proteção de Deus, 1nic1amos nossos tra
balhos. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. t• Secretário em exercíCIO, Senador Lúdio Coelho. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 532, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos temos regimentais, se;am pres

tadas pelo Ministro da Fazenda as seguintes infor
mações: 

1 . Qual o resultado concreto em termos de ga
nhos de recerta e/ou redução de < Jspesas deco,_.,-

te de cada uma das 51 medidas propostas. anuncia· 
das através de Exposição de Motivos lnterministiral 
divulgada em 10 de novembro de 1997, que objeti
vavam atingir um ajuste fiscal da ordem de R$19,72 
bilhões? Qual o percentual desta meta fo1 até o mo
mento atingida e qual a prvisão de ajuste fiscal até o 
final do ano, decorrente exclusivamente dessas me
didas? 

2. Qual o desenvolvimento· detalhado das me
didas abaixo realcionadas, citando dados mais espe
cfficos para as ações efetivamente implatadas e as 
razões técnicas e/ou pohlicas que impediram a exe
cução de algumas ações? 

Medida 

Revisão dos contratos de 
prestação de serviços 

Retirar da folha de paga
mento os inativos não re
cadastrados 

Audrtoria dos benefícios 
do LOAS 

Perícia médica para con
cessão dos benefícios 
auxilio-doença 

Aumento da Taxa de 
Embarque (US$90) 

Redução dos incentivos 
setoriais e regionais 

Redução da ISenção das 
compras realizadas em 
Duty Free 

Elevação das receitas e 
redução das despesas 
das Estatais 

~ho espenldo 
IR$ M!l 

580 

230 

210 

250 

500 

550 

20 

5.700 

3. O Ministério da Fazenda ou qualquer outro 
órgão do Governo foi incumbido da responsabilidade 
de acompanhar a implementação das propostas di-
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vulgadas à época, tendo em vista que as ações 
abrangem diversos Ministérios? De que forma o Mi
nistério da Fazenda organizou-se para controlar me
didas como a revisão dos contratos de prestação de 
serviços, por exemplo, considerando-se o aijo grau 
de responsabilidade que possui este Ministério na 
execução da politica fiscal e, em particular, dessas 
medidas? 

Justlf!ceção 

~ fundamental para análise das medidas ora 
propostas pelo Governo a avaliação dos resultados 
das medidas que o Governo propôs, e em muitos 
casos toram aprovadas por esta Casa na forma de 
Projetes de Conversão transformados em Lei, há um 
ano. 

Na exposição fe~a no dia de hoje no Senado 
pelo Ministro da Fazenda e Presidente do Banco 
Central essa questão infelizmente não foi abordada. 
Faz-se necessário, portanto, a apresentação desse 
requerimento no sentido de esclarecer se o ajuste 
fiscal foi obtido apenas através da elevação dos im
postos, ou se o Governo realizou também o sacmi
cio de reduzir os seus gastos. 

Considerando o perfodo de janeiro a agosto, o 
Governo Federal obteve um superávit de aproxima
damente R$1,5 bilhões (regime de caixa, exclusive a 
Previdência), apresentando melhora em relação ao 
mesmo perfodo do ano passado, quando observou
se um déficit de A$ 250 milhões!. No entando, este 
ganho não foi obtido com a redução das despesas, 
mas com a elevação da arrecadação decorrente, em 
parte, do aumento dos tributos aprovados no final de 
97. As despesas cresceram significativamente, inclu
sive os gastos com custeio e investimento que salta
ram de R$14,38 bilhões para R$20,40 bilhões (cres
cimento de aproximadamente 42%). 

Antes de exigirmos novos sacriffcios, com a 
elevação brutal da CPMF, da COFINS e da alíquota 
da previdência do funcionalismo, devemos demons
trar claramente que o ajuste fiscal tem mão dupla. 

Sala das Sessões, 29 de outubro de 1998. -
Senador José Eduardo Outra. 

(A Mesa para decisão). 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - O re
querimento lido será despachado à Mesa para deci· 
são, nos termos do art. 216, inciso III. do Regimento 
Interno. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Encer
rou-se ontem o prazo para apresentação de emen
das ao Projeto de Lei da Câmara n• 135, de 1994 (n• 
92191, na Casa de origem), que dá nova redação ao 

§t• do art. 651 da Consolidação das Leis do Traba· 
lho. 

Não tendo recebido emendas, a matéria será 
incluída em Ordem do Dia oportunamente. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Passa
mos. agora, à lista de oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao eminente Senador Jo
nas Pinheiro. S. Ex' dispõe de 20 minutos para pro
ferir o seu pronunciamento. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - S,.. 
Presidente, Srs. Senadores. quero enfocar dois as
suntos. O primeiro diz resperto aos recursos sobre 
crédito rural para a safra de 199811999 e, mais uma 
vez, venho denunciar a fatta de recursos nas agên
cias bancárias para financiar essÇt safra. 

Quando o Presidente da República lançou, em 
junho de 1988, o Plano de Safra 1998/1999, Sua Ex
celência acenou com uma previsão de recursos da 
ordem de R$1 0,3 bilhões para financiar o custeio no 
perlodo de julho de 1998 a junho de 1999. 

Esse anúncio teve uma favorável repercussão 
entre os produtores rurais, que, com base nesses 
parâmetros e, com a antecedência devida, tomaram 
as suas decisões para a próxima safra agrícola, bem 
como as providências e as iniciativas preliminares 
necessárias. Entretanto, a recente elevação da taxa 
de juros no mercado interno acarretou uma diminui
ção na oferta de crédrto rural em algumas fontes, em 
relação ao que estava previsto inicialmente. Os re
cursos captados no exterior. vinculados à chamada 
"63 caipira", e os recursos livremente aplicado pelos 
bancos tiveram expressiva redução. Igualmente, se
gundo previsões da Febraban e do Banco do Brasil. 
o principal agente financeiro para agricuijura, os re
cursos da exigibilidade bancária apresentam uma 
tendência de queda. 

Sr. Pres•dente, tenho afirmado que essa redu
ção nos recursos para financiamentos agrfcolas, no 
momento em que prepara o plantio da nova safra de 
verão. .é. extremamente preocupante e profundamen
te grave, pois rompe um compromisso do Governo 
Federal e frustra os produtores rurais. que cnaram 
expectativas e assumiram compromissos, confiantes 
na liberação das dotações amplamente anunciadas. 
Sem dúvida, isso será profundamente prejudicial 
para o plantio e comprometerá as metas governa
mentais definidas para o setor, porquanto provocará 
uma retração nas atividades económicas vinculadas 
à área agrícola e nos níveis de emprego nas regiões 
produtoras. 
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Esse fato vem sendo objeto de meticulosas 
analises por parte dos técnicos e de autoridades go
vernamentais. os quais, inclusive, ja alinhavaram 
duas medidas que, se implementadas, poderão po.
sibilitar a recuperação do montante de recurso ini
Cialmente previsto para o crédito rural. A primeira se
ria a possibilidade de os bancos compensarem. no 
semestre seguinte, a exigibilidade bancária, a fim de 
que sejam ampliados os recursos a serem aplicadoa 
ja em crédito rural; a segunda seria aumentar essa 
exigibilidade para aplicação em crédito rural de 25 
para 30%. Ambas as medidas têm a vantagem de 
não exigirem recursos ad;c;ona.is do Tesouro Nac:il> 
nal para subsidiar a diferença entre os juros OClll..
dos aos produtores rurais nos financiamentos que 
lhes são concedidos e os custos de captação do c»
nheiro. 

Dessa maneira, sinto-me no dever de nova· 
mente alertar esta Casa sobre a d~icil situação qu1 
se avizinha e de solicitar aos Srs. Senadores, prinat
palmente ao Presidente, Senador Antonio Cartaa 
Magalhães, que façam gestões junto ao Minislro de 
Fazenda, Pedro Malan, com vistas a obter do Con
selho Monetário Nacional, em sua reunião previsll. 
para o dia 05 de noverTbro, a aprovação de ~ 
que garantam os recursos para financiamentos agri
colas, nos montantes anunciados pelo Presidente de 
República. É fundamental a aprovação dessas mecl
das para se evitarem o comprometimento da prólli
ma safra agrícola e a decepção dos produtores ru
rais. e para não desgastar a imagem do GOW!rno 
Federal e da classe política que o apóia. 

O Sr. Lúdlo Coelho (PSDB-MS) - Permite-me 
V. Ex" um aparte? 

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-Mn - Poi& 
não, Senador Lúdio Coelho. 

O Sr. Lúdlo Coelho (PSDB·MS) - Senador Jo. 
nas Pinheiro, V. Ex" fala com muita autoridade, poi& 
é um profundo conhecedor da área. Com esse con
junto de medidas que está tomando no sentido de 
estabelecer o equ~fbrio econõmico, o Governo brui
leiro naturalmente tem os olhos vo~ados para algun5 
setores, porque não pode tOda a econorma brasileinl 
declinar. Alguns vão declinar, outros vão crescer, e é 
na agncultura que a aplicação de recursos gera mais 
empregos. Esse é o setor que responde melhor. V. 
Ex• sabe bem que, hoje, não temos um produto agri· 
cola em condições de ser exportado. Mesmo que 
houvesse condições de exportação, no momeneo 
não temos estoque praticamente de coisa alguma. É 
pnncípio básico para a agricultura que os fil'lllllCia
mentos saiam no momento oportuno e em quarolida-

de suficiente. Esse pronunciamento de V. Ex" é um 
alerta à Nação. Os financiamentos precisam sair na 
hora certa para que a terra seja preparada adequa
damente e o adubo seja aplicado na quantidade ne
cessári:::. Ti'le oportunidade de acompanhar, por cer
ca de noventa dias, um trabalho de agricultura nos 
Estados Unidos. Lá, não se concede crédrto ao agri
cu~or :;e não for no momento certo e em quantidade 
suticierot:;, S.; o agricultor apresentar um projeto pe· 
dindo ~&nos ingredientes do que o necessário, eles 
negam o crédito. De modo que o alerta de V. Ex" à 
Nação é muito oportuno e conveniente. Muito obri
gado. 

O SR. JONAS ?INHEIRO (PFL-MT) - Muito 
obrigado pelo aparte, eminente Senador Lúdio C:«
lho, agricultor que conhecemos há murto tempo, não 
só pecuarista mas também "lavourista". 

O crédito rural, neste ano, está sofrendo o im
pacto da economia mundial, pois 30% dos recursos 
aplicados em crédito rural, sobretudo no Estado de 
V. Ex", Mato Gn;;SS<' rio Sul, e no meu, Mato Grosso, 
eram oriundos de recursos externos. Por meio de al
gumas resoluções do 8anco Central, como a 2.148, 
e mesmo o" chamada "63 caipira •. esses recursos 
desapareceram neste ano. Com a evasão de dinhei
ro para o exterior e com a d~iculdade de entrarem 
novos recursos no nosso País. esse dinheiro não 
existe. 

Nas regiões de fronteira agricola, os produto
res com propnedade maior, como os da nossa re
gião, eram atendidos por esses recursos e, inclusi
ve, não havia limite de aplicação por produto. Por 
exemplo, R$100 mil para a produção de soja ou 
R$150 rril para a produção de arroz ou de milho. 

Hoje, no meu Estado, Mato Grosso, estão fal
tando R$150 milhões para completar o plantio. Esta
mos pedindo que o Governo substitua esse dinheiro, 
aquele recurso da chamada "63 caipira". A única 
maneira que encontramos para enfrentar esse pro
blema - estamos trabalhando nesse sentido junto 
aos órgãos governamentais - é o aumento daquela 
exigibilidade bancaria. que é depositada no Banco 
Central. de 25% para 30%, pois esses 5% repre
sentanam mais R$1 b1Ihão para que a agncultura das 
áreas de fronteira - Mato Grosso do Sul. Mato Grosso, 
Goiás. sul do Maranhão. parte do Estado da Bah~a. 
como, por exemplo, Barre1ras- seja atendida. 

Hoje sena realizada uma reunião do Conselho 
Monetário Nacional. mas foi adiada para o dia 5 de 
novembro. Por ISSO, apelamos ao Senhor Presidente 
e ao Presidente Antomo Certos Magalhães que nos 
ajudem, recomendando que o Conselho Monetário 
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Nacional aprove a expansão desse lt.-nite :::a exigib::r
dade bancária, pois. assim. estaremos garanttna::> 
recursos para a safra. 

A terra jã está preparada. São Pedro esta rr.an· 
dando chwas, mas os nossos agricultores estão 
muito preocupados. porque a maioria deles ainda 
não tem semente nem adubo para a sua lavoura. 

Sr" Presidente. gostaria de tratar de um outro 
assunto: o setor sucroalcooleiro nacional, que vem 
enfrentando uma crise sem precedentes. ;;m decor· 
rência, principalmente, do desequilíbrio entre a pro· 
dução e o consumo do álcool e dos reflexos da con· 
juntura na economia nacional. 

Representantes do setor sucroalcooleiro e do 
Governo Federal, juntamente com diversos Pana
mentares. buscam, em sucessivas negociações. a 
implementação de medidas que, pelo menos. mini
mizem essa crise que atinge tão importante e estra
tégico setor produtivo. 

Um dos pontos que vêm sendo objeto de nego
ciação refere-se ao destino que se dará aos esto
ques de álcool carburante, bem como ao seu finan
ciamento. para que os produtores possam arcar com 
os custos decorrentes da sua produção; isso porque 
o estoque de passagem de álcool carburante está 
em tomo de 1 ,8 bilhão de litros. Desse total. as USI

nas do Centro-Sul estocam cerca de 1.5 bilhão de li
tros, e as do Norte e Nordeste, 300 m1lho,;s de 11tros. 
Esse estoque da safra 1997/1998 é considerado ele· 
vado, pois supera em cerca de três vezes o volume 
excedente na safra. 

Uma das medidas que vêm sendo também ne
gociadas. em caráter emergencial, para viabilizar o 
subsidio do álcool, é a possibilidade de a Petrobras 
e o Banco do Brasil poderem se valer de recursos 
do Fundo de Uniformização de Preços- FUP, que é 
constituido a partir de uma sobretaxa sobre combus
tíveis e que, atuatmente, é superavtt.:irio em mais de 
R$100 milhões ao mês. 

Nessa operação. conhecida como "warranta
gem". o Banco do Brasil emitiria titulas no extenor 
para captar recursos a fim de financ1ar os produtores 
de álcool, cabendo à Agênc1a Nac1onal de Petróleo
ANP -pagar com recursos do FUP a d1lerença entre 
o custo de captação e a taxa que sera cobrada dos 
produtores. estimada em 3% ao ano. 

Entretanto, em decorrência da cnse no merca
do financeiro internacional. o Banco do Bras11 tena 
tido dificuldades de captar esses recursos nos mon· 
!antes e nas condições desejadas. o que mvlab11izou 
a operação de ·warrantagem". 

Na tusca Ce t.;;na solução, o Governo Federal, 
por inter;;-:éd;o acs Ministérios da Fazenda e de Mi
nas e Energ1a. vem discutindo com a Petrobrás a 
viabilidade de 2que1a empresa garantir recursos do 
FUP para o Banco do Brasil e!etivar essa operação, 
estimada em R$180 milhões. quedara um alento ao 
setor e evitara que a crise se tome maior, obrigando 
o Pais a ter que conviver com. seus reflexos, que. 
sem dúvida, serão danosos para todos nós. 

Entre outros pleitos do setor sucroalcooleiro. 
destaca-se o ped1do para que a Petrobrãs real1ze 
imediatamente o pagamento, já em atraso, referente 
à compra efetuada e que processe, nas datas corre
tas. os pagamentos das parcelas subseqüentes des
se produto, que a Petrobrás já comprou e não está 
pagando. 

Isso é necessário, Sr" Presidente, porque o se
ter sucroalcooleiro, além de ser o suporte econômico 
mais importante em muitas regiões brasileiras, é res
ponsável também por um volume anual de negócios 
que corresponde a 2,2% do PIB nacional. Além dis
so, é importante fonte de arrecadação de impostos e 
de empregos no interior do Pais, já que gera 1.3 mi
lhão de empregos e congrega perto de 60 mil forne
cedores e 350 unidades industriais. 

Assim. o eventual aprofundamento da crise na
quele setor irã. certamente, eliminar empregos e 
provocar uma situação de convulsão nas regiões 
produtoras, sobretudo por se tratar. em grande par
te, de mão-de-obra sem melhores qualificações pro
fissionais e, portanto, sem condições de ser absorvi
da em outras atividades. 

Dessa forma, Sr" Presidente, venho a esta tri
buna para apelar a V. Ex' e ao Sr. Ministro de Minas 
e Energ1a. Raimundo Brito, para que viabilizem, com 
a urgência necessária, o pagamento das compras 
etetuadas. bem como essa operação entre a Petro
brás e o Banco do Brasil, conhecida como ·warran
tagem" do álcool, para que, dessa maneira. o Gover· 
no Federal demonstre a sua sensibilidade e solida
riedade para com os problemas que atingem o setor 
sucroalcoole1ro nacional e seja coerente com os 
comprom1ssos assum1dos. 

Muito obngado. 
A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Conti

nua a lista dos oradores mscntos. 
Concedo a palavra ao Senador Bernardo Ca· 

bral. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Francelmo Pe· 

reira. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Carlos Bezerra. 

(Pausa.) 



ANAIS[)() SENADO FEDERAL OIJTLIBRO DE 1998 

Concedo a palavra ao Senador Gilvam Borges. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Supli
cy. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Casildo Maidll
ner. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Ademir Andra
de. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna. 
(Pausa.) 

Concedo a pata.vra ao Senador Ronaldo Cunha 
Lima. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Paulo Guerra, 
que d1spõe de 20 minutos para fazer o seu pronun
ciamento. 

O SR. PAULO GUERRA (PMDB-AP. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
S,. Presidente, S,.s e Srs. Senadores, nosso propó
sito era fazer ontem uma manrtestação sobre o Dia 
do Servidor Público. Todavia, a agenda desenvolvi
da em razão das medidas de ajuste fiscal i~
me de fazê-lo no momento em que desejava. 

Por isso, neste momento, presto minha solida
riedade ao servidor público em razão do dia de on
lem. Considero esta uma data que transcorre e n6o 
uma data que se comemora no sentido que aqc: 
gostaríamos de emprestar ao evento, pois resta pOU

co ou Quase nada a comemorar. 
Sem reajuste salarial linear há quatro anos, 

com a quebra da estabilidade advinda da reforma 
admimstrativa e os riscos das demissões, al«n dll.s 
perspectivas sombrias quanto à extinção da ~
tadona proporcional e à exigência de contribuiÇ6o 
combinada com a idade, o ânimo de comemoraç6o 
é nenhum. 

Afora isso. as medidas contidas na proposta de 
aJuste f1scal. estabelecendo que a contribuição p-i
denc,ana dos servidores que ganham acima de 
R$1.200.00 passa de 11% para 15%, com maior 
percentual para quem ganha acima de R$4.500.00, 
aviltam a1nda ma1s a massa salanal. Por outro lado, 
os aposentados, consoante a proposta. passam a 
pagar a contribuição previdenciaria. As aliquotas ae
rão 1gua1s para servidores da ativa e inatrvos. 

Sr' Presidente. Sr"s e Srs. Senadores, todos 
temos consc1ência da Inadiável necessidade de me
didas que atendam ao equil1bno das contas púbhoas 
e viabilizem a govemabilidade dentro de parãmeiJOS 
que preservem sócio-economicamente a Nação. To
davia, não podemos tolerar que tais ajustes saclifi-

quem ainda ma1s o serv1dor público. 1mpondo inclusi
ve a contribuição prev1denc1ária aos aposentados. 

A grave situação por que passa o País eviden
temente não comporta avaliações de caráter mera
mente subjetivo; ao contrário, impõe e até exige me
didas substantivas. E necessário, entretanto, que o 
Governo Federal e sua equipe, tão pródiga em sai
das altemat1vas criativas, encontre soluções em es
tudos e propostas assentadas em modelos que, drte
rentemente de pretender resolver a perda de reser
vas. as dificuldades de caixa, o equilíbrio da balança 
através do aumento da parcela ret1da no Fundo de 
Estabilização Fiscal (FEF). acabando por decretar 
ou 1nstltuc1onalizar o estado !alimentar dos Estados 
e Municipios brasileiros. busquem uma reforma tri
butária efetiva. que preconize a eqüidade e não im
ponha ao servidor público o "laurel" e est1gma do 
bode expiatório. razão de todos os males da econo
mia nacionaL 

Resta por fim, Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Sena
dores, ratificar a minha solidariedade ao servidor pú
blico, testemunhando-lhe. com a minha irresignação 
e protesto, o sentimento de apoio e luta pelos seus 
direitos. 

Com o constrangimento do "presenle" constan
te do Programa de AJuste Fiscal, que atenta contra 
os direttos dos servidores, estimo a todos os servt
dores,..... ... -~ so Fais, :::·specialmente do meu Amapá, 

i 1uce <...o...inte ae tanta adversidade. 

Duri'lnte o discurso do Sr. Paulo Guer
ra. a Sra. Júnia Marise, 2" Vice-Prssidente, 
de1xa a cadelfa da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Jonas Pinheiro. 

O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) - Con
cedo a palavra à Senadora Júnia t ... 1aiise. 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT-MG. Pro
nuncta o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente. S,.. e Srs. Senadores, hoje 
pela manhã, ouv1mos a exposição de motivos do Mi
nistro da Fazenda. Pedro Malan. Inscrevi-me para 
fazer algumas Indagações a S. Ex•. mas o critério, 
evidentemente correto. fot o de que os pnmeiros a 
ocupar a tribuna para as interpelações fossem os 
Membros da Com1ssão de Assuntos Econõmicos e 
as Lideranças. Consequentemente. e devido ao 
avançado da hora. resolvemos deixar para este mo
mento e para os próxtmos a análise realista sobre os 
desdobramentos desta s1tuação que se abate sobre 
o nosso Pais e sobre as medidas anunciadas pelo 
Governo e por sua equtpe econômtca. 

Uma das indagações que desejaria fazer dlre
tamente ao Ministro da Fazenda. Pedro Malan, era 
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exatamente esta: no final do ano passado, tivemos a 
crise asiática e, por isso. o Governo imediatamente 
veio com o ajusle fiscal. Mas, durante esses últimos 
dois, três anos, temos tido crises em vários países. 
Quando da crise do México e da crise do Chile, a 
equipe económica manifestou que o Brasil não seria 
atingido, que nenhuma conseqüénc1a nos atingiria, 
que o Brasil estava com sua economia estável e 
que, portanto, não teríamos repercussão alguma, 
como a que está ocorrendo nesses países. Essa 
sempre foi a resposta do Governo brasileiro, a res· 
posta do Ministro da Fazenda nos últimos dois ou 
três anos. 

Quando os próprios grandes economistas inter
nacionais dissemm que o Brasil sofreria conseqüên
cias seriíssimas na área econômica e financeira, o 
Governo bmsileiro insistia em dizer o contrário, que 
Unhamos uma economia estável e que todas as ini· 
ciativas estavam sendo tomadas para impedir que 
as crises do outro lado do mundo repercutissem 
aqui. 

Pois bem. Será que estamos com dois minis
tros da Fazenda: um, em um tempo; e o outro, em 
outro tempo? Uma das minhas indagações seria 
exatamente esta: a qual ministro da Fazenda vamos 
nos dirigir hoje? Porque ele sempre dizia: "Não, o 
Brasil não será a bola da vez e, portanto, não há cri· 
se capaz de se abater sobre o nosso Pais". 

Sr. Presidente, ainda ontem fizemos aqui, nos 
cinco minutos que me foram dados. algumas reflexõ
es sobre essas questões e iniciativas desses paco
tes anunciados pelo Governo. 

Durante toda recente campanha eleitoral que 
tivemos, o Presidente Fernando Henrique. no seu 
programa de televisão, disse: "Nós vamos acabar 
com o desemprego no Brasil". Foi uma promessa de 
campanha. Sua Excelência usou a expressão: 
"Quem acaba com a inflação acaba com o desem
prego". 

Pois bem. Esse pacote aumentará o desem
prego no nosso Pais, porque atinge duramente o se
ter produtivo nac1onal. como atinge duramente as fi· 
nanças públicas de Estados e de Municípios. Com 
isso. teremos um crescimento acelerado do desem
prego, que hoje já chega a patamares inconcebíveis 
no nosso País. transformando o Brasil, em termos 
percentuaiS. na Nação que tem maior índice de de~. 
semprego da Aménca Lat1na e, quiçá, de todos os 
países desenvolvidos. 

Essa s1tuação se agrava ainda mais quando 
vemos hoje que o Governo pretende aumentar o im
posto sobre a movomentação financeira, a CPMF, 

não para beneficiar a saúde, porque isso não está 
ocorrendo, mas principalmente para destinar esse 
aumento ao pagamento da divida pública. 

Estamos vivendo hoje duas situações extrema
mente distintas. Enquanto o Governo, de uma forma 
que eu diria até hipotética, anuncia um pacote fiscal 
prometendo reduzir suas despesas, ao mesmo tem
po, quer ampliar a sua arrecadação aumentando os 
impostos. Na medida em que aumentam os impos
tos, seguramente o processo de quebradeira do se
ter produtivo nacional vai aumentar neste Pais com 
as empresas asfixiadas por esses impostos que es
tão sendo aumentados e, ao mesmo tempo, com a 
falta de condições reais de poderem sobreviver nes
te Pais com as altas taxas de juros que temos hoje. 

Não vimos, por exemplo, nenhum aceno clbjeti
vo por parte do Governo na questão da redução das 
attas taxas de juros. O que nós temos observado até 
o presente momento são palavras de que o Governo 
vai se empenhar a curto ou médio de prazo para· a 
redução das taxas de juros, mas não há nenhum 
aceno que possa, realmente, ser definido dentro de 
um programa e de uma man~estação de um projeto 
de Governo, da sua equipe económica, para promo
ver imediatamente, mesmo que de fonna gradual, a 
redução das altas taxas de juros nos patamares in
clusive estabelecidos pela própria Constituição Fe
deral. 

A outra questão, Sr. Presidente. que me traz 
uma grande preocupação, é exatamente a questão 
da CPMF. Quero fazer aqui algumas considerações 
de ordem social em relação ao aumento da CPMF. 
O Ministro Pedro Malan disse aqui o seguinte, "nós 
queremos o aumento da CPMF. Esse acréscimo vai 
vigorar no ano de 1999. E a partir do ano 2000, reto
maria aos patamares em que, hoje, está o imposto 
do cheque". 

Ora, Sr. Presidente, eu tenho certeza de que 
neste Pais nenhum cidadão ou cidadã brasileira 
acredita nesta afirmação que foi drta, ai, hoje pela 
manhã, pelo Sr. Ministro da Fazenda. E sabe por 
quê? Porque a CPMF é, exatamente, aquele impos
to provisório que vem sendo prorrogado. Antes era o 
IPMF e virou a CPMF e cada vez mais o Governo 
vem aumentando sua aliquota. Tínhamos o IPMF 
com data previamente marcada para ser extinto por
que era um estado de emergência. Votamos, aqui, 
no Congresso Nacional a CPMF com prazo previa
mente estabelecido, que iria vigorar durante um ano 
e, no entanto, vem o Governo novamente e pede 
que a CPMF continue em vigor neste Pais. 
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Nenhum cidadão tem confiança porque o Mi
nistro da Fazenda não tem a credibilidade de todDS 
os brasileiros para fazer uma afirmação como ~ 
porque nós sabemos que no próximo ano o Governo 
virá novamente com um outro Pacote, quem sabe, 
para pedir ao Pais o sacrifício da sociedade. Agora. 
dizer que só aqueles que detêm uma conta bancá· 
ria. um talão do cheque de um banco, serão atingi
dos pela CPMF é uma brincadeira. 

Por que é que toda a sociedade. inclusive os 
pobres. vão ser sacrificados com a CPMF ? Explico. 
Veja bem. Senador Jefferson Péres. O dono da pa
daria. o dono do supermercado. do açougue, esas 
pequenas e médias empresas prestadoras de servi· 
ços vão pagar a CPMF maior. De onde é que ellls 
vão cobrar a conta desse aumento de imposto? Ellll· 
lamente dos consumidores. e é por isso que os PR!" 
ços vão aumentar e a populacão vai pagar um 1t11o 
preço por esse ajuste fiscal, ~lo aumento des.s 
impostos. Não vamos e nem Po<lemos fazer aqui o 
proselitismo de afirmações, - como está fazendo o 
Governo -, que não serão cumpridas daqui a doZe 
meses, porque isso já está se transformando em 
uma verdade absoluta. como está ocorrendo com o 
próprio imposto do cheque. 

Esta semana, por exemplo, conversando com 
um motorista de táxi em Belo Horizonte, que não é 
nenhum economista. mas certamente faz a sua pl(>
pria contabilidade caseira, doméstica. do seu dia-a
dia. ele me taz1a uma Indagação das mais bnlhal"és 
em relação ao que está acontecendo hoje no Bruil. 
Perguntava-me: Senadora Junia Marise, por que 
esse pessoal do Governo, da área económica, o 
Presidente, já sabendo da situação económica que 
está acontecendo no Brasil. por que, há dois, trts. 
quatro anos atrás não se preveniram e não fizeram 
as correções que deviam fazer para que não a.ti· 
véssemos hoje sendo ating1dos desta forma? E por 
que nós temos que "pagar o pato" das coisas que 
acontecem lá do outro lado do mundo, como aconte
ceu com a crise asiática do Japão e como está 
acontecendo hoje com a crise da moratória russa. 

São essas indagações que os Cidadãos eslão 
fazendo. Mais do que isso. Sr. Presidente. colocar 
hoje - e o nosso Senador do Amapá fez aqUI um 
pronunciamento com absoluta correção dJa.nle cata 
realidade ·, o servidor publico do nosso Pais, os 
aposentados do nosso Pais como os grandeS i:>odes 
expiatórios desses ajustes, como se eles tossem os 
responsáveis pelo que está acontecendo com a &G>

nomla e pelo crescimento da divida publica do ~ 

Pais. Sr. Presidente. 1sto é uma situação que não 
convence a ninguém. 

É exatamente dentro dessas indagações que 
gostaríamos de mencionar aqui um dos fatos inexpli· 
cáve1s por parte do Governo. Por exemplo: há qua· 
tro anos os servtdores públicos não recebem um 
centavo de aumento sequer nos seus salários. Por 
que o Governo não está promovendo a recuperação 
salarial dos servidores públiCos, descumprindo a lei, 
aprovada pelo Congresso Nacional, que estabelece 
todos os anos aumento salarial para os servidores 
públicos, mesmo que se1a em índices e patamares 
de acordo com a inflação? 

Quando um trabalhador ou um servidor come
ça a trabalhar, ele faz um contrato com o Instituto de 
Previdência Pública. Paga um percentual sabendo 
que, tendo trabalhado 35 anos, ao final desse tempo 
terá direito à sua aposentadoria. E as regras desse 
vinculo empregatício, ou seja, do vinculo do traba· 
lhador ou servidor com a Previdência Púb~ca. estão 
estabelecidas. No entanto, de uma hora para outra, 
o Governo quer mudar as regras do jogo, porque 
agora quer praticar a incidência de uma taxa para os 
aposentados e pensionistas deste Pais. 

Portanto, consideramos que nesses pontos o 
Governo não só está cometendo uma injustiça, mas, 
quem sabe, uma ilegalidade jurídica. que poderá ser 
questionada nos nossos tribunais por todos aqueles 
que considerem que estão sendo atingidos por me
didas que não são aquelas corresponclentes ao insti· 
tuto da legalidade. 

O Sr. Jefferson Péres (PSDB-AM) - Permite 
V. Ex' um aparte? 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT-MG) -
Concedo o aparte ao nobre Senador Jefferson Pé
res. 

O Sr. Jefferson Pénis (PSDB·AM) - Descul· 
pe-me, Senadora Júnia Marise, por interromper a li· 
nha do seu raciocinio, do seu brilhante pronuncia
mento. mas apenas o pedi para salientar a V. Ex" a 
situação constrangedora .em que o Governo vai dei
xar o Congresso. Pedem-nos que <!Provemos o ajus
te porque o Pais está quebrado. ou prestes a que
brar- e o culpado não sou eu nem V. Ex". com cer· 
tE>za. 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT·MG)- E 
nem o povo. 

O Sr. Jefferson Péres (PSDB-AM)· Nem o 
povo. E nos pedem. ve1a bem. que reduzamos o sa
lário dos servidores pub~cos com o aumento da con· 
tribuição para até 20'to~eduzamos os proventos 
dos aposentados com.~, ~nstituição da contribuição 
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previdenciária, que não existe no momento, mas 
nós, parlamentares, e os militares não teremos que 
pagar esse aumento. Como é que vamos aprovar o 
plano, Senadora Júnia Marise, e dizer aos servido
res públicos e ao povo em geral: estamos aumen
tando a CPMF, estamos reduzindo salários e pro
ventos de vocês porque é preciso sacrillcio de to
dos, mas não estamos fazendo sacrifício algum? Era 
o que tinha a dizer. Muito obrigado. 

SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT-MG)- Agra
deço e incorporo a esse nosso pronunciamento o 
aparte de V. Ex', como sempre, assumindo posições 
muito claras. muito coerentes com a sua atuação po
lftica neste plenário do Senado Federal. As indaga
ções de V. Ex' certamente fazem parte das reflexõ
es e das indagações de todo o Brasil. No entanto, 
não queremos nos situar apenas nessas questões, 
já que entendemos que o Governo não poderia e 
não poderá cometer a injustiça de exigir essa contri
buição dos aposentados do nosso Pais, até porque 
os proventos de aposentadoria no Brasil são lasti
máveis, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. 

Hoje sabemos, com toda a segurança, as difi
culdades por que passam os aposentados do nosso 
Pais. E o próprio Ministro da Fazenda reconhece, 
como reconheceu hoje aqui, que na verdade não 
são os trabalhadores e nem os servidores que estão 
pesando na questão do endividamento e do cresci
mento da divida pública, mas, mesmo assim, pede o 
sacrilfcio deles, pede que façam a sua parte. O Go
verno está prometendo fazer um corte de despesas 
- está aqui neste material que foi distribuldo pelo Mi
nistro da Fazenda, em seu diagnóstico, como urna 
slntese da sua exposição no plenário hoje pela ma
nhã - da ordem de R$8.6 bilhões. Muito bem. Per
gunto, então: quem é que vai acreditar que o Gover
no vai fazer esse corte? Digo isso porque já vem 
prometendo há quatro anos sem que tenha havido 
corte algum nas despesas públicas. O Governo não 
está extinguindo cargos, não está fazendo a sua 
parte. Aliás, todos sabemos o quanto foi gasto em 
publicidade, neste Pais, com o seu "Programa Brasil 
em Ação". E houve um crescimento muito grande 
dos recursos destinados à publicidade do Governo, 
principalmente nos meses que antecederam o inicio 
da campanha eleitoral neste Pais. Não houve, por
tanto, nenhuma intenção do Governo em promover a 
redução dos custos, a redução de despesas na esfe
ra administrativa. 

Concluindo, Sr. Presidente, vamos continuar 
pontuando aqui e trazendo ao Plenário desta Casa 
as nossas reflexões sobre as iniciativas do Governo, 

sobre os pacotes que estão sendo anunciados para 
a discussão e o debate da sociedade e do Congres
so Nacional. 

Só queria lamentar duas coisas: em primeiro 
lugar, na verdade, todas essas iniciativas e todos es
ses pacotes têm sido, corno ocorreu no final do ano 
passado, aprovados aqui sem o debate amplo por 
parte da sociedade brasileira. A equipe econômica 
vem ao Senado, quem sabe amanhã vai à Câmara. 
discute com Deputados e Senadores, mas a socie
dade está de fora. E depois é a sociedade quem vai 
pagar esta conta. É isso é lamentável. 

Concluindo, queremos reafirmar que nós não 
consideramos cablvel neste momento - e vamos de
fender esta posição - que algum ponto do Programa 
de Ajuste Fiscal do Governo venha a incidir sobre o 
salário dos aposentados e dos servidores públicos. 
Nós não aceitamos que. mais uma vez, eles venham 
a ser chamados a pagar a conta daquilo que não ti
veram a menor responsabilidade: o endividamento 
das contas públicas de nosso País; até porque nos 
úHimos quatro anos os servidores públicos neste 
Pais estão sendo considerados sempre os verdadei
ros bodes expiatórios de uma politica que inclui o 
modelo da globalização e o modelo neoliberal, que 
promove o arrocho, provoca a destruição do setor 
produtivo nacional, o desemprego e, cada vez mais, 
a situação !alimentar das empresas do Brasil. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) - Con

cedo a palavra ao Senador Pedro Simon. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Djalma Bessa. 

(Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet. 

(Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Bello Parga. 
O SR. BELLO PARGA (PFL-MA. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em primeiro lu
gar, vim à tribuna porque quero ressaHar a presença 
do Ministro da Fazenda hoje, neste plenário. trazen
do os esclarecimentos e as informações necessárias 
ao entendimento e como subsidio às discussões que 
certame<lle irão se travar neste plenário para res
ponder ao apelo do Governo nesta hora de crise. 

Considero que S. Ex' soube se desempenhar 
muito bem da tarefa e. no que me concerne, consi
dero-me esclarecido e informado sobre a maior par
te das questões por S. El<" ventiladas. Entendo que 
essa atitude do Governo é digna de elogio, merece
dora de louvor e não posso deixar de citar o aspecto 
politico da reação pronta e eficaz elo Governo à crise 
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que se espalha pelo mundo e, como não poderia 
deixar de acontecer, estendeu-se ao nosso País. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, poucos, 
acredito, senam os mandatários que adotanam a po
sição do Senhor Presidente Fernando Henrique Gal
doso. Cerca de duas ou três semanas antes de uma 
eleição geral, uma eleiÇão que até o seu mandato 
estava empenhado, porque se tratava de candidato 
à reeleição, Sua Excelência demonstrou responsabi
lidade politica e coragem civica, porque não cruzou 
os braços, não se omitiu e fez uma advertência mui
to séna. dizendo à população brasileira que dias difi
cels v1nam. que iríamos passar por dificuldades e 
que o Governo precisaria tomar medidas duras, se
veras, enérgicas na defesa das contas públ~. 
Considero esse um ato de estadista, que só 1ez 
enaltecer a figura do Presidente da República pe_., 
te os seus concidadãos. 

Sr. Presidente, a1nda a respeito do tema, nós, 
representantes do povo, recebemos até mesmo u
quantidade desmedida de correspondência, ~ 
das quais, muitas vezes, julgamos corretas; são ._ 
mentes que nos auxiliam na nossa tarefa parlamen
tar. Recebi, ainda hoje, um pouco antes da atuaç6o 
do Ministro Pedro Malan, uma correspondência da 
Associação Nacional de Previdência Privada, que 
chamava a atenção para um trabalho publicado no 
jornal O Estado ele S.PIIUk), sob o titulo ·Ajuste Fis
cal e a Reforma da Previdência •, bem adequado ao 
momento em que vivemos. Conctuia o representante 
dessa Associação dizendo que o artigo tinha tolal sofi. 
dariedade, bem como a confiança peto desempenho e 
pelo apreço demonstrados na busca de melhores sok>
ções aos problemas que aftigem nosso Pais. 

O trabalho publicado em O Estado de 5.P.ulo 
do dia 21 é de autoria do Sr. Luiz Carlos Trabuc:o 
Capp1, diretor executivo do Bradesco e presidente 
da Associação Nacional de Previdência Privada, o 
qual passo a ler. 

• A reforma da Previdência Social é 
uma questão de politica econômica. Focar a 
discussão a partir desse prece1to básico 
Simplifica e atuda a fazer avançar a discus
são dentro de parâmetros racionais. Tanto 
se falou em reforma da Previdência nos Ulti
mes anos que parece necessáno estabele
cer novo referencial para acrescentar abor
dagens técmcas sobre a questão. 

Para segUir nesse fio condutor, em pn
me~ro lugar, é preciso fug~r das te~ 
cnat1vas. Tudo já foi tentado e o modelo .., 
construção de uma Previdência ao mesmo 

tempo solidária e eficaz, do ponto de vista 
macroeconômico, é universal e simples. 

Um estudo organizado pelo economis
ta italiano Alberto Alesina, professor de Eco
nomia da Universidade de Harvard, é uma 
referência importante para acrescentar orga· 
mzação ao debate. Foram coletados os ca
sos de nada menos do que 62 paises que já 
realizaram. nos últimos 30 anos, algum tipo 
de ajuste fiscal. 

Em todas essas expenênc1as. o ponto 
central do ataque dos diversos governos foi 
tentar eliminar os desajustes fiscais induzi
dos por seus sistemas previdenciários. O 
que muda é que alguns deram certo e ou
tros não. O fato é que existem dois tipos de 
ajuste fiscal, os eficientes e os ineficientes." 

Sr. Presidente, faço um breve parêntesis para 
dizer que é exatamente nessa encruzilhada que nos 
encontramos. Temos de nos definir e nos orientar 
por aquilo que pensamos ser eficiente ou ineficiente 
para a sociedade brasileira. 

Continuo: 

"Os eficientes adotaram o conceito da 
busca incessante do corte de gastos por 
meio de ajustes nos sistemas de seguridade 
social, das transferências para o setor priva
do, além de salários e empregos estatais. 
Aumento de 1mpostos, nesse sentido, aca
bam sendo uma !ração menor na redução 
total do déficit. 

Os ineficientes, ao contrário, basea
ram-se em aumento de impostos e contribui
ções para cobrir os gastos do governo e da 
seguridade social. Outra lição que se pode 
depreender do trabalho do professor Alesina 
é que o que importa não é efetivamente a 
amplitude do ajuste, mas buscar o modelo 
que cons1ga reduzir de forma permanente a 
proporção do endividamento em relação ao 
Produto Interno Bruto. 

Outras caraderisllcas 1mpcrtantes: os 
ajustes do tipo 1 não estão assocaados à reces
são económica e conseguem pererodade em 
seus efertos; os do t1po 2 acabam sendo revertt
dos rapidamente em decorrência do aparea
mento de novas pressões sobre o déficit. 

Nos 62 casos analisados pelo profes
sor Ales1na. um quarto dos paises obteve 
sucesso na empreitada. Além disso, mais da 
metade da redução dos gastos refere-se a 
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cortes na seguridade social e também na fo
iha de pagamento do governo. 

Já no- caso de ·ajustes fracassados 
(75% do universo pesquisado), o modelo 
previdenciário e os salários do funcionalismo 
permaneceram intocados. 

O que se atribui ao sucesso dos ajus
tes fiscais baseados em cortes de gastos é 
que eles atacam aqueles itens de custeio 
que têm a tendência de aumentar automat
icamente, como os da seguridade social. 
Ensina o professor Alesina que qualquer 
ajuste que procure eQUilibrar o seu orçamen
to somente pelo aumento das receitas está, 
assim, fadado ao fracasso. E quais seriam 
os efeitos de um ataque bem organizado so
bre o problema? 

A resposta é criação de um indutor vi
goroso para o crescimento econOmico, deri
vado da maior credibilidade da sociedade 
com avanços sobre temas considerados de
licados, como o sistema previdenciário, o 
que redunda em eleitos benéficos na taxa 
de juros, pela redução das expectativas em 
relação ao prêmio de risco dos mercados. 

Um alerta importante: os ajustes do 
tipo 1 encontram reações agressivas dos 
grupos sociais que possuem direito a apo
sentadorias especiais e funcionários públi
cos, nichos poderosos e Quase inlocados 
em muitos dos países pesquisados. Gover
nos baseados em concessões e acordos a 
portas fechadas não conseguem avanço em 
ajustes fiscais desse tipo. Mas as amostras 
observadas pelo estudo não revelaram ca
sos em que algum governo institucionalmen
te forte que tenha adotado um ajuste do tipo 
1 - e os políticos que o apoiaram - tenha 
sido punidos pelas umas. 

À luz dessas considerações. o momen
to aluai toma-se propicio para que os brasi
leiros vottem a avaliar melhor a questão pre
videnciária. Que taxa de crescimento econô
mico queremos? Com que juros vamos con
viver? Em que medidas desejamos depen
der do capital externo? É adeQuado conti
nuar a conviver com a volatilidade do merca
do internacional? 

Sem dúvida. a resposta que teremos a 
esses questionamentos, depende da elabo
ração de um amplo programa de reforma 
previdenciária que inicie a conversa pelo 

diagnóstico frio dos números aluais. Os apo
sentados são cerca de 17,7 milhões de pes
soas. Esse universo compreende os aposen
tados que trabalharam na iniciativa privada e 
ganharam o direito de receber, hoje, uma me
dia de 1 ,8 salário mínimo de beneficio. 

Os inativos vinculados ao serviço públi
co, incluindo ai os funcionários públicos fede
rais, estaduais e municipais, além do pessoal 
inscrito na rubrica dos Poderes Legislativo e 
Judiciário, ficam com um quinhão bem maior 
do orçamento da Previdência Social: ganham 
entre 18 e 34 salários mínimos de aposenta
doria por mês. Ou seja, mais de 1 O vezes a 
média do trabalhador da iniciativa privada. 

Esse abismo não revela apenas privilé
gio. Mais que isso, os aposentados do setor 
público simplesmente não contribuíram no pe
rlodo de trabalho com uma parte do salário 
para ganhar o direito a receber o beneficio. 

Diante desse cenário, o resultado não 
poderia ser outro que a falência do sistema 
previdenciário brasileiro. O IPEA - Instituto 
de Pesquisas Económicas Aplicadas, e o 
Ministério da Previdência Social estimam um 
déficit da ordem de R$40 bilhões, calculado 
pela diferença entre as contribuições e be
nefícios do INSS, União, Estados e Municí
pios. O valor alimenta a divida interna e in
duz a economia a viver sob a espada de 
uma atividade económica controlada pela 
politica monetária restritiva, que é voltada 
para rolar a divida pública crescente. 

Faço um outro parêntese para me deter no dé
ficit das contas públicas. Vou repetir o que disse o 
Dr. André Lara Resende, atual Presidente do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Económico e Social, 
sobre o déficit brasileiro. Indagado se existia uma 
solução para o sistema que, em 1997, gerou um dé· 
licit de R$3 bilhões, disse o Dr. André Lara Resen
de, em entrevista à Revista Veja desta semana, nas 
páginas amarelas: 

·o sistema previdenciario vem se dete
riorando em crise e em déficits h<i alguns 
anos. Se forem teitas projeções de médoo e 
longo prazo, ele é absolutamente onvoável, n
gorosamente inviável. O déficit de R$3 bolhõ
es em 1997 foi apenas o da parte do siste
ma que recolhe contribuições e paga benefí
cios aos trabalhadores da iniciallva pnvada. 
Há o regime dos servidores públicos, em que 
a despesa foi de cerca de R$20 bilhões e a ar-
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recadação de aproximadamente 1 O% disso. O 
cléficrt do lado pnvado do sistema é crescente 
e explosivo no médio prazo. O do setor publi
co é maior e já explodiu. Os dois, por razões 
distintas, são corT'4llelamente insustentáveiS. 
E prec1so reorganizar o sistema.· 

Sr. Presidente, diante da exib1ção fna dos nu
meros. não posso concordar com o Dr. Lara Resen
de sobre o déficrt previdenciário bras1leiro. 

Então, votto ao fio da minha oração, conclumdo 
o trabalho que trata do levantamento ferto pelo Pro
fessor Alesina: 

~Esse é o eixo central da crise bras11e1· 
ra. está claro. E é o que exige uma aderên
cia total da equipe econõmica nos embates 
em favor da reforma da Previdência no con
texto da negociação política. 

Alegorias de lado, o enredo determina, 
ainda. urna SBgiZ1da proposta da reforma da 
Previdência, rruito diferente do que está em trâ
mite atualmeute no Congresso, com votações 
que têm rnJtilado a boa doutrina previdencié.ria. 

As propostas são conhecidas e univer
salmente consagradas, mas é sempre bom 
enfatizar. O caminho é simples e está las
treado em três pilares bem definidos. que se 
completam, conforme o estrato da pirâmide 
soc1al: um sistema solidáno na base. banca
do pela sociedade,· que garanta um mini mo 
de dois ou três salários mínimos de benefí· 
c1o; uma faixa complementar que funcione 
sob o regime de capitalização, que seja 
compulsório; e o terceiro, que seja de livre 
escolha dos indivíduos - tanto contribuintes 
como do sistema financeiro. 

O exemplar estudo do professor é pro
veitoso para concluirmos que um ajuste fis
cal poderoso não pode prescindir de um 
ajuste visceral nos gastos previdenciários, 
talvez mais que nos salários do funcionalis
mo na atual conjuntura bras1leira. e a boa 
notíc1a, se houver coragem. aJuste f1scal não 
SIQnlflca necessanamente recessão." 

Com as palavras finais desse trabalho. venho 
conclamar os meus pares do Senado Federal. Parla
mentares do Congresso Nacional. mcluindo os Srs. 
Deputados. para que d1scutamos e votemos com a 
rap1dez que a srtuação exige essas medidas encami
nhadas pelo Poder Executivo e que merecem aten
ção de nossa parte, representantes autênticos da 
sociedade brasileira, porque não M que dissociar 
entre a nossa representação e a vontade popular ex-

pressa nas umas. aue iiland.:Í para o Congresso 
aqueles que exercerão. como não podia deixar de 
ser, a democracia represe:.!auva. 

Os números são ate-!'Tadores. Sr. Prestdente. 
Sr"s e Srs. Senadores. e a nós compete responder. 
mesmo contranamente. P9las razões que possam 
ser levantadas. mas temos que responder com pres
teza e com urgência à 1nrc1at1va do Governo Federal. 

Era o que t1nha a d:ze:. 

Durante o d1scurso do Sr. Bel/o Parga. 
o Sr. Jonas Pmne1ro -aeJxa a caae1ra da pre
sidência. que e ocupada pelo Sr. Carlos Pa
trocinio, 2~ Secreréino. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocinio) - So
bre a mesa. Proposta de Emenda a ConstitUIÇãO que 
passo a ler. 

E lida a segUinte: 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N• 28, DE 1998 

Altera o § 6" do art. 14 da Constitui
ção Federal para obrigar os detentores 
de cargos publicas de chefia do Poder 
Executivo a renunciar a seus mandatos 
até seis meses antes das eleições, caso 
se candidatem a reeleição. 

As Mesas da Cãmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3' do art. 60 da 
ConstitUIÇão, promulgam a seguinte emenda ao tex
to constitucional: 

Artigo unico. O § 6' do art 14 da Constituição 
Federal passa a v1gorar com a seguinte redação: 

"Art. 14. 

§ 69 Para concorrerem a qualquer car
go, o Presidente da Republica. os Governa· 
dores de Estadc e do 01stnto Federal e os 
Prefeitos. bem como quem os houver suce
dido ou subsntuido devem renunc1ar aos 
respectivos mancatos até sers meses antes 
do ple1t0. INRI 

Justificaçao 

O Brasrl acaoa de v1ver o nco processo das elei
ções de 4 de outubro ae 1988. Nelas. vrvenc~amos. 
Peta pnmerra vez na h1stona republicana. a oportunida
de de o Prestdente oa RepUbliCa e os Govemaaores 
de Estado concorrerem a sua própna reeleição. Não 
podemos afirmar que a expenênc1a foi inválida. Ao 
contrário. tomou-se. sobretudo no plano federal. uma 
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excelente ocas1ão para encontrarmos o caminho 
mais adequado para o povo e a nação brasileiros 
enfrentarem a atual cnse econômica global. 

Parece-nos entretanto, que o instituto da reelei
ção carece de aperteiçoame~to. Chegamos a tal 
conclusão após observar. no recente pleito. uma 
certa promiscuidade, ocomda sobretudo e algumas 
unidades federativas brasleiras. entre os Governa
dores candidatos à reeleição e as respectivas ma
quinas administrativas sob o seu comando. 

Tal circunstância reforçou a convicção. que Vl

nhamos cultivando, de que urge alterar a Carta 
Constitucional para. mantendo o instituto da reelei
ção, aperfeiçoá-lo de modo cond1zente com os prin
cípios constitucionais maiores da democracia e da 
moralidade pública. 

Com efeito, o Brasil viverá, daqui a menos de 
dois anos, novo processo eleitoral, desta feita 
em seus mais de 5.500 municípios. Caso não 
modifiquemos a tempo a Carta Constitucional de 
modo a possibilitar que o exercício do direito à 
reeleição se taça de modo a respeitar os princi
pies a que nos referimos. corremos o risco de 
transformar o pleito do último ano do século e do 
milênio - que deve ser o da grande festa dos 
500 anos do descobrimento do Brasil e da pas
sagem para um novo tempo - num gigantesco 
festival de irregularidades que poderão macular 
a nossa democracia política e. junto a isso, tra
zer prejuízos económicos incalculáveis para o 
Erário e para a própria população. 

Por tais razões. e cenas de que estamos 
contribuindo para o aperfeiçoamento do regime 
democrática no Brasil, solicitamos e esperamos 
dos eminentes colegas o apoio indispensável à 
aprovação da presente proposta de emenda à 
Constituição. 

Sala das Sessões, 29 de outubro de 1998. Se
nador Ernandes· Amorim. 
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O SR. PRESIDENTE (Car1os Patrocínio) - A 
Proposta de Emenda à Constituição que acaba de 
ser lida está suJeita a disposições específicas oonstaJ>. 
tes dos ans. 354 e seguintes do Regimento Interno. 

A matéria será publicada e despaChada à Co
missão de Constituição. Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Carias Patrocínio) - So
bre a mesa. requerimento que passo a ler. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 533, DE 1998 

Senhor Presidente. 
Reque1ro, nos termos do art. 258 do Regimento 

Interno a tramitação conjunta dos Projetes de Lei do 
Senado n•s 218/95 (tramitando com o PLS/99195), 
291/95 com o PLS/63198 - Complementar. por ver
sarem sobre metéria idêntica. 

Sala das Comissões, 29 de outubro de 1 998. -
Senador José E~ Dulnl. 

O SR. PRESIDENTE (Cartps Patroclnio) - O 
requerimento será publicado e, posteriormente, in
cluído em Ordem do Dia, nos termos do an. 255. 11, 
c, VIII. do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Car1os Patrocínio) -
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
t• Secretário em exercício, Senador Gilvam Borges. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 534, DE 11198 

Senhor Presidente. 
Nos termos do an. 175. alínea d. do Regimento 

Interno. requeiro inversão da Ordem do Dia. a fim Cie 
que a matéria constante do item n• 3 seja submetiáa 
ao Plenário em 2" lugar. 

Sala das Sessões. 29 de outubro de 1 998. -
Francelina Pereira. 

O SR. PRESIDENTE (Car1os Patrocínio) 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Car1os Patrocínio) 
Item 1: 

Discussão. em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n• 62, de 1997 (,. 
4.340/93, na Casa de orogem), que a~era a 
Lei n' 8.171. de 17 de janeiro de 1991, 
acrescentando-lhe dispositivos referentes t 
defesa agropecuária, tendo 

Parecer favorável, sob n• 472, Cie 
1 998. da Comissão de t ssuntos EconOrri
cos. Relator: Senador Os .1ar Dias. 

Ao proJeto não toram oferecidas emendas, nos 
temos do art. n• 235. inciso 11. alínea d, do Rego
mente Interno. 

Passa-se à discussão do projeto, em turno uni· 
co. (Pausa.) 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR) - Sr. Presi
dente. peço a palavra para discutor a matéria. 

O SR. PRESIDENTE ·(Caries Patrocínio) -
Concedo a palavra ao eminente Senador Osmar 
Dias. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Para discutor. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, eu não pe
diria a palavra não tosse a omportâncoa desse proJe
to. Eu não gostaria que ele fosse votado sem que se 
destacasse o que estamos votando. É preciso cha
mar a atenção para a sua impor1ância, e, especial
mente nesse momento. pela sua opor1unidade. 

As Leis n•s 8.171 e 8.174, de 1991, que com
põem a Lei Agrfcola do País, ficaram com uma lacu
na imperdoável. No capítulo referente à Defesa Sa
nitária Agropecuária, houve o veto presidencial, em 
função da sua inconstitucionalidade, já que a lei es
tava propondo algumas atribuições a órgãos do Go
verno Federal, o que é inconstitucional. Mas, ao 
vetá-la, o Presidente não fez nenhuma menção ao 
mérito do projeto. Muito pelo contrário, esse projeto 
tem uma oportunidade ímpar, principalmente oons~ 
derando a vinda do Minostro da Fazenda a esta Casa 
para propor o ajuste fiscal, quando então, vários Se
nadores se pronunciaram, preocupados com a ba
lança comercial, preocupados com as importações, 
preocupados com o poder aquisitivo dos setores 
prOdutivos. 

Pedi a palavra para dizer que esse projeto es
tabelece o seguinte: as regras propostas daqui para 
frente, após a aprovação desse projeto, serão colo
cadas em prática para a fiscalização da qualidade 
dos produtos agrícolas que serão consumidos no 
mercado interno, são as mesmas regras estabeleco
das pelos mercados exigentes de todo o mundo. Por 
exemplo: antes de o Brasil exportar suco de laranja 
para os Estados Unidos ou frango e farelo de soja 
para a União Européoa, enfim. todos os prOdutos 
agrícolas, eles deverão passar por uma rigorosa ins· 
peção sanitána. Em relação às frutas do Nordeste -
que têm uma omportância enorme para aquela Re
gião .. se for constatado que há uma pinta ou uma 
mancha na casca de uma das frutas. tOdo aquele 
lote será reJeitado. 

Por que os países desenvolvidos se utilizam 
das barreiras sanitárias? Porque a Organização 
Mundial do Comércio. no mundo globalizado, pemi-



OLTTUBRO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 583 

tiu, principalmente após o Acordo de Marrakech. em 
1994, que os países estabelecessem rigorosas nor
mas de controle sanitário sobre os seus produtos. 
Porém, também passam a ter o direito de ex1gir o 
mesmo controle sanitário rigoroso para os produtos 
que importarão. Ora, se somos obrigados a fornecer 
alimentos de qualidade, sadios. livres de doenças. li
vres de resíduos tóxicos aos consumidores. nada 
mais justo do que essas mesmas regras serem ofe
recidas, para garantirmos um produto de 1gua1 quali
dade e sanidade aos consumidores naciona1s. É 
exatamente isso o que essa lei vai proporcionar. 

A partir de agora. os Municípios terão uma uni
dade sanitária. e todas as propriedades agrícolas 
daquele Município terão que se cadastrar naquela 
unidade sanitária e passar por uma rigorosa inspe
ção. Na aHãndega, o produto importado também terá 
que passar por essa rigorosa inspeção, como atri
buição da defesa sanitária nacional. Isso vai perrnllir 
que o Brasil não aceite a entrada de produtos que 
são descartados em outros países. Quero citar um 
exemplo, Sr. Presidente- e V. Ex" foi um dos Sena
dores que se preocupou com a questão do leite no 
ano passado: fomos ao Ministro da Agricuijura recla
mar que estava ingressando em nosso Pais leite 
sem necessidade, porque estávamos produzindo, 
naquele momento, 20 bilhões de litros; e o consumo 
era de 18 bilhões. O Brasil gastou no ano passado 
US$400 milhões, importando leite desnecessaria
mente. Mas o leite que estávamos importando não 
servia para o consumo nos países de origem: não 
servia para os paises da União Européia. Lá, era um 
produto descartado, porque não oorrespondia às 
normas rigorosas da defesa sanitária daqueles pai
ses. Mas o nosso País, sem critérios nesse sentido. 
permitiu que esse leite de segunda categoria, sem 
qualidade, ingressasse e fosse consumido aqui, oon
correndo com o nosso leite, muitas vezes de melhor 
qualidade do que aquele. 

Sr. Presidente. essa lei também vai impedir 
que produtos importados tragam para cá doenças e 
pragas que causam danos a animais e a vegetais 
em nosso Pais. Lembrem da importação do bicudo 
do algodão, que diztmou no Nordeste o algodão e 
com ele milhares de empregos. Lembrem também 
as importações que trouxeram doenças ao parque 
cafeeiro nacionaL 

A produção agrícola, em geral, é muito atingida 
pela falta de rigor na fiscalização e na inspeção. na 
exigência que se deve fazer para o ingresso de pro
dutos importados. Isso também permite uma arma 
modema que é utilizada pelos paises mais desen-

volvidos do mundo. porque. quando uma nação não 
quer submeter o pais exportador a uma regra que 
pareça retaliação comercial. os paises passam a fa
zer exigênc1as sanitárias murtas vezes intransponí
veis. 

A partir dessa le1, o Brasil poderá fazer as mes
mas exigências e 1mpedir importações que têm des
truído os setores produtrvos nacionars. Por mtermé
dio de barrerras sanitánas, o Brasrl poderá impedrr o 
ingresso de toneladas de alrmentos que. muitas ve
zes, são desnecessânos e concorrem com a produ
ção nacional, desempregando no Brasil e gerando 
emprego nos países de origem desses produtos. 

Sr. Presidente. fiz questão de pedir a palavra 
para alertar os Srs. Senadores que estamos votando 
um instrumento poderoso no que se refere à oon
quista de novos mercados no-exterior. Com um pro
duto de melhor qualidade e com as mesmas normas 
que são aplicadas nos países importadores, podere
mos exigir mais espaço no mercado internacional e 
eliminar barreiras sanitárias que, muitas vezes, têm 
sido um entrave para o nosso mercado exterior. So
bretudo, com essas regras, estaremos dando as 
mesmas condições aos nossos consumidores que 
as dadas aos oonsumidores dos países mais exigen
tes em matéria de qualidade e sanitarismo. 

Sr. Presidente. esse instrumento precisa ser 
aprovado, mas deve ser ressaltada a sua importân
cia neste momento em que o Brasil precisa, mais do 
que nunca. equilibrar a sua balança comercial e es
tabelecer também, como os países ma1s desenvolvi
dos. barreiras sanitárias para impedir esse festival 
de importações desnecessárias que sacrificam ainda 
mais os trabalhadores e produtores nacionais. 

Muito obrigado. Sr. Presidente. 
Peço o voto e o apoio para esse projeto. 
O SR. PRESIDENTE (Ca~os Patrocínio) -

Continua em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discutir. encerro a 

discussão. 
Passa-se a votação. 
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 

12 Secretário em exercício. Senador Gilvam Borges. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 535, DE 1998 

Senhor Pres1dente. 
Nos termos do art. 300, XV, combinado com o 

art. 312, alínea b. do Regimento Interno. requeiro 
destaque, para votação em separado do art. 49 do 
Projeto de Lei da Câmara n' 62. de 1997. para ade-
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quação ao art. 9" da Lei Compiementar n• 95, de 
1998. 

Sala das Sessões, 29 de outubro de 1998. -
Osmar Dias. 

O SR. PRESIDENTE (Canos Patrocínio) - Em 
votação o requerimento. 

As S,.s e os Srs. Senadores que o aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O disposrtivo destacado será apreciado oportu

namente. 
Em votação o projeto, sem prejuízo do desta-

que. 
As Sr"s e os Srs. Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÁIIARA N" 62, DE 1197 
(n• 4.34MI3, na c.. de ong.1) 

AIWII a Lei ri' L171, de 1191, _. 
cen~o ._ d'lp c lltlvoa ael&nHt ... 11 
defesa agropecu6rta_ 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° A Lei n" 8.171, de 17 de janeiro dll 

1991, em seu Capitulo VIl, passa a vigorar com 011 
seguintes artigos: 

• Art. 27. São objetivos da defesa ag~ 
pecuária assegurar. 

I - a sanidade das populações ~ 
tais; 

11 -a saúde dos rebanhos animaos; 
III - a idoneidade dos insumos e doa 

serviços utilizados ,.. agropecuária; 
IV - a identidade e a segurança hig._ 

nico-sanitária e tecnológica dos produtO& 
agropecuários finais destinados aos consu
midores. 

§ 1• Na busca do atingimento dos obje
tivos referidos no Cllf)Ut deste artigo, o f'o. 
der Público desenvolverá, permanentemen
te, as seguintes atiYidades: 

I - vigiiAncia e defesa saniblria vegetal; 
11 -vigilância e defesa sanitária animal; 
III - inspeção e classificação sanitária 

de produtos de origem vegetal, seus deri
dos. sub-produtos e resfduos de valor eco
nõmico; 

IV - inspeção e classificação de p!'Cl®
tos de origem animal, seus derivados, SUb
produtos e resfduos de valor económico; 

V - fiscalização dos insumos e dos se
viços usados nas atividades agropecuárias. 

§ 2" As atividades constantes do pará
grafo anterior serão organizadas de forma a 
garantir o cumprimento das legislações VI

gentes que tratem da defesa agropecuária e 
dos compromissos ontemacoonaos firmados 
pela União.· 

"Art. 28. Visando a promoção da saú
de, as ações de vogolâncoa e defesa sanitária 
dos animais e dos vegetais serão organiza
das, sob a coordenação do Poder Público 
nas várias instflncoas federativas e no âmbi
to de sua competência, em um Sistema Uni
ficado de Atenção à Sanidade Agropecária, 
articulado no que for atinente à saúde públi
ca com o Sistema Único de Saúde de que 
trata a Lei n• 8.080, de 19 de setembro de 
1990, do qual participarão: 

I - serviços e instituiÇões oficiais; 
11 - os produtores e trabalhadores ru

rais, suas associações e os técnicos que 
lhes prestam assistência; 

III - órgãos de fiscalização das catego
rias profissionais diretamente vinculadas à 
sanidade agropecuária; e 

IV - entidades gestoras de funclos or
ganizados pelo setor privado para comple
mentar as ações públicas no campo da de
fesa agropecuária. 

§ t • A área municipal será considerada 
unidade geográfica básica para a organiza
çaõ e o funcionamento dos serviços oficiais 
de sanidade agropecuária. 

§ 2" A instância local do sistema unifi
cado de atenção à sanidade agropecuária 
dará, na sua jurisdição, plena atenção à sa
nidade, com a partocipação da comunidade 
organizada, tratando especialmente das se
guintes atividades: 

I -cadastro das propriedades; 
11 - inventário das populações animais 

e vegetais; 
III - controle de trânsrto de animais e 

plantas; 
IV -cadastro dos profissoonaos de sano

dade atuantes: 
V -cadastro das casas de comércio de 

produtos de uso agronómico e vetennário; 
VI - cadastro dos laboratórios de diag

nosticadas; 
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VIl - inventário das doenças diagnosti
cadas; 

VIII - execução de campanhas de con
trole de doenças; 

IX- educação e vigilância san~ária; 
X - participação em projetes de erradi

cação de doenças e pragas. 
§ 3° Às instâncias intermediárias do 

sistema unificado de atenção à sanidade 
agropecuária competem as seguintes ativi
dades: 

I - vigilância do trânsito interestadual 
de plantas e animais; 

11 - coordenação das campanhas de 
controle e erradicação de pragas e doenças; 

III - manutençaõ dos informes noso
gráficos; 

IV - coordenação das ações de epide
miologia; 

V - coordenação das ações de educa
ção san~ária; 

VI - controle de rede de diagnóstico e 
dos profissionais de sanidade credenciados. 

§ 4° À instância central e superior do 
sistema unificado de atenção à sanidade 
agropecuária compete: 

I - a vigilância de portos, aeroportos e 
postos de fronteira internacionais; 

11 - a fixação de normas referentes a 
campanhas de controle e erradicação de 
pragas e doenças; 

III - a aprovação dos métodos de diag
nóstico e dos produtos de uso veterinários e 
agronómico; 

IV- a manutenção do sistema de infor
mações epidemiológicas; 

V - a avaliação das ações desenvolvi
das nas instâncias locais e intermediárias do 
sistema unificado de atenção à sanidade 
agropecuária; 

VI - a representação do Pais nos fó
runs internacionais que tratam da defesa 
agropecuária; 

VIl - a realização de estudos de epide
miologia e de apoio ao desenvolvimento do 
sistema uniicado de atenção à sanidade 
agropecuária; 

VIII - a cooperação técnica às outras 
instãncoas do sistema unificado; 

IX - o apnmoramento do sistema unifi
cado; 

X - a coordenação do sistema unifica-
do; 

XI - a manutenção do Código de Defe
sa Agropecuána. 

§ 5' Integrarão o sistema unificado de 
atenção à sanidade agropecuaria Instituiçõ
es gestoras de fundos organizados por enti
dades privadas para complementar as açõ
es públicas no campo da defsa agropecuá
na. 

§ 6' As estratégias e politicas de pro
moção à sanidade e de vigilãnc1a serão 
ecossistêmicas e descentralizadas, por tipo 
de problema sanitário. visando o alcance de 
áreas livres de pragas e doenças. conforme 
previsto em acordos e tratados internacio
nais subscritos pelo País .. 

§ 7" Sempre que recomendado epide
miologicamente, é prioritária a erradicação 
das doenças e pragas. na estratégia de 
áreas livres.' 

• Art. 29. A inspeção industrial e santtá
ria de produtos de origem vegetal e animal. 
bem como a dos insumos agropecuários, 
será gerida de maneira que os procedimen
tos e a organização da inspeção se faça por 
métodos universalizados e aplicados equ~
tivamente em todos os estabelecimentos 
inspec1onados. 

§ 1 • Na inspeção poderá ser adotado o 
método de análise de riscos e pontos críti
cos de controle. 

§ 2° Como parte do Sistema Unificado 
de Atenção à Sanidade Agropecuária. serão 
constituídos um sistema brasileiro de inspe
ção de produtos de origem vegetal e um sis
tema brasileiros de inspeção de produtos de 
origem animal, bem como sistemas específi
cos de inspeção para insumos usados na 
agropecuária." 

Art. 2° O Poder Executivo regulamentará esta 
Lei no prazo de noventa dias. 

Art. 3° Esta Lei entra em v1gor na data de sua 
publicação. 

Art. 4° ....................................................... . 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) 
Em votação o art. 4° do proJeto. destacado 

para adequação ao art. 9' da Lei Complementar n• 
95/98. 

As Sr's e os Srs. Senadores que o aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Rejeitado. 

585 
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O art. 4° será suprimido do projeto. 
A maténa vai à Comissão Diretora. para reda

ção final. 

~ o seguinte o artigo rejeitado. 

Art. 4• Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

O SR. PRESIDENTE (Cartas Patrocínio) -
Item 3: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n• 508, de 1998, do Senador Geraldo 
Melo e outros Srs. Senadores , solicitando, 
nos termos regimentais, a criação de una 
Comissão Especial TerJ1)0rária, cornposlil 
de onze merrtlros para, até 15 de dezembro 
do con-ente ano, examinar a execução do 
Programa de Ajuste FISCal a que se relere a 
Lei n• 9.496, de 11 de setembro de 1997, 
envolvendo rolagem, composição ou recom
posição de dividas já autorizadas por esta 
casa; e levantar as medidas eletivameme 
tomadas no âmbito do referido Programa, 
especialmente, aquelas que contribuam 
para atenuar o deficit fiscal e o endividamen
to. 

Em votação o requerimento, em turno único. 
As Sr<s e os Srs. Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A Presidência tomará as providências a fim de 

que se cumpra a deliberação do Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Gartos Patrocínio) -

Item 2: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n• 365, de 1998, do Senador Odacir 
Soares, solicitando, nos termos regimentail, 
a tramrtação conjunta da Proposta de Emen
da à Constrtuição n" 19, de 1998, com a de 
n• 63, de 1995, por versarem sobre o Tribu
nal Superior do Trabalho- juizes classistas. 

(Em VIrtude de segundo adiamento) 
A matéria constou da pauta da sessão delibe

rativa ordmána de 14 do corrente, quando teve sua 
votação ad1ada para hoje. 

Em votação o requerimento. 
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSOO.AM) - Sr. 

Presidente, peço a palavra pr.t encamintw a valação. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocrnio) - eo. 

cedo a palavra ao eminente Senador Jelf8rson P6re&. 

O SR. JEFFERSON PERES (PSDB-AM. Para 
encammhar a votação. Sem rev1são do orador.) -Sr. 
Presidente. Sr"s e Srs. Senadores. a Bancada do 
PSDB recomenda a re1e1ção do requerimento pelo 
seu caráter procrastinatório. 

O SR. BELLO PARGA (PFL-MA) - Sr. Presi
dente, peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE. (Cartas Patrocínio) -
Concedo a palavra. para encaminhar, ao eminente 
Líder Bello Parga. 

O SR. BELLO PARGA (PFL-MA. Para encami
nhar a votação. Sem rev1são do orador.) -Sr. Presi
dente. Sr's e Srs. Senadores, a Bancada do PFL en
caminha contrariamente à aprovação do requen
mento. tendo em v1sta que se trata de matéria que 
data de 1995 e que ja houve dois adiamentos ante
riores. 

A SRA. EMIUA FERNANDES (Bioco/PDT-RS) 
- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Cartas Patrocínio) -
Concedo a palavra, para encaminhar, à nobre Sena
dora Emiüa Fernandes. 

A SRA. EMIUA FERNANDES (Bioco/PDT-RS. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Senadores, esta
mos diante de medidas de ajuste fiscal propostas 
pelo Poder Executivo. contidas num documento Inti
tulado Programa de Estabilidade Fiscal. a que todos 
estamos atentos. O Congresso Nacional va1. a partir 
de agora, aprofundar sué reflexão sobre elas e sa
bemos dos prejuízos que Irarão a Estados. Municí
pios. trabalhador'Js. funcionários públicos e aposen
tados. 

Analisando o documento que o Governo tornou 
público, encontramos. no rtem 3.7, o subtítulo Refor
ma da Legislação Trabalhista. Aparentemente, o Go
verno tenta passar a 1déia de que é seu obtetivo me
lhorar as condições de empregabilidade e preserva
ção do emprego em nosso mercado ao traçar como 
objet1vos basicos a preservação e geração de em
pregos. redução da rotatividade de trabalho. cresci
mento da produtividade e redução da informalidade, 
conforme consta no pacote anunc1ado. 

Os Instrumentos legais propostos para se al
cançarem esses obJet1vos são: uma estrutura sindi
cal marcada pela liberdade de organização; incenti
vo a negoc1ação d1reta entre os sindicatos e empre
gadores; redução da trag1l1dade que caractenza os 
contratos de trabalho. bem como do avassalador nú
mero de ações trabalhistas que inibem a geração de 
empregos: cnação de mecamsmos de preservação 
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do vinculo empregaticio; ampliação do apoio aos tra
balhadores desempregados. enf1m. uma série de 
questões que realmente enfrentanam o desemprego 
e, principalmente. possibilitanam a organização dos 
trabalhadores no Brasil. 

No entanto, os projetas de lei enviados pelo 
Poder Executivo à Câmara dos Deputados. em sín
tese, retiram o poder normativn da Justiça do Traba
lho; criam conselhos de arbitragem dentro das em
presas com mais de cinqüenta empregados; cnam 
árbitros independentes e determinam valores de 
causas trabalhistas que podem ou não ser acolhidas 
pela Justiça. Em resumo, buscam privatizar a Justi
ça do Trabalho, o que, na minha opinião, não será 
fator de geraçãe de empregos para jovens, não trará 
assistência aos desempregados e nem diminuirá os 
conflitos trabalhistas, que, sabemos, agigantam-se a 
cada dia. Tomarão, sim, a Justiça mais cara para os 
trabalhadores e inacessível para milhões, atenden
do, dessa forma injusta, a proposta do Executivo de 
diminuir as ações trabalhistas. 

Portanto, Sr. Presiden1e, Srs. Parlamentares. 
sugerimos que as matérias em tramitação na Câma
ra e no Senado sejam amplamente discutidas para a 
reforma da Justiça do Trabalho, inclusive no âmbito 
da reforma do Judiciário. Não podemos continuar 
pinçando algumas questões, pois esse pacote é pro
fundamente constrangedor para a sociedade brasi
leira e inclusive para o Poder Judiciário. devido à 
questão da Justiça do Trabalho, que nele está, de 
certa forma, embutida, e da organização sindical dos 
trabalhadores, da forma como esta colocada. Não se 
pode simplesmente ignorar e enterrar tudo o que se 
desenvolveu, que se estabeleceu, que se regula
mentou nas relações entre capital e trabalho, duran
te décadas, no Pais. 

A chamada nova ordem mundial está sendo 
discutida e é discutível. por isso devemos fazer uma 
análise sob o ponto de vista da globalização. Não 
podemos tentar impor modelos individualistas e en
fraquecedores da organização do trabalho. Já não 
chegam as penalidades que jogaram sobre a classe 
empresarial brasileira com a abertura indiscriminada 
das exportações? Fragiliza-se o capital. pois os em
presários estão encontrando cada vez mais dificul
dades; enfraquece-se o consumidor. porque há ma1s 
desempregados, maior inadimplêncla, e. por outro 
lado, enfraquecem-se os trabalhadores. já profunda
mente apenados diante da fragilidade das suas es
truturas sindicais e da própria Justiça do Trabalho. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. não po
demos acertar a retirada das conquistas trabalhistas 

e da estabilidade do empregado, não podemos acei
tar o uso cada vez maior do trabalho temporário. a 
terceirização de serviços, sempre tentando diminuir 
os custos da mão-de-obra para remuneração do ca
prtal. 

Na nossa avaliação. esse quadro merece uma 
atenção especial de todos os segmentos da socie
dade. Não estamos entrando. no mérrto das mudan
ças ou da extinção - como há pessoas que a defen
dem - da Justiça do Trabalho. Estamos pedindo o 
aprofundamento da discussão. Este requerimento 
solicita a tramrtação conjunta de dois projetos. Não 
entramos no mérito se um começou a tramrtar em 95 
e o outro. em 98. Na medida em que a discussão va1 
se aprofundando, novas idéias surgem para os Srs. 
Senadores. Por isso eu gostaria de ter o reconheci
mento desta Casa pelo trabalho, pelo aprofunda
mento da discussão que temos realizado em todo o 
Pais. Mas o resultado cabe à deliberação de cada 
Sr. Parlamentar, de cada partido. 

O que estamos vendo é mais uma tentativa do 
Governo de fragilizar o Poder Judiciário, via Justiça 
do Trabalho, porque é ali que está a representação 
da sociedade. seja por meio do empregador. seja 
por meio do empregado. 

Neste momento em que a sociedade brasileira. 
ma1s uma vez, está sendo chamada a pagar as cus
tas pela ausência de um programa equilibrado do 
ponto de vista social, económico e político, não en
tendo por que o Congresso Nacional deva assumir o 
õnus de penalizar a Justiça do Trabalho. 

Portanto, Srs. Senadores. peço a aquiescência 
dos senhores no sentido de que apensemos os dois 
projetos, analisemos e aprofundemos a discussão 
em tomo dessas famosas medidas oriundas de mais 
um pacote que é jogado em cima da sociedade. O 
Congresso Nacional tem de reagir diante disso. Há 
engodos e enganos que precisam ser esclarecidos 
para Prefeituras, Estados e trabalhadores. 

Este é o nosso apelo. Sr. Presidente. Sr"s e 
Srs. Senadores; independentemente da pos1ção fa
vorável ou contrária à questão, vamos aprofundar 
esta discussão para que não sejamos nós. neste 
momento, responsabilizados pela falta de análise e 
aceleração de um processo que é muito mais de in
teresse do Governo. no que se refere a este pacote 
fantasioso e enganoso. jogado sobre a sociedade 
brasileira. Vamos aprofundar a discussão. É o apelo 
que faço. contando com a compreensão dos Srs. 
Senadores, das ilustres bancadas de todos os parti
dos. independentemente. reprto. da posição adotada 
por cada um. Acredrto que temos que nos vo~ar 
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para o teor deste pacote, que já penaliza cemats e. 
classe produtiva e trabalhadora deste Pais. 

Eram essas as nossas considerações. Sr. Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Ca~os Patrocinio) -
Concedo a palavra ao eminente Lider do PMDB. 
para encaminhar a votação do requenmento 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Para ".~. 
caminhar a votação. Sem rev1são do arade·.' ., .. 
Presidente. Sr"s e Srs. Senadores. a : )ó:' ;c , '.
bancada do PMDB é pela rejeição do re<.;· ·~nm"''''' 
tendo em vista que a emenda constituciona: r.• _1;;; , --::. 

ta desta matéria está tramitando nesta Casa h~ ':5: 

anos, Já foi objeto de análise na Comissão de Co.-~ 
tituição e Jusbça e sua votação foi adiada varias ve
zes. Estamos prestes a encerrar a última sessão le
gislativa da presente legislatura e temos de votar 
matéria de tal magnitude. Não podemos nos omitir 
de tomar uma decisão para esta questão. Eu, por 
exemplo, sou favorável à manutenção da Justiça pa
ritária, da Justiça togada e do juiz classista. Quero, 
porém, que a matéria seja votada o quanto antes 
para definir a situação. Não podemos procras!lnar 
uma matéria de importância vital para a vida do 
País. como são estas duas emendas constitucionais. 
Por eS&a razão, votamos pela reje1ção do requeri
mento ora em discussão. 

O SR. PRESIDENTE (Ca~os Patrocinio) -
Concedo a palavra ao eminente Senador José 
Eduardo Outra para encaminhar a votação. 

O SR. JOSÉ EDUARDO DIITRA (Bioco/PT· 
SE. Para encaminhar a 110tação. Sem revisão do 
orador.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, vou 
encaminhar em nome do Partido dos Trabalhadores. 
e não do Bloco, porque já é publica e notória a diver
gência em relação a esse aspecto. 

O que está em discussão não é o mérito da 
matéria, não é ~ vamos acabar ou não com os juí
zes classistas com a votação deste requerimento. 
Quando tivermos oportunidade de debater o mérito 
da maténa. vou ter o ensejo de contestar alguns dos 
argumentos apresentados pela Senadora Emilia Fer
nandes. até porque não considero a existéncia do 
JUiz classista como conqUista de trabalhador. Está 
em discussão a forma que vamos dar para a tramita
ção dessas matérias. 

Existe uma proposta de emenda à Constituição 
que extingue os juizes classistas. aprovada na Co
missão de Constituição e Justiça. com o relatório do 
Senador Jefferson Péres. Tal proposta ve1o a Plena
no, recebeu emendas, voltou para a Comtssão a fim 
de que se pronunc~asse sobre elas. O Senaaor Jel-

ferson Péres orofenu parecer contrâno às emendas 
de Plenár; -· Somtss2o acatou o seu parecer, e a 
prr.: ·~.:::~~- -:::- ~':.,., ::--ronta para ser aprectada pelo Ple
n: .. 

·_.<;: · .: c ·c c-' . 3 de emenda à Constituição 
~~a -:?...,~cc;3 .:--= .. ~·;i~e: :-='2q1s.ndes que modifica os cri
-~E:;tC-'"S ~ 1r-.::c..?.;:t.c <:Je ··-·=-=~ clasststas e sugere vá
'"~2:..:. .-_;-~ .i·::6~s :"\:' ?i'-'3' ~?.sc!ução. Ao rejeitar este 
•·.:-·::·Jer· ···:~:.:-. -:e f"ll0•.-:i.:: ;::gum vzmos estar mibindo 
.J -:':.:>'yL"~-31..' ::o~rg ; :v~s!a.o c:~os _PJizes classistas e 
u.:= ... ~·J.sr:ç;: ·c T-~n::;.~-- .. ~sa Casa. Simplesmente 
''"2:~~"1-:- ·.:,_ 3r~;- :.,~- :·~e s~;2: 1-'~~ada a proposta que 
.-- ":;SI.:;; c-~oí··e: 8:;-~ .z.er ·~.=_;e>s:ada nes'e plenário. Se 
: .--=J.:":}~·-:.. •...:?:\a ._;·-,sa ~·.:~·:.je,. r:: . .-:: é: repreE.-:r.ntação 

3!s:-, n3o:::: ~· 2 ;.;"?:"' e;v.-+:nta. 8. or0oosta será re~:::
~2-'-~~ :::-_ en:ã.:.•. 2~'•'1eilte ~ autü~et1camente. deverá 
dC' z·-. :3~ ::. orcç:·csta .J-e ~!Tlenc2. a ':'..onstitutção da 
Ser.c~c.c ~_- m:lia Ferr.ar.:~a3, que es!;.oolece modifi
cações l ::::. r-:?r:-!"esentc?ãc. É orec1s::>. ;)Orém. que, 
primeiram~. -~:: ._ í"len~=1c do S.Jr--<?'10 F€'!:1eraJ se 
manifeste sE:: . ~ -";'1;=';~e cu ::ão a representação 
dos juízes class= ~~;:::.. ;·~av ._'t'rr.v~ner-~ndo, na práti
ca. a proposta da ~:-=:··c::~:·~ saria prejudicada. Pre
valecendo d •llé!'luter::; ~~:; c-: (ai representação, ob
viamente a proposta de S. E .. :. :.. ::-ra ar.ahsada.. 

Eu queria fazer UrTi ::-l..:o.r!?. -::::::'=.o resuttado prá
tico proveniente desse reque::!""''er.t0. :A-so seja 
aprovado. Na verdade. poderá. ao çontrário do que 
pensa a Senadora Emilia Fernandes. "1dt.:z·!" a pos· 
síbilidade de debate em torno da sua emenda, por
que há uma tradição nesta Casa de que quando os 
projetas são apensados a matéria é encaminhada 
para o mesmo relator. Não tenho a mínima dúvida 
de· que se o projeto da Senadora E mi lia Fernandes 
for apensado ao projeto do Senador Gilberto Miran
da, será encammhado ao Senador Jefferson Péres, 
que. com certeza. manterá o mesmo relatório. dando 
prioridade à extinção da representação e/assista. 

Portanto, ao contrano do que a Senadora Emi
ha Fernandes está defendendo, é exatamente o 
apensamento que poderâ inibir o debate. Da forma 
como está tramitando. em separado. pnmeiro vamos 
discuttr se se mantém 0u não a representação clas
sista. Se o Plenano do Senado entender que deve 
ser extinta. vat votar favoravelmente à emenda. A 
emenda sendo rejettada. naturalmente va1 continuar 
em debate a proposta ae emenda a Const1twção da 
Senadora Em1l1a Fernandes. que não será preJUdlca
ja caso a propcsta de e:mnção seja rejeitada. 

Por tsso. em nome da Bancada do PT -quero 
reg1strar. porque esta e uma questão em que há d1· 
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vergência no Bloco -, encaminhamos pela rejeição 
do requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Em 
votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Rejeitado. 
A Proposta de Emenda à Constituição n• 63. 

de 1995, será incluída na Ordem do Dia oportuna
mente, e a de n' 19, de 1998, retoma à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -
Item 4: 

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de lei da Câmara n• 101, de 
1994 (n• 408191, na Casa de origem), que 
acrescenta parágrafo único ao art. 846 da 
Consolidação das leis do Trabalho, para 
permitir, na ausência de acordo. o julgamen
to imediato das reclamações de natureza 
unicamente salarial, tendo 

Pareceres sob n•s 265, de 1994. e 521 de 
1998, da Comissão de Assuntos Sociais: 

- 1• pronunciamento: Relator: Senador Magno 
Bacelar, favorável, com Emenda n• 1-CAS, de reda
ção, que apresenta: e 

- 2" pronunciamento (reexame nos termos do 
Requerimento n• 555195): Relator ad hoc: Senador 
Nabor Júnior, pela prejudicialidade. 

A Presidência, nos temnos do art. 334, alínea 
"a", do Regimento Interno, declara prejudicado o 
Projeto de lei da Câmara n• 1 01, de 1994. 

A matéria vai ao Arquivo. 
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Canos Patrocínio) -

ltem5: 

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Substitutivo da Câmara ao Projeto de 
lei do Senado n' 61, de 1985 (n• 8.041/86. 
naquela Casa), de autoria do Senador Nél
son Carneiro. que acrescenta e modffica dis
positivos da lei n' 5.010, de 30 de maio de 
1966, que organiza a Justiça Federal de pri
meira instância, e dá outras providências. 
tendo 

Pareceres sob n"s 693, de 1996, e 518, de 1998, 
da Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania: 

- 1• pronunciamento: Relator: Senador Romeu 
Tuma, pela prejudicialidade do Substitutivo da Câ· 
mara ao Projeto de le1 do Senado n' 61. de 1985; 

· 2" pronunciamento (em atendimento à solici
tação constante do Oficio n• 1.515, de 1995, do Pre
sidente do Senado): Relator. Senador Josaphat Ma
rinho, pela prejudicialidade da proposição original 
aprovada pelo Senado. 

Nos termos do art. 364, "a", do Regimento ln· 
temo, a Presidência declara prejudicados o substitu· 
tivo da Câmara dos Deputados e a proposição do 
Senado Federal. 

As matérias vão ao Arquivo. 
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -Item 6: 

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Substitutivo da Câmara ao Projeto de 
lei do Senado n• 172, de 1991 (n• 2.458/91, 
naquela Casa), de autoria do Senador Juta
hy Magalhães, que estabelece a obrigatorie
dade de apresentação da declaração de 
rendimento anual pelos governantes e diri· 
gentes da Administração Pública Federal, 
tendo 

Parecer sob n• 519, de 1998, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. Relator. Senador 
Edison lobão, pela pre]udicialidade. 

Nos termos do art. 364, ·a·. da Regimento ln· 
temo, a Presidência declara prejudicados o substitu
tivo da Câmara dos Deputados e a proposição erigi· 
nal do Senado Federal, tendo em vista o que já foi 
atendido com a lei n• 8. 730, de 1 O de novembro de 
1993. 

As matérias vão ao Arquivo. 
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Es· 

golada a matéria constante da Ordem do Dia. 
A Presidência comunica ao Plenário que a ses· 

são não deliberativa de amanhã será realizada às 1 O 
horas; 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - So
bre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecen
do a redação final para o Projeto de lei da Câmara 
n• 62, de 1997 (n.• 4340/93, na Casa de ongem). 
que será lido pelo Sr. 1• Secretário em exercício. 
Senador Gilvam Borges. 

É lido o seguinte: 
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PARECER N" 545, de 1998 
(Da Comissão Diretora) 

R~ fiM! do projeto de Lei de 
Câmara n" 62, (n"4.340, de 1993, na ca... 
de Origem). 

A com1ssão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Lei da Câmara n" 62, de 1997 (n• 
4.340, de 1993, na Casa de Origem), que altera a 
Le1 n• 8. 171, de 17 de janeiro de 1991, acrescentan
do· lhe dispositivos referentes à defesa agropecuária, 
com alterações redacionais para adequação à Lei 
Complementar n• 95, de 26 de fevereiro de 1998. 

Sala de Reuniões da Comissão, 29 de outubro 
de 1998. - Ronaldo Cunha Uma, Presidente- Car
los Patrocínio, Relator - EmiUa Fernandes - Mar· 
luce Pinto. 

ANEXO AO PARECER N" 545, DE 
1998 

Allera • Lei n" 1.171, de 17 de J-nei
ro de 1991, ~lhe dlapc»IU
vos oehhet .... à...,._ agrop1cuá.ia. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" A Lei n• 8.171, de 17 de janeiro de 

1991. em seu Capitulo Vil, passa a vigorar com 011 
segUintes artigos: 

'Art. 27-A. São objetivos da defesa 
agropecuária assegurar: 

I - a sanidade das populações vega-
tats; 

11 - a saúde dos rebanhos animais; 
III - a idoneidade dos insumos e dos 

serviços utilizados na agropecuária; 
IV - a identidade e a segurança higit

mco-sanrtária e tecnológica dos produtos 
agropecuários finais destinados aos consu
midores. 

§ 1° Na busca dO alingimento dos obje
t!Vos refendos no CllpUt. o Poder Público de
senvolverá, permanentemente, as seguintes 
atividades: 

I - vigilância e defesa sanrtária vegetal; 
11 - vigilância e defesa sanitária animal; 
III - inspeção e classificação de produ-

tos de origem vegetal. seus derivadOs. sut>
produtos e residuos de valor econõmico; 

IV - inspeção e classificação de produ
tos de origem animal, seus derivados, sut>
produtos e reslduos de valor econOmioo; 

V - fiscalização dos msumos e dos 
serviços usados nas atividades agropecuá-
rias. 

§ 2• As atividades constantes do pará· 
grafo antenor serão organizadas de forma a 
garantir o cumprimento das legislações vi· 
gentes que tratem da defesa agropecuária e 
dos oomprom1ssos internacionais firmados 
pela União." 

• Art. 28·A. Visando à promoção da 
saúde. as ações de vigilância e defesa sani· 
tária dos animais e dos vegetais serão orga
nizadas, sob a coordenação do Poder Públi· 
co nas várias mstânctas federativas e no 
âmbrto de sua competência, em um Sistema 
Unrticado de Atenção à Sanidade Agrope· 
cuária, articulado, no que for atinente à saú· 
de pública, com o Sistema Único de Saúde 
de que trata a Lei n• 8.080. de 19 de setem
bro de 1990, do qual participarão: 

I - serviços e instrtuições oficiais; 
11 - produtores e trabalhadores rurais, 

suas associações e técnicos que lhes pres
tam assistência; 

III - órgãos de fiscaliZação das calego
nas profissionais diretamenta vinculadas é. 
sanidade agropecuária; 

IV - entidades gestoras de fundos or· 
~"n,Lados pelo setor privado para comple
mentar as ações públicas no campo da de
fesa agropecuária. 

§ 1• A área municipal sará ccnsiderada 
unidade geográfica básica para a organiza
ção e o funcionamento dos serviços oficiais 
de sanidade agropecuária. 

§ 2" A instância local do Sistema unifi
cado de atenção à sanidade agropacuária 
dará, na sua jurisdição, plena atenção à sa
nidade. com a participação da c:omunK:Iade 
organ1zada. tratando especialmente das se
guintes ativ1dades: 

I - cadastro das propriedades; 
11 - inventáno das populações ammais 

e vegeta1s; 
III - controle de trãnsrto de animais e 

plantas; 
IV- cadastro dos profissionais de sam· 

dade atuantes; 
V - cadastro das casas de comércio de 

produtos de uso agronõm1c0 e veterináno; 
VI - cadastro dos laboratórios de dig

nósticos de doenças; 
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VIl - inventário das doenças diagnosti
cadas; 

VIII- execução de campanhas de con
trole de doenças; 

IX- educação e vigilância sanrtária; 
X - participação em projetes de erradi

cação de doenças e pragas. 
§ 3° Às instâncias intermediárias do 

Sistema Un~icado de Atenção à Sanidade 
Agropecuária competem as seguintes at!VI
dades: 

I - vigilância do trânsito interestadual 
de plantas e animais: 

11 - coordenação das campanhas de 
controle e erradicação de pragas e doenças; 

III - manutenção dos informes noso
gráficos; 

IV - coordenação das ações de epide
miologia; 

V - coordenação das ações de educa
ção sanrtária; 

VI - controle de rede de diagnóstico e 
dos profissionais de sanidade credenciados. 

§ 4° À instância central e superior do 
Sistema Uniftcado de Atenção à Sanidade 
Agropecuária compete: 

I - a vigilância de portos. aeroportos e 
postos de fronteira internacionais; 

11 - a fixação de normas referentes a 
campanhas de controle e erradicação de 
pragas e doenças; 

III- a aprovação dos métodos de diag
nóstico e dos produtos de uso veterinário e 
agronõmico; 

IV- a manutenção do sistema de infor
mações epidemiológicas; 

V - a avaliação das ações desenvolvi
das nas instâncias locais e intermediárias do 
sistema unificado de atenção à sanidade 
agropecuária; 

VI - a representação do Pais nos fó
runs internacionais que tratam da defesa 
agropecuária; 

VIl - a realização de estudos de epide
miologia e de apoio ao desenvolvimento do 
Sistema Unificado de Atenção à Sanidade 
Agropecuária; 

VIII - a cooperação técnica às outras 
instâncias do Sistema Unificado; 

IX- o aprimoramento do Sistema Unifi
cado; 

X - a coordenação do Sistema Unificado; 

XI - a manutenção do Código de Defe
sa Agropecuária. 

§ s• Integrarão o Sistema Unificado de 
Atenção à Sanidade Agropecuária instituiçõ
es gestoras de fundos organizados por enti
dades privadas para complementar as açõ
es publicas no campo da defesa agropecuá-
na. 

§ s• As estratégias e politicas de pro
moção à sanidade e de vigilância serão 
ecossistêmicas e descentralizadas, por tipo 
de problema sanitário, visando ao alcance 
de áreas livres de pragas e doenças. confor· 
me previsto em acordos e tratados interna
cionais subscrrtos pelo Pais. 

§ 7" Sempre que recomendado epide
miologicamente é priorrtária a erradicação 
das doenças e pragas, na estratégia de 
áreas livres.' 

• Art. 29-A. A inspeção industrial e sani
tária de produtos de origem vegetal e ani
mal, bem como a dos insumos agropecuá
rios, será gerida de maneira que os procedi
mentos e a organização da inspeção se faça 
por métodos universalizados e. aplicados 
eqürtativamente em todos os estabelecimen
tos inspecionados. 

§ 1• Na inspeção poderá ser adotado o 
método de análise de riscos e pontos criti
cos de controle. 

§ 2" Como parte do Sistema Unificado 
de Atenção à Sanidade Agropecuária, serão 
constrtuidos um sistema brasileiro de inspe
ção de produtos de origem vegetal e um sis
tema brasileiro de inspeção de produtos de 
origem animal, bem como sistemas especifi
cos de inspeção para insumo usados na 
agropecuária. • 

Art. 2• O Poder Executivo regulamentará esta 
Lei no prazo de até noventa dias. a contar de sua 
publicação. 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocinio) - So
bre a mesa. requenmento que será lido pelo Sr. t• 
Secretário em exercicio, Senador Gilvam Borges. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO NO 536, de 1998 

Senhor Presidente, Nos termos do art. 321 do 
Regimento Interno, requeiro a dispensa de Publica
ção do Parecer. para Imediata discussão e votação 
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da redação final do Projeto de Le1 da Câmara n• 62. 
de 1997 (n• 4.340193, na Casa de Ongem), que atte
ra a Lei n• 8171, de 17 de janeiro de 1991, acres
centando-lhe disposibvos referentes à defesa agro
pecuána. 

Sala das Sessões. 29 de outubro de 1998. 
Osmar Dias. 

O SR. PRESIDENTE (Ca~os Patrocínio) -
Aprovado o requerimento. passa-se à 1med1ata apre
ciação da redação final. 

Em d1scussão a redação hnal. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à sanção. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Vol

ta-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra. para uma comunicação 

Inadiável, por cinco minutos, ao eminente Líder José 
Eduardo Dutra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT
SE. Para uma comunicação inadiável.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, pedi a palavra para informar 
a Casa sobre um requenmento de informações que 
apresentei à Mesa. 

Os Senadores que acompanharam hoje a sa
batina do Mmistro Pedro Malan t1veram a oporluni
dade de ver que nós cobramos mtormações do Go
verno a respeito dos resultados do pacote anterior. 

O Ministro Pedro Malan afirmou não ter em 
mão as informações, mas comprometeu-se a enviá
las por escrito. Como sei que S. Ex' é um homem 
muito ocupado e pode esquecer a promessa que tez 
durante a mtervenção, apresentei um requerimento 
à Mesa e já o entreguei a S. Ex• para que as infor
mações seJam agilizadas e. antes de votarmos o 
novo pacote. tenhamos em mão os resultados dO 
anterior. 

É o segUinte o teor do requerimento: 
"Reque~ro, nos termos reg,menta1s. sejam 

prestadas pelo M1n1stro da Fazenda as segumtes ,,.. 
formações: 

a) Qual o resuttado concreto em termos de ga
nhos de rece1ta e/ou redução de despesas decorren
te de cada uma das 51 medidas propostas. anuncia
das na Exposição de Motivos I nterministenal. divul
gada em 1 O de novembro de 1997, que objetivavam 
atingir um aJuste fiscal da ordem de R$19,72 bilhões? 
Qual o percentual dessa meta, até o momento, foi 

ating1do e qual a previsão de ajuste fiscal até o final 
do ano decorrente exclusivamente dessas medidas? 

b) Qual o desenvolvimento detalhado das me
didas abaixo relacionadas, com a apresentação de 
dados específicos para as ações etetivamente im
plantadas e para as razões técnicas etou politicas 
que impediram a execução de algumas ações? 

- Revasão dos contratos. de prestação de servi
ços - ganho esperado de R$580 milhões; 

• Retirada da tolha de pagamento dos mat1vos 
não recadastrados - ganho esperado de R$230 mi
lhões; 

· Auditoria dos benefícios da LOAS - ganho 
esperado de R$21 o milhões; 

• Perícia médica para concessão dos benefi· 
cios de auxmo.<Joença - ganho esperado de R$250 
milhões; 

• Aumento da taxa de embarque para U$90 -
ganho esperado de R$500 milhões; 

• Redução dos incentivos setoriais e regionais 
- ganho esperado de R$550 milhões; 

· Redução da isenção das compras realizadas 
em Duty Free - ganho esperado de R$20 milhões; 

• Elevação das rece~s e redução das despesas 
das estatais- ganho esperado ele R$5.700 bilhões. 

c) Por último, o Ministério da Fazenda ou qual· 
quer outro órgão do Governo foi incumbido da res
ponsabilidade de acompanhar a implementação das 
propostas divulgadas à época, tendo em vista que 
as ações abrangem diversos M1n1stérios? De que 
fonna o Ministério da Fazenda organizou-se para 
controlar medidas como a revisão dos contratos de 
prestação de serviços, por exemplo, considerando· 
se o a~o grau de responsabilidade que possui esse 
Ministério na execução da politica fiscal e, em parl1· 
cular, dessas medidas? 

Constitucionalmente, o Ministro tem 30 d1as 
para responder o requerimento, mas, na medida em 
que S. Ex' se prontrticou, na própna expos1ção. a 
encammhar as Informações por escnto e na med1da 
em que eu já entreguei-lhe em mão o requerimento 
- exatamente para me adiantar a leitura. publicação. 
definição da Mesa. encaminhamento etc - espero 
que as informações. que, no meu entendimento. são 
fundamentais para que o Congresso Nac1onal possa 
se debruçar sobre o novo pacote, seJam encaminha
das a esta Casa antes da votação do pacote. 

Murto obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Ca~os Patrocínio) -

Concedo a palavra ao emmente Senador Gilvam 
Borges. 
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O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente. S,.s e Srs. Senadores. transcorreu 
ontem o Dia Nacional do Servidor Público. 

Não podia ser menos festiva e alvissareira a 
conjuntura em que se comemorou o evento. A pró
pria data, tão cara aos milhões de servidores públi· 
cos brasileiros, acabou por ficar na sombra, passou 
quase despercebida, ofuscada na mídia pelas preo
cupações gerais com o anúncio do ajuste fiscal pelo 
Presidente da República e pelo Ministro da Fazenda. 
ocorrido ontem. 

Entre as medidas editadas, em vias de serem 
apreciadas pelo Congresso Nacional, a maioria de 
caráter impopular, tidas, no máximo, como um mal 
necessário para evitar o descalabro financeiro da 
União, figura uma com endereço certo - o funciona
lismo público federal -, na forma de aumento das 
contribuições dos servidores ativos e inativos para o 
sistema de seguridade social. 

Outra iniciat;va legislativa temática parece ser 
a das leis complementares, versando sobre os crité· 
rios tanto de avaliação de desempenho como causa 
de perda do cargo de servidores estáveis (art. 41, in
ciso III, da Constituição Federal), como de definição 
de prioridades na exoneração de servidores estáveiS 
em razão de excesso de gastos da unidade federati
va, em face do percentual fixado em lei. em obediên
cia ao comando do an. 169, § 4•, da ConstitUição 
Federal. 

Neste quadro. entendo que a melhor forma de 
um parlamentar federal render homenagens aos ser
vidores públicos - na sua imensa maioria constrtuí· 
dos de profissionais zelosos e dedicados - é colocar 
sua voz e seu voto a serviço dessa numerosa e sa
crificada coletividade. 

Quanto às matérias mencionadas, quero mam· 
testar de antemão minha contrariedade em relação à 
elevação exagerada da contribuição dos serv1dores 
ativos em aliquotas que. especula-se. cheganam a 
15 e até a 20%. 

Ora, um gravame de 20°/o sobre os vencimen
tos brutos, somado ao desconto do imposto de ren
da de até 26,5%, além de outros descontos voluntá· 
rios, resultana num verdadeiro confisco de metade 
da remuneração do serv1dor. o que repugna a nossa. 
consciência jurídica e, até mesmo. contrasta com a 
Cana Magna do País, que pro1be, expressamente. 
qualquer tributação com efeito confiscatório. E, 
como se sabe, pelo sistema da Constituição vigente. 
a contribuição social tem natureza tributária. 

Quero deixar claro, todavia. minha posição fa
vorável ao controle dos gastos públicos, compreen
dendo a necessidade de distribuição equânime dos 
sacrifícios, ainda que com ceno ônus para os servi
dores, mas nunca numa escala tão penosa. Até por
que não há segmento social no Brasil que, como os 
servidores, !anta contribuição tenha dado ao sanea
mento das contas públicas. mantidos há quatro anos 
sem qualquer reajuste. Assim, não é justo nem ra
zoável penalizá-los ainda mais sem prejuízos defini
tivos à sua própria dignidade humana. 

Quanto aos inativos, não há justificativa moral 
ou jurídica para cobrar-lhes, de novo, contribuição a 
um sistema para o que já foram descontados duran
te toda uma vida funcional, ao longo da qual aperfei
çoou-se seu direrto, conforme as normas então vi
gentes, a perceber uma cena ·contrapartida na forma 
de proventos de inatividade. 

Negar-lhes hoje tal benefício· importa, a meu 
ver, ofensa ao principio do direrto adquirido, erigido· 
pela Constituição da República em cláusula pétrea. 
imune até ao poder reformador, através de proposta 
de emenda ao seu texto. Trata-se de uma questão 
de princípio, onde não vale transigir. 

Quanto à regulamentação das· possibilidades 
de exoneração do servidor público estável, é preciso 
todo cuidado na elaboração de critérios que presti
giem o principio da impessoalidade e moralidade ad
ministrativas. para não se dar ensejo, numa matéria 
técnica e financeira como essa, a arbrtrariedades e 
pnvilégios de quaisquer naturezas. 

Sinto-me à vontade para assumir tais posições, 
sem qualquer conteúdo de oposição aos esforços 
louváveis do Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República de contenção de gastos públicos, mas 
apenas por dever de coerência para com a minha 
própria trajetória política. 

Nestes quatro anos no Senado Federal, tenho 
me batido. sem trégua, em defesa dos interesses 
dos servidores públicos. notadamente os do meu 
Estado -o Amapá. 

Ombro a ombro com a bancada federal do 
Amapá, realizei junto à Administração Pública Fede· 
ral todas as gestões passiveis para evrtar a demis
são de milhares de servidores públicos federais à 
dispcs1ção do Estado do Amapá, obtendo êxito nes
tas gestões. 

No texto da Reforma Admmistrativa, logramos 
1nsenr disposrtivo (o an. 31) garantindo a manuten
ção em quadro em ext1nção da Administração Fede
ral de inúmeros servidores que prestavam serviços 
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ao ex-Terntório quando de sua transformação em 
Estado. 

Toda esta atuação tem em vista não somente a 
proteção dos cargos dos servidores, mas, sobretu
do, o . principio da continuidade administrativa, pri
mordial ao funcionamento eficiente da máquina pú
blica. 

Entendo, com a melhor doutrina administrativa, 
que as prerrogativas dos servidores, tais como uma 
certa estabilidade no cargo e a garantia de não redu
ção de vencrmentos, não resguardam apenas o inte
resse individual do servidor, mas pretendem assegu
rar ao Estado um mínimo de condições para realizar 
uma boa administração, através de agentes pu~ 
eficientes, bem treinados, bem remunerados e prote
gidos de eventuais práticas abusivas por parte ae 
autoridades. 

É preciso, a todo custo, evrtar-se o risco de se 
colocar a ocupação e a desocupação de cargos pú
blicos ao sabor de picuinhas· políticas locais, regio
nais ou mesmo nacionais. 

Da profissionalização, da qualtticação e de um 
mínimo de segurança na permanência nos quadro. 
administrativos é que depende o sucesso de qual
quer- governo sério, com p_rojetos estratégicos que 
exijam continuidade e não se esgotem numa só ge&
tão. 

Isto é o que de precisamos: de uma burocracia 
estável competente e bem remunerada. 

Assom. nesta data alusiva ao funcionalismo pú
blico, quero colocar-me ao seu lado, pelo menor sa
cnficio possível de seus interesses, já tão duramente 
atingidos nos úHimos tempos, certo de que seus in
teresses são, quase sempre, coincidentes com o dO 
próprio Estado ou Nação, na qualidade de se~a 
agentes administrativos, membros atuantes e indi• 
pensáveis no organismo estatal, que queremos -
forte e saudável na prestação de bons serviços pú
blicos à população. 

Sr. Presodente. nobres Senadores, mais uore 
vez temos uma dtticuldade complexa. Desde anteon
tem, a Nação discute o lançamento do pacote de 
aJuste fiscal. e ontem. aqui da minha cadeira, obser
vava os nobres Pares a comentarem suas pr~
ções e fazerem ponderações. Tive a oportunidade 
de acompanhar uma intervenção do nobre Senador 
Artur da Távola, que, com seu bnlhantismo e o baile 
harmónico das palavras proferidas. encantou a to
dos neste plenáno. 

Em outro momento, subiu a esta tribuna o Se
nador Roberto Requião. Acompanhe• &eu discurao, 
conJecturando sobre seu enfoque. De um lado e dO 

outro. presencoei o brilhantosmo de vários Colegas. 
mas nesta tribuna esteve um Senador aguerrido e 
operante, que, de uma forma contundente, repudiou 
o ajuste fiscal. Do meu lugar, fiquei atento e preocu
pado. E pensei: ali está o príncipe do Apocalipse. O 
discurso de S. Ex" foi tão veemente que me pareceu 
que o Brasil não teria mais jerto, segundo as afirma
ções do Senador. 

Ora. estamos vindo de uma eleição. e o Presi
dente Fernando Henrique e seus ministros, na área 
do Executivo, têm suas preocupações e tomam me
didas que não são tão populares, mas que se fazem 
necessárias. Apesar dos sacrificios e das dificulda
des que o povo brasileiro enfrentará, nesta hora em 
que todos os segmentos são convidados a dar sua 
contribuição, qual é o político que não gostaria de ter 
100% de apoio da opinião pojblica? O sacrifício, no 
entanto, faz-se necessário. 

Portanto, Sr. Presidente, ao mesmo tempo em 
que venho à tribuna em defesa dos servidores publi
cas. também defendo o Presidente da República; 
mas aproverto a oportunidade para fazer um apelo a 
Sua Excelência e à sua equipe económica: que os 
sacrificios a serem imputados aos servidores pllbli
cos sejam vistos com muno carinho. Ternos corno 
fazer alguns cortes, temos corno aJustar, mas não é 
por esse caminho. 

Senhor Presidente da República. Srs. Minis
tros. estamos há quatro anos sem reajuste. com o 
salário defasado, e tenho certeza absoluta de que 
não é cortando 20% do salário dos servidores que 
vamos resolver o problema dessa crise, que acredito 

· será passageira. 

Ontem ouvi o nobre Senador Requião tirar do 
túmulo Ka~ Marx e Engels. conclamando o estatis
mo enquanto o mundo se moderniza. E nós paga
mos um preço por essa modernização. Ao Presiden
te da República e à sua equipe econOmoca, como 
também ao Congresso Nacional. devemos grandes 
avanços. Contudo. voHou aquo o atraso. Sr. Preso
dente. Desta tribuna. vo talvez um troglodita do esta
tasmo rejuvenescendo no deseJO único e exclusrvo 
de chamar a atenção. Portanto, aos príncipes do 
Apocalipse. cautela. porque o Brasil tem jerto e está 
no caminho certo. 

Fica registrado o meu apelo ao Presidente de 
República e à sua equipe económica para que dêem 
atenção especoal aos nossos servidores publicas. 

O Sr. Joaé Eduardo Dulnl (Bioc:o.IPT-SE) - V. 
Ex" me concede um aparte, SenadOr Gilvam Borges? 
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O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP)- Con· 
cedo o aparte a V. Ex", nobre Senador José Eduar· 
dO Outra. 

O Sr. José Eduardo Outra (Bloco/PT-SE) -
Senador Gilvam Borges, queria apenas lazer um re
gistro: fui um dOs Senadores que estavam em plená· 
rio por ocasião do pronunciamento dO Senador Ro
berto Requião, e fiz-lhe um aparte, elogiando seu 
discurso. Agora, vejo V. Ex" crrticá-lo duramente. 
Naturalmente, o procedimento dos Senadores não é 
igual, não são todos que agem da mesma forma; por 
exemplo, nas duas ou três vezes que me pronunciei 
sobre discursos lertos anteriormente por outros Se
nadores, fiz questão de avisá-los, dizendo-lhes que 
faria referência a seus pronunciamentos, e que gos
taria de contar com suas presenças. Se não me en
gano, isso aconteceu oom o SenadOr José Roberto 
Arruda e com o SenadOr Romero Jucá, na época da 
discussão da Relonna Administrativa. V. Ex" diz que 
assistiu ao discurso dO Senador Roberto Requião; 
não sei se pela televisão ou em plenário; se V. Ex" 
estava no plenário e tinha essa opinião sobre o seu 
discurso, poderia tê-lo contestado de corpo presen
te, em aparte. Particulannente, não considero muito 
elegante lazer referências a pronunciamentos de 
Colegas na ausência deles, a não ser que V. Ex" te
nha avisado ao SenadOr Roberto Requião - e então 
antecipo minhas desculpas - de que iria referir-se ao 
seu discurso, e S. Ex", porventura, não tenha tido a 
oportunidade de comparecer. Eu quis lazer esse re
gistro, porque não concordo com o pensamento de 
V. Ex" sobre o pronunciamento do Senador Roberto 
Requião. Particularmente, alinho-me com quase 
tudo o que S. Ex" disse. E não me considero um tro
glodita. Murto obrigado. 

O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP)- Sena
dor José Eduardo Outra, sem sombra de dúvida, eu 
estava aqui ontem; mas justamente por uma ques
tão de educação e elegáncia, não quis tirar o brilho 
do pronunciamento do Senador Roberto Requião, in
terrompendo-o e polemizando sobre o assunto, por
que talvez eu fosse quebrar a seqüência do discurso 
de S. Ex" . Contudo, do meu discurso daqui desta tri
buna, teremos desdobramentos, quando então tere
mos oportunidades para o embate neste plenário. 
Ainda temos quatro anos pela frente. 

Resperto e compreendo a posição de V. Ex", 
como Líder da Oposição. Sei que V. Ex" está enfren
tando um grande conflito, em lace de toda a mudan
ça que temos tido: o Muro de Berlim já caiu, a Revo
lução de 1917 não deu certo, e o mundo está-se 
modernizando. É uma questão de metodologia ou de 

ideologia. mas respeito o posicionamento de V. Ex' 
e reconheço sua brilhante atuação. 

Quanto ao embate, V. Ex• pode ter a certeza 
de que o Senador Roberto Requião e eu teremos 
murtas oportunidades de travá-lo. Não fiz a interven· 
ção ontem, Senador José Eduardo Outra, por uma 
questão de educação e respeito ao pronunciamento 
do Senador e por não pretender quebrar a sua se· 
qüência ou diminuir o seu brilhantismo. De repente. 
o aparte levaria cinco ou dez minutos, e S. Ex• volta
ria para contestar. TIVe realmente murto respeito 
pelo pronunciamento do Senador, mas contesto-o 
em outras posições e ótica. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bioco/PT-SP) - Con
cede-me V. Ex" um aparte? 

O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP)- Ouço 
V. Ex" com prazer. 

O Sr. Eduardo SUplicy (Bioco!PT-SP)- Dese
jo apenas dar meu testemunho. Assisti ao pronun
ciamento do Senador Roberto Requião, aparteei-o e 
o cumprimentei. Tendo acompanhado as mais de 20 
laudas escritas e faladas pelo Senador Roberto Re
quião, escutei criticas severas, por exemplo, à politi
ca de taxas altíssimas de juros, a politicas que resul· 
taram em problemas de desigualdade, a politicas 
que não combateram devidamente a pobreza, o de
semprego, a politicas que resultaram no encolhi· 
menta da produção agrícola e na diminuição do va· 
lar da produção industrial em relação ao Produto ln
temo Bruto brasileiro. Ainda nesta semana, a Asso· 
ciação Brasileira de Indústrias de Máquinas e Equi
pamentos - Abimaq - e o Sindicato das Indústrias 
de Máquinas e Equipamentos - Sindimaq - divulga
ram na imprensa um documento sobre qual será a 
próxima bordoada. Falam justamente da diminuição 
tão significativa do selar de equipamentos, que. an
tes, abrigava um número bem maior de emprega· 
dos. Foi esse o sentido maior da critica do Senador 
Roberto Requião. S. Ex" não fez menção a querer 
que a economia brasileira tosse ho1e estatizada. 
como V. Ex• mencionou. S. Ex" se preocupou com a 
criação de um modelo que representasse cresc1· 
menta mais acelerado da Economia e maior eqüida· 
áEfpara todos os brasileiros. É apenas este o regis· 
tro que gostaria de lazer, a bem da verdade. 

O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP) - Agra· 
deço o aparte de V. Ex' e apelo para que releia o 
pronunciamento do nobre Senador Roberto Requião 
para compreender o que há realmente no seu âma
go. Tratou-se de um apelo ao estabsmo. Mais tarde, 
discutiremos o mérrto desse discurso. Coloco-me à 
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disposição para discutir a questão não só no Plená
no. como em outras oportunidades. 

Sr. Presidente; Sr"s e Srs. Senadores, encerro 
mmhas palavras e agradeço a atenção. Que D8U5 
nos abençoe e nos proteja. Continuarei, como um 
dos caçulas da Casa, observando os debates. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Canos Patrocinio) 

Concedo a palavra ao eminente Senador Júlio Cam
pos. como Líder. 

O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-MT. Como Lidar. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do o,.. 
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, fale
ceu ontem em Cuiabá o Padre Pedro Cometti, u
das grandes personalidades do mundo religioso, ca
tólico do Estado de Mato Grosso. Milhares de fiéis 
acompanharam seu sepultamento realizado na capi
tal mato-grossense. 

Diz a notrcia de hoje do Jornal 016rio de C~ 
bá: "Uma mu~idão de fiéis assistiu à missa de corpo 
presente e acompanhou as homenagens e o enterro 
do padre Pedro Cornetti. O corpo foi velado na Cate
dral Metropol~ana de Cuiabá por religiosos e por um 
grande número de fiéis". 

Ele foi vigário geral da arquidiocese de Cuiabá 
desde 1973 e se notabilizou pelo trabalho desenvol
vido junto às famllias cuiablnas. Desde 1964, quan
do o Padre Cometti chegou a Mato Grosso, dedioe
va-se ao aconselhamento de casais e jovens, aler
tando-os principalmente para a importância do diálo
go, do respe~o mútuo, da união e do combate k 
drogas. 

Autor de mais de 1 O livros, Padre Pedro Co
metti deixou muitas mensagens aos pais, mães e jo
vens. Num deles, int~ulado Juventude, Problema e 
Solução, sugere aos jovens caminhos que poderi
mantê-los afastados das drogas, apontando os rla
cos e os danos da dependência química. 

As obras l~erárias do Padre Cometti renderam
lhe o convite para integrar a Academia Mato-Gr05-
sense de Letras. Desde 1987, ele ocupava a cadeira 
n' 17 daquele sodalício. Rlósofo e pedagogo, padle 
Comett1 mostrou força e solidariedade durante a en
chente de 1974, quando o rio Cuiabá transbordou, 
desabngando milhares de fam~ias. 

Am1go pessoal do então Governador do Estado 
José Fragelli, que foi Senador e Presidente desta 
Casa. Padre Comett1 recebeu a incumbência de 
atender os flagelados. De acordo com o Arcebispo 
de Cuiabá. Dom Bonifácio Picinini, Padre Cometti ti
nha "carta branca" do Governador José Fragelli para 
compra r no comércio e atender as famOias dos fia-

gelados. Ele foi idealizador do ba1rro Novo Terceiro. 
onde foram assentadas múmeras famílias desabri
gadas. 

Padre Pedro sofria de hepat~e. e. nos ú~imos 
meses, a doença agravou-se com cirrose. acarretan
do sua morte. Na segunda-feira. dia 26, ele entrou 
em estado de coma e. ontem, terça-te~ra, d1a 27, fa
leceu, sendo sepultado no dia de ontem. No bairro 
Grande Terce~ro, hav1a um grande número de autori
dades e fiéis que compareceram ao seu velório. Ele 
tinha 80 anos de 1dade e era uma das ma1ores per· 
sonalidades da Igreja Católica de Cuiaba. 

Nesse instante, em meu nome. em nome da Li
derança do PFL e tambêm dos meus Colegas de 
Bancada, Senadores Jonas Pinheiro e Sérgio Bezer· 
ra, transm~o ao mundo católico mato-grossense a 
nossa solidariedade e o nosso profundo sentimento 
pela perda desse grande homem e religioso. 

O SR. PRESIDENTE (Car1os Patrocínio) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Su
plicy. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT-SP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Senadores, em 
primeiro lugar. registro a importância da argüição 
que o Senado Federal, cumprindo com o seu dever. 
tez hoje com as presenças do Ministro Pedro Malan 
e do Presidente do Banco Central. Gustavo Franco. 
debatendo o Plano de Estabilização Rscal apresen
tado pelo Governo Fernando Henrique Cardoso. que 
tem por finalidade gerar. em pouco tempo, um supe
rávit primário. 

Por que razão aconteceu isso? Esta foi uma 
das indagações que formulamos ao Ministro Pedro 
Malan. Resu~ou. sobretudo. pelo fato de ter o Go
verno perrn~ido que houvesse, ao longo dos ú~imos 
quatro anos, uma sobrevalorização do Plano Real e 
uma abrupta abertura da economia. 

Em virtude do crescimento tão mais acentuado 
das importações e das despesas com os serviços 
em relação ao crescimento das exportações e das 
receitas com serviços. ocorreu um crescente déficit 
em contas correntes, que. para ser financiado, criou 
a necess1dade. por parte do Govemo. de elevar so
bremaneira as taxas de juros. As taxas de juros mais 
elevadas que em qualquer outro pais do mundo aca
baram resultando em decréSCimO da ativ1dade e em 
taxas de desemprego recordes. 

Quando perguntado a respeito da possibilidade 
de um ajuste da taxa camb1al, o Mmistro Pedro Ma· 
lan mencionou que será mantida a politica cambial 
de ajustes graduais, não se fazendo, na área cam-
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bial e do setor externo, um ajuste abrupto, como 
agora está desejando, por meio do que denominou 
de o fim do gradualismo do ajuste fiscal. 

Se se faz necessário prudência na hora do 
ajuste da taxa de câmbio, é preciso, entretanto, 
ponderar, diante das observações do Ministro Pe
dro Malan, que quase todos os países que desva
lorizaram as suas moedas - como o México. a 
Rússia, a Indonésia, a Coréia e outros países 
asiáticos -. dada a turbulência internacional do mo
vimento dos capitais. acabaram tendo problemas
ainda maiores do que os do período anterior à 
desvalorização - com inflação e decréscimo da 
atividade econômica. 

O Sr. Ministro generalizou esse caso, mas res
sa~o que nem sempre é assim. Quando há capaci
dade ociosa e taxas de desemprego tão altas como 
as que. vivemos, um ajuste um pouco mais acelera
do da taxa cambial pode ser compatível com a esta
bilidade de preços e o não-agravamento da inflação, 
sobretudo se esse ajuste promover o crescimento 
das exportações, da atividade econõmica e do em
prego. 

Em mu~o maior d~iculdade estão os trabalha
dores, quando as taxas de desemprego estão extre
mamente altas. Obviamente, para os desemprega
dos, bem pior é a s~uação, porque a sua remunera
ção equivale a praticamente zero. 

Haveria alternativas? Sim, como, por exemplo, 
a coordenação de um aumento de tar~as ou de bar
reiras no âmbito do Mercosul, até porque a econo
mia desses países, como a da Argentina, passa por 
problemas semelhantes. E isso pode ser fe~o sem 
ferir nenhum compromisso com a Organização Mun
dial do Comércio. Também seria possível colocar 
maiores entraves a despesas com tulismo interna
cional, cartões internacionais de crédito e compras 
nos free-shops; poder-se-iam aumentar as taxas 
sobre as remessas de pagamentos ao exterior. mas 
este caminho não foi seguido. 

Perguntei ao Ministro Pedro Malan sobre a ou
tra preocupação muito forte que tenho no que tange 
à questão da justiça, da desigualdade, de como se 
garantir trabalho e renda para todos os brasileiros e 
contrrbuir mais rapidamente para a erradicação da 
fome e da miséria. O Ministro agradeceu o livro que 
lhe dei. "O Novo Exame da Desigualdade", do lau
reado com o Prêm1o Nobel de Economia, Amartya 
Sen. mas. questionado a respeito de por que o Go
verno não anunciou nenhuma medida compensató-
ria, quero aqui registrar que senti ausência de uma 

resposta mais convincente e que pudesse estar à al
tura dos elogios que fez a Amartya Sen. pois este 
economista, ao longo de sua vida, tem-se preocupa
do sobretudo com aqueles que nada têm. Salientou 
Rubens Ricúpero•, Ministro da Fazenda no Governo 
Itamar Franco -época em que Pedro Malan era Pre
sidente do Banco Central -, em seu último art1go na 
Folha de S .. Paulo, que Amartya Sen, certo dia. 
quando perguntado sobre se teria disposição de fa
zer proposições para informar investidores quanto a 
melhor forma de aplicarem seus recursos para con
seguirem a maior rentabilidade possível, respondeu 
que sua preocupação era sobretudo com aquelas 
pessoas que nunca t1nham nenhum recurso para 
aplicar. 

Gostaria, diante da desigualdade tão acen
tuada que caracteriza a economia brasileira, fa
zendo com que tenhamos um índice GINI da or
dem de 60,1 - pior somente que o de Serra Leoa, 
que apresenta, segundo o último relatório do Ban
co Mundial, um índice GINI de 62,9 -. de dizer que 
seria razoável ouvirmos do Ministro Pedro Malan 
não apenas elogios a Amartya Sen, mas proposi
ções para se expandir o seguro-desemprego. Se a 
intenção é fazer com que o Governo Federal reali
ze convênios com Estados e Municípios, para me
lhor administrar o programa. este poderia ser, per
feitamente, universalizado. Refiro-me à possibili
dade concreta de introduzir, de forma universal. 
muito mais rapidamente do que o Governo tencio
na, a garantia de uma renda mínima para todas as 
famílias, para todos os brasileiros. 

Infelizmente, em nenhum pais do mundo, nem 
em Serra Leoa, os 1 0°/o mais ricos, conforme os da
dos de 1995, portanto depois do Plano Real, detêm 
tanto - 47,9o/o da renda nacional - como no BrasiL 
enquanto. que para os 40% mais pobres, apenas 
8,2% são destinados da renda nacional. 

Quando perguntado sobre se as mais altas ta
xas de JUros colocadas em prática pelo Governo não 
estariam a provocar ainda ma1or agravamento do 
problema da desigualdade; ma1or concentração em 
favor das grandes empresas. que têm ma1or acesso 
a fontes externas mais baratas do que as pequenas. 
não ouvi, da parte do Sr. Ministro, uma 'esposta 
convincente no sentido de que estivéssemos no ca
minho de trilhar maior just1ça, o quanto antes. eno 
nosso Pafs. 

No que diz resperto à consistência diante de 
uma situação de capac;dade ociosa se realizar um 
ajuste da taxa cambial e se conseguir dominar a ln-
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fiação. ter a estabilidade de preço e razoável cresci
mento da economia, é interessante registrar o que 
f01 expresso no seu último artigo pelo ex-Ministro e 
Deputado Federal, com o qual muitas vezes tenhO 
divergências. Mas, neste caso, é interessante noi.W' 
que. com precisão, S. Ex" mostra que. nos casos do 
Canadá e da Austrália - ambos países obl!iarnenle 
com nive1s de renda per c.p1ta maiores do que oa 
nossos, da ordem de US$20 mil per capiiJI anualmen
te - e a Nova Zelãndia com renda per CIIPila da or
dem de US$16 mil, ocorreu, entre setembro de 1997 e 
setembro de 1996. no Canadá, uma desvalonzaçáo 
aproximada e com fonmas flexiveJS de desvalorizar da 
ordem de 20%; em relação à moeda australiana, a 
desvalonzação foi da ordem de 35% e da moeda nec>
zelandesa, da ordem de 40%. 

Mostra ainda que, no caso desses três paí
ses, não houve aumento muito significativo da in
flação e houve razoável crescimento das suas 
economias, de tal maneira que aí estão três casoa 
em que uma maior flexibilização da taxa cambial 
não resultou em problemas- e aqui estou levando 
em consideração que se trata de países mais de
senvolvidos do que o Brasil e cujas economias 
não estavam com desequillbrios internos e exter
nos tão fortes quanto os que atualmente caracteri
zam a economia brasileira. 

Gostaria de registrar que achei proveitoso o 
debate havido e, inclusive, quero cumprimentar os 
meus companheiros de Bancada, os Senadores 
José Eduardo Outra e Lauro Campos, pela maneira 
como argüiram e conteslaram as observações do 
Ministro Pedro Malan. 

Sr. Presidente, quero aqu1 registrar oficio que 
estou encammhando a Exm" Sr. Ministro das Rela
ções Extenores do Brasil, Luiz Felipe Lampréia, nO& 
seguintes termos: 

Sr. Ministro. a imprensa brasileira nott
c•ou. esta semana, um lato que há muito 
tempo tem nos preocupado: o aliciamento 
de mulheres brasileiras para prostituição nO& 

países da Europa e agora em Israel. Essas 
mulheres são convidadas a deixarem o País 
com promessas de trabalho no exterior, 
mas. ao chegarem lá, têm o passaporte con
fiscado pelos donos de casas de prostituição 
e passam a v1ver em cárcere privado. 

A morte da carioca Kelly Fernanda 
Mart1ns. de 26 anos de idade, no ultimo dill 
17. em Tel Aviv. é um e•~mplo da seriedlade 
desse problema. Selma , asa. mãe de Kelly, 

denunciou à imprensa que sua filha estava 
sendo obrigada a se prostituir pela máfia 
russa. que alua em Israel. Kelly havia escrito 
carias à famnia, onde contava que estava 
sendo ameaçada de morte por um homem 
chamado Yossi, dono da casa de prostitui
ção para onde hav1a sido levada. O corpo de 
Kelly foi encontrado em uma rua em Tel 
Aviv. De acordo com informações da mãe 
dela, Kelly estava com os dentes quebrados 
e tinha hematomas no corpo. A policia israe
lense amda não divulgou as causas da mor
te da moça. 

De acordo com as denuncias que têm 
chegado ao Brasil, o esquema da mália rus
sa de prostituição conta com o trabalhO de 
brasileiros no Rio de Janeiro e em Israel. 
Essas pessoas ganham dinheiro aliciando 
mulheres pobres que procuram trabalho. Em 
Israel, elas são obrigadas a lazer até 15 pro
gramas por dia e passam a viver em condi
ções subumanas. 

Apelo a Vossa Excelência para que 
tome providências urgentes no sentido de 
garantir a segurança das óito brasileiras, 
resgatadas das casas de prost~uição pela po
licia israelense, mas que continuam em Tel 
Aviv, prestando depoimento. Essas mulheres 
estão pedindo proteção policial, já que estão 
sendo ameaçadas de morte pelos componen
tes da máfia russa e, desde sábado, não con
tam com os guardas que faziam a segurança 
no hotel onde estão hospedladas. Apelo ainda 
para que Vossa Excelência peça um levanta
mento no sentido de descobrir se existem ou
tras mulheres na mesma situação. 

No aguardo de resposta ao presente 
Oficio e, esperando que se1am tomadas as 
urgentes providências que o caso requer, 
agradeço desde já a sua atenção. 

Respeitosamente. 

Senador Eduardo Supllcy 

Líder do Bloco Parlamentar de Oposi
ção e do PT no Senado Federal." 

Sr. Pres1dente. amda cumpre a m1m reg1strar 
ofício que encam1nhe1, em 1gual teor. ao Sr. Min\stro 
do Trabalho, Edward Amadeo. e à Sr' Cláudia Cos
tin, Ministra da Adm1n1stração, nos segumtes termos: 

Sr. Mimstro, Sr" M1n1stra. desde 1997 
não é penm1tido vender, importar ou fabricar 
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qualquer produto com amianto na França, 
com base em relatório do Instituto Nac1onal 
de Saúde e de Pesquisas Médicas, que atri
buía a morte de 2 mil pessoas por ano ao 
câncer de pulmão ou da pleura, provocados 
pela aspiração da poeira do asbesto. 

O produto já foi banido em 11 países, 
entre eles os Estados Unidos, entretanto no 
Brasil sua fabricação continua autorizada. A 
única mina existente é explorada pela em
presa Eternil S/A, que, segundo denúncia 
encaminhada à Comissão de Direitos Huma
nos da Câmara dos Deputados, estaria inti
midando centenas de seus ex-empregados 
a aceitar acordos indenizatórios "indecentes. 
face a doenças crónicas adquiridas durante 
a existência de quase 50 anos da empresa 
em Osasco•. 

Fernanda Giannasi, engenheira do 
Serviço de Segurança Ocupacional do Mi
nistério do Trabalho, que tem a responsabili
dade profissional de proteger a saúde do 
trabalhador e lidera um movimento pela proi
bição do uso do amianto no Brasil, está sen
do processada pela Etemit S/ A por ter escri
to artigo onde expõe •a propaganda engano
sa• da indústria do amianto na literatura mé
dica. O referido processo causou indignação 
em várias organizações dedicadas à segu
rança no trabalho que manifestaram seu 
apoio a Giannasi, dentre elas a Associação 
Americana de Saúde Pública. 

Fernanda Giannasi é uma profissional 
dedicada que vem realizando o seu trabalho 
com seriedade e profissionalismo. Graças a 
sua integridade e persistência, aliada a defe
sa inconteste do cumprimento da lei, muitas 
injustiças têm sido evitadas. 

Independentemente de estar ou não 
com a razão, Fernanda Giannasi agiu no 
exercício de suas funções e é dever do Es
tado garantir os seus atos nos limites das 
atribuições conferidas a sua servidora. É 
inadmissível, portanto. que Giannas1 tenha 
que arcar com o ónus de constituir um ad
vogado para promover sua defesa. 

Nesta quarta-feira. ontem. foi realizado 
um ato na Câmara Munic1pal de Osasco. 
para expor a questão do amianto no Bras11 e 
na região. onde juntamente com as entida
des sindicais e organizações não governa-

----------------------

mentais foi hipotecado apoio ao trabalho da 
engenheira Fernanda Giannasi. Encaminho 
em anexo. e peço que seja transcrito. cópia 
do pronunc1amento por ela proferido no 
evento. 

Certo de que V. Ex' adotará as provi
dências que o caso requer, aproveito o en
sejo para renovar meus protestos de estima 
e consideração. 

Gostaria de Informar. Sr. Pres1dente. que rece
bi hoje telefonema do Presidente da Etemit, Sr. An
tônio Luiz Aulicinio. que mamfestou a vontade de ex
plicar-me em detalhes a questão da indústria do 
amianto no Brasil. 

Informou-me que gostaria de promover. um 
diálogo no sentido de esclarecer as condições 
de trabalho das pessoas hoje empregadas na 
Eternit, o acordo que foi realizado com o sindica
to dos trabalhadores e quais os cuidados com a, 
saúde que têm sido tomados por essa empresa 
em relação, inclusive, a outras alternativas que 
muitas vezes seriam prejudiciais à saúde dos 
trabalhadores. 

No caso da Sr' Fernanda Giannasi, a preocu
pação é que não haja tenmos que possam ser consi
derados ofensivos à empresa Eternrt, de tal maneira 
que o diálogo sobre esse assunto se dê de forma 
respeitosa. 

Tenho conhec1mento, conforme expliquei ao 
Sr. Antônio Luiz Aul1cinio, da seriedade do traba
lho, da coragem e da assertividade da senhora 
Fernanda Giannasi; coragem essa que já havia 
sido observada em outros episódios, como na ex
plosão ocorrida no ano passado na fábrica nitro· 
química do grupo Votorantim, em São Miguel Pau
lista. São Paulo. Naquela ocasião. ela assegurou 
que o sindicato dos trabalhadores poderia entrar 
na fábrica para examinar o que hav1a ocorrido com 
um trabalhador que ali havia sido morto, os possí· 
veis danos a outros trabalhadores. Trata-se. por· 
tanto, de uma profissronal - engenheira do Minis
tério do Trabalho - que procura cumprir com a sua 
responsabilidade. Obviamente. precisamos ouv1r a 
manifestação do pres1dente da Eternit; é nosso de
ver e responsabilidade. Registramos. nesse mo· 
mente, Sr. Presrdente. o documento em que S. s~. 
segundo me afirmou. irá expor o ponto de vrsta da 
Eternit. 

Muito obrigado. 
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OOCUIIENTO A QUE SE REFERE O 
SENADOR EDUARDO SUPUCY EM SEU 
PRONUNCIAMENTO: 

PROCESSO CRIME POR DIFAMAÇÃO MOVI CC 

PELA ETERNIT NO BRASIL 

Cronok>gaa dos Fatos: 

1) Em 16-3·96. Fernanda Gtanas1. Engenheira do MWiist• 

no do Trabalho em Sio Paulo e uma das lideres do mov1mento do 

bammento do amian1o no Brasil, iançou um manifesto Indignado 

na Internet sobre o uso das revistaa cientificas médicas na Améri

ca Latina (citando o caso da argentina Satud Ocupac10naJ), caren

tes que são de recuraos, para set'Yir ele propaganda da rndUstna 

do amianto. Isto tamllém foi axpreaao por c:ienbsa& do mundo •n
te•ro em editonal "()pen Lalter to 1he Editor of Salud Oo.Jpacionar 

no lntemanonal Joumal ot Occupational and EnVJronmental 
Heatth(IJEH), Volume 4, n. 2. Abri!Junho/98. pág. 131. na qual 
Fernanda foi uma das signat6rias; 

2) Este maniMeto Induta o '*" de que a empresa Etem;t. 
subsidiána do Grupo mulllnadonal S.Unt Gobain no Brasil, estava 

promovendo Acorclos Exlnj- em Ososco (cidade -

da grande Sl.o PaulO), o•eceo.to 5 a 15 mil rellis as vitimas do 

amianto mais u.m PIMO de ., · 1 di M«<ica/PAME (Convlnio 

de medicina prtvada), mnlnlslmdo pe6a própria Elltmrt. indulndo 
os ameia não s•ntorNIIk:oa, mas com afterações aJgasw.& de 

doenças ra6eciooadal. ao ~,..... cuo, Sl9lftdo o l8dO dO 

Acordo. ·a lftulo de mera Mbll...._de1. Elta acordo. charnllclo 

Instrumento PartiQ.Mr de T~. b p~ por Pinheiro 

Neto_advogados, ~ a empraa, e Wn como ponDI 

que reputamos ea.'llac&icwc• ...,_ 011 -ou..-.,.,.,_: 
Tem 23 páginas em sua vers~o completa repteta de Nwmos 

,urldlcos e médicos, cltfceis de serwn entendidos por quem n4o 

possui formação supenor, mesmo em sua varslo condensada, 

que tem sk:lo enviada a todos os ex-empregados, de apenas 2 P'
glnas. esta dtflculdadl se repete ( ... verslo Ugnt coincidiu com 

Oecisão rudidal tl-18 nAo homologou um dOs Acordos submelido8 

ao Juizo por considerar. entre owas coisas. que •o requeren• 
.jemonstrou completo delconhectmento do conteúdo do IICOf'do 
gxtrarudicial": 

Ao "Examrnando". ccmo se retere o contrato ao ex-e)q)OStD 

.ao amianto. o Acordo prevê "A renúncia expressa e irrevogtvel a 

qualquer outro drreito ou reMndicaçl.o drreta ou inc:lretamente r• 

laaonado a qualq.ler dano. perda ou rncapaoda.Qe tlsrc:a. estética 

•)U moral causada por expoSIÇio potencial ou etetiva. eventual ou 

permanente. a poerra de armante na umdade fabril mantida pM 

Etemrt em Osasco": 

Sobre CompoSIÇão da Junta Médica, apontada pelo Acor· 

,jo_ a que serâ submetida o ex-exposto ao am1anto é ela constitui· 

,ja pelOs segu1ntes proflSSionBis: Dr. Miilno Terra Filho. Professor 

Doutor Uvre Docente ao Departamento de CareliopneumOiogra da 

Faa.sldade de Mechc:tna da USP. Dr. Ericson 8aglct!n. Professor 

AsSistente da área de saUde ocupacionai-DMPS-FCM da um--

camp e Dr. Lu1z Eduardo Nery, Professor ad1unto da disaplina 

de Pneumolog1a da UNIFESP/EPM. 

Os ex-expostos(quase 800) toram submetidos anterior

mente a exames pelas segumtes rnstttu;ções: Fundacentro. lncor. 

Uncamp e Centro de Reterênc1a da Freguesra do ó. sem QUe 

para isto tivessem seus profissronatS médtcos recebtdo nenhum 

pagamento adrc1onal às suas funções nas 1nstituições públicas. 

Acontece que ln cor e Un1camp são agorâ parte integrante do rete

ndo Acordo. a titulo de Junta Médica. indiCada unrlateralmente 

pela Etem1t. que também prevê que "na hipótese de qualquer dos 

rntegrantes da Junta Méd•ca tomar-se 1mpedrdo de mtegrii4a. por 

qualquer que seta a razão. caberâ aos Integrantes remanescentes 

.nd1car su0st1tuto. com gxpressa anuêncl3 da Etem1'. canas de 

protesto da ABREA - Assocração Br3.SII91ra dos Expostos ao 

Amranto toram enVIadas As 1nst1turções envolVIdas. considerando 

tal fato "anbético' 

As obngações assumrdas pela- Eteml't não serão cumpndas 

em caso de taléncra da Etemit (o caso da Johns Manvile nos Es

tados Unidos e sua repetição para nós é uma preocupaçio. se 

nAo ficar nentlum sucessor para assumir o passivo/espólio ou um 

fundolcau~o que garanta a continuidade de seu a.cmpnmento) e 

impossrbiUda.de de desenvolvimento de seu objeto sodal ou pro

cesso produtrvo. ccmo por exemplo. mas não limitado a, alteraçõ

es na legislação aplicável a attvidade desenvolvida pela empresa 

(caso hara o banrmento do armanto no Brasil como lá ocorre em 

15 países: Austria. Alemanha. Bélgica. Dinamarca, Holanda, Fin· 

làndia. Sulça. Suécra, França. Itália. Arábia Saudita. Luxemburgo, 

Islândia. Norue9<3 e PoiOnia 

Somente reconhecem o câncer de pulmão precedido por 

asbestose - este fato carece de ngor oentifico. jâ que há lmpor

tantisstmos estudos que demonstram que a presença de aabesto-

se não é necessana para caractenzação do câncer pravocado 

pek> amrantc. 

Os mesmos advogados representam os rnteresses da Eter· 

nit e do portador de patolog•a relacionada ao amianto. ~e será 

rnOemzado, como se não houvesse contlrto (ver decisão judicial 

attarxo a respeito e a explicação dos advogaõos em matéria publi

cada no Estado de São Paulo em 21·1D-98). 

3) TaJ Acordo to1 retendo pelo Deputado Federal do PPB. 

Arnaldo Fana de Sâ. em mamfestaçã.o à Comrssão de O.rertos 

Humanos da Câmara dos Deputados como ·uma Verdadeira Pro-

posta Indecente·. ·auanta atenção para o trabalhador braslarro1". 

"Trata-se Oe um Escâ.m10 a Saúde 00 Brasile~ro' e finaliza 

"Por quanto tempo o nosso pais será a pnvada dos outros?" 

4) Ju1zes das 271 e 31 Varas Civeis de São Pauto re1e1ta

ram homolo9QçãO destes Acordos por conSiderarem que •a tran

sação celebrada não se revelou liCita". 'a Etem1t procurou cnar 

um Instrumento de transação como forma de rmpedrr uma conde

nação IUd1oa1 em p10res termos·. ·o <nstrumento de transaçào 

pode ser quallflcaao como mconst1tuC1onal". exrste' apenas 

para dar aparênCia sacramental de legalidade a uma negocraçào 

de duVIdosa val1dade terta entre um poaeroso grupo aconOmk:o e 
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operános evidentemente hiposufioentes" e decidiram por "ind&

fenr tal homotogação". tendo em v•sta tratar-se de uma• senten

ça homoiOgatóna inócua. po1s nenhuma vahdade tena". e o JUIZ 

da 271 Vara Cfvel. Dr. Alexandre Davi MatfatJ. detenninou Que 

se expeça "Oficio para o Ministério Público para instauração a 

cntério daqu"'e órgão de mquéritcs civil e policial para a apura-

ção da atuação da Etemit e expeça-se oficio à Ordem dos 

AdvogadOs do Bras11. oferecendo representação contra o escntO

no de advocacia Pinheiro Neto _Advogados e todos os advoga

~'ls constantes da procuração ... • 

5) Outra importante deosão judicial condenou a Etem•t a 

pagar ao Sr. João Bat1sta Mom•, ponaaor de asbestose, •ndemza
ção por: danos materiais consistente numa pensão mensal vrt.ali

cta a partir de RS 17-11-77; por danos matena•s corresponden

tes ao tratamento médico. adiantando-se o valor de RS1 1 .700,00. 

sem pl"8:fuízo da complementação com futuras despesas médico

hospitalares a ser apurado em tiquida.ção de sentença por arllgos. e 

por danOS morais conSISten1es numa reparação de A$~00.000.00. 

6) A Engenheira Fernanda tem aoompanhado os ex-traba

lhadores de Osasoo, (J.Ie até agora t01am submetidos a exames 

médicos {764 com diagn6sbCoS a\6 o ma 1&-~o-96). e onde se tem: 

70 caso de asbestJse vivoS. 2 mortes por asb&:Ã>Se. 154 casos de 

placas pleurais, 97 de funções rasptratOrias aneraoa.s. 3 casos de 

càncer de pulmão por armante rec:onl"lecidos ainda YNOS. 1 caso de 

mesotelioma pleural morto ndenizado peLa Etemit em R$25.000, 5 

casos de mona por câncer de pulmão e 7 gastrOOtestinais sem o re
conheamento oficial e 28 outros óbitos ainda em lf'IY9stig811ã.o r&la • 

aonadOS ao aparetho respiratório e gastrointes11naJ com preencht

mento incompleto dos atestados médicos. óbitO e registros em ge

ral. 

7) Com base no artigo 144 do Código Penal no dia 1 1 -8-

98. a empresa ETERNIT moveu mandado de notificação contra a 

Eng' Femanda Giannasi no Fórum Regional de Pinheiros da 2' 

Vara Criminal para que em 48 horas prestasse as explicações so

licitadas pela Etemit. as quBJs foram feitas através de seu procu

rador nomeado para o caso, Dr. ldibal Pivetta. 

8) Em maténas publicadas no Jomal O Estado de S. Paulo 

nos dias 20. 21 e 22·10-98, a Etemit afinna ter impetrado ação ju

dicial por •crime de difamação· na 2' Vara Criminal de Pinhetros. 

alegando que •não admitimos que a reputação da empresa seja 

atacada com mentiras·. 

9) Tal ação cnmtnal desencadeou uma série de manifesta

ções de protestos por parte de técmcos. ctenbstas. sindicalistas. 

trabalhadores. meto acadêmtco e mstitUtções relactonados a se

gutr e endereçadas ao Juizo da Vara Cnmtnal de Ptnhetros: 

o APHA- Amencan Publtc Healttl Assoctabon 

o SOEH - Society for Occupattonal and Envtron

mental Heatth 

Q Smdicato dos MetaiUrgtcos de Osasco· 

o Stndtcato dos Metalúrgicos de São José dos 

Campos• 

a Stndicato dos MetaiUrgtcos de Caxtas do Sul" 

• Cartas enaereÇadas a Organrzaçáo lntemacto

nal do Trabalho em Geneora. 

o Assoaatton Pour L Etude dês Risques du Tra

vatl (ALERn 

a ANDEVA - Assoaatton Na!tonale de Defense 

dês Victimes de L"Amtante 

o Reseau 1ntemat10nat San Asbestos 

o La Federatton de La Chimte et de L"Energte 

CFDT 
o Federa110n de La Chtmte CGT 

o Whtte Lung Assooatton (Assoctação Amencana 

das Vitimas do Amrantol 

o lnsttluto NacronaJ de SaUde- INST/CUT 

o Sindtcato dos Petroleiros de Campinas 

1 O) CientiStas intemaaonats repud•aram a ação, constde

rando tal lato ·um ato de vilama· e ·uma trresponsabiltda.de• (De

claração de Joseph Ladou da Escola de Medtctna da Universtda· 

de da Cahfóm•a em São Franctsco em entrevtsta ao estadão de 

22-10-98). 

11) Outros fatos graves a constderar neste caso e publica

dos na tmprensa: 

o EnlrEJVista do Dr. ManildO Favero- Coordenador da Área 

de Saúde Ocupacional da Unicamp que afirma •que não foram 

encontradas matares informações na literatura médca sobre as 

conseqCtênda.s do amianto branco no pulmào".·A literatura médica 

intemac10nal especializada tem mtlhares de titulas provando a re

'lação do armante branco ou crlsotila com o aparecm'lento de 

doenças reladonadas à expostção ao amtanto. 

Grande pane deS1es espeetaJ•stas. 200 entre eles, estive

ram em n;tuniâo em Washrngton de 19 a 21-10-98. promrvtda 

peta SOEH - Soctety o! Occ:upattonal and Enwonmental Health 

no NIOEH - Nattonal tnstrtute of Envtronemntal Heal'lh do Ministé

rto da Saúde. considerado o matar centro de pesquisas médicas 

do mundo, e concederam entrevtstas ao Estadão. comentando 

estarem "perplexos" com a decLaração do médico da Unicamp 

o O talo do caso estar sendo tratado na esfera cnmtnal e 

não ctvtl como se espera em qualquer sooedade democrábca. 

o Não haver ofensa pessoal e s•m dedarações sobre práti

cas empresanats nocrvas a saUde e Vlda dos trabalhadores. reco

nheddas mundialmente e em fana literatura e ações legats de 

proibtção do uso deste cancerigeno tndustnal. que se constttuem 

na linguagem técntca como 'cnmes corwratrvos·. 

o Uma açào deste pane que pode levar um proflsstonal re

conheacto.-naoonal e intemactonalmente. por seu trabalho duran

te 1 5 anos em prol da saUde dos trabalhadores. como o caso da 

Eng' Fernanda GiannaSr. e que for homenageada em tB-6-98 

pela Câmara Mumopal de Osasco por sua dedicação em prol dos 

trabalhadores e vittmas do amtanto. ate ser dem1t1da a 'bem do 

serv•ço publico·. em caso de condenação. ou ser •mpedrda de 

conttnuar a exercer seu trabaJho 

t 2) Neste senttdo. leram encammhados ao Senador 

Eduaroo Supltcy e Deputados Federa~s Eduardo Jorge e Feman· 
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do Gabelra. suga~ do Dr. Bany Gastleman. Doutor em Ctên

c~ pela Universidade Jonhs Hopkins, a maior Univei"Sidade de 

Saúde PubliCa dos Esladoa Unktol.. e provavelmente mundial, e 

consultor ambiental elaS aglrlaas amencanas de proteção am

biental, saúde ocupaaonal e um dos ma.oras especialistas sobre 

o etefto do armanto, tendo publicado o IMO-retertnaa sobre o 
tema de 980 páginas inllua.do • Asbestos: Medical and Leglll 

Aspects• em sua quarta edição. no sentido de que se proponha 

uma lei no Brasil para que: 
11 se ehm1ne completamente o concatto oe difamação cnm .. 

nal ou, outras palavras, cp,Je 1sto seta el1m1nado do Cód1go Penal 

e transtendo para a esfera civil (Código Oe Processo C•vil) ou. al-

temabVamente. limitar o crime por difamação somente contra indi

víduos e não contra corporações ou lllstituições. a~ de que est. 

tipo de cnme possa permitir ao aaJsado o direito de Julgamento 

popu6ar por cidadãos comuns e que se garanta ao Cidadão braa

lelro o d.re~to de liberdade ptena da axpessão. 

13) Pedimos a todos que Ml,-.n eSie manif.., CJJ& .m:~ere

cem ao E-Mail da Femww:la. Giannaa~: FemandaObase.com.llr 

apoio ao trabalho que tNi vem desenvolVendo pelo bammento do 

am1anto no Brasil, para que possamos induir em sua defesa junta 

à Jusbça CrlmKla& de PtnheNos e ~e pl.llblliquem em seus ;om-.. 
boletins e demoaatizem IJÃIS intormllçóes aama, todas us be

seadas em provas que podem ser a qualquer momento comp~ 
vadas. 

Obrtgada pato apoio a toda a &Juda que puelllrem nos Clar. 

FemandaG~. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - No
bre Senador Eduardo Suplicy, V. Ex" será atendido 
na forma do Regimento Interno. 

Concedo a palavra à eminente Senadora Be
nedila da Silva. (Pausa.) 

Não há mais oradores inscritos. 

O Srs. Senadores Lúcio Alcântara, Odacir Soa
res, Emandes Amorim e João Rocha enviaram di• 
cursos à Mesa para serem publicados na forma do 
disposto no art. 203 do Regimento Interno. 

S. Ex"s serão atendidos. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB·CE) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, no ano em que 
se celebra, no mundo todo, o cinqüentenário da t:Je
claração Universal dos Direitos Humanos, não posso 
deixar de expressar minha adesão ao tema, asso
ciando-me a tantas outras vozes que reconhecem, 
nesse extraordinário documento. a base firmadora 
da dignidade inerente a todo ser humano. o funda
mento basilar que. englobando todas as pessoas de 
todas as nações, por mais que se diferenc1em pela 
cor, sexo. idade, crença, costumes, toma-as tOO. 

igualmente benef1c1ánas de dire1tos merentes e ina· 
lienávets. 

Comemorar os cmqüenta anos desse histórico 
documento, que marca mdelevelmente os tempos 
contemporâneos, pode enseJar momentos de refle
xão. em que se mensurem as realizações e se ava
liem as lições aprendidas nas últimas cmco décadas 
no tocante a promoção e proteção dos dirertos hu· 
manos. Mas pode enseJar muito ma1s. Este aniver
sário pode constituir um tempo para as nações rea
firmarem e revigorarem seus compromissos com o 
que atnda tem de ser feito para se assegurar a reali
zação e universalização dos direttos humanos para 
todos. 

Não é sem razão que a Assembléia Geral e a 
Comissão de Direitos Humanos da ONU têm enfati· 
zado a importância da comemoração dessa data. 
Estão sendo estimuladas as participações de Gover· 
nos, agências e programas das Nações Unidas, or
ganismos regionais e internacionais, instituições 
acadêmicas. orgamzações não-governamentais. 
bem como de outros componentes da sociedade ci
vil, incluindo-se os metas de comunicação e as em
presas privadas. Essas parcerias são decisivas para 
tomar o aniversário dos 50 anos da Declaração Uni
versal dos Direitos Humanos um evento efetivamen
te universal, no qual estarão congregados indiví
duos, organizações e Estados. 

Nesse contexto, assoma a importância singular 
dos Parlamentos no momento de reafirmação da pri
mazia e da promoção dos direitos humanos. por se
rem eles os guardiões da plemtude democrática e o 
desembocadouro natural da pluralidade de pensa
mentos preponderantes na SOCiedade. Encontra-se 
no Parlamento não apenas o nascedouro dos direi
tos humanos, mas também a instância fiscalizadora 
da aplicação das leis e de sua reformulação nos as
pectos que venham a contlitar com o interesse da 
ma1oria da população. 

Sr. Presidente. S~Js e Srs. Senadores. precisa
mente no dia 1 o de dezembro de 1998, as comemo
rações do c1nqüentenáric da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos estarão encontrando sua cul
minância. Exatos c1nquenta anos terão decorrtdo do 
momento solene em que reoresentantes de 65 paí
ses encontravam-se reun1a:Js em Pans. sob os aus
picias da recem-cnada O rgan1zação das Nações 
Unidas, para a proclamação de um documento de 
trinta arttgos. enfetxados r.um texto curto e conciso, 
porém denso e pleno de humamsmo. 
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Nessa época, a humanidade ainda tinha debai
xo dos olhos o rastro de destruição espalhado pela 
Segunda Guerra Mundial. Ainda estavam vivas na 
memória as imagens dos horrores e atrocidades de 
uma guerra que ce~ara a vida de 50 milhões de pes
soas. O mundo havia visto a face mais cruel da bar
bárie humana, revelada no aniquilamento total do in
dividuo em campos de concentração, no exterminio 
em massa de milhões de judeus, na morte brutal de 
milhares ae JOVens soldados. Fortalecia em todos os 
homens a convicção de que não mais poderia se re
petir tamanha violação dos princípios básicos da hu
manidade. Cada ser humano deveria ser tratado 
com o valor inerente à pessoa, com a dignidade de 
que cada um é portador. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos 
surge no bojo do legítimo anseio pela paz, pela justi
ça e pela liberdade. No preâmbulo· do documento, 
represéntantes dos povos do mundo inteiro reconhe
ceram que •o desprezo e o desrespeito pelos direi
tos humanos resultaram em atas bárbaros que ultra
jaram a consciência da Humanidade"; proclamaram 
como a mais a~a aspiração do homem comum •o 
adVento de um mundo em que os homens gozem de 
liberdade de palavra, de crença e da liberdade de vi· 
verem a salvo do temor e da necessidade"; firmaram 
o •reconhecimento da dignidade inerente a todos os 
membros da famflia humana e de seus direitos 
iguais e inalienáveis"; consideraram •ser essencial 
que os direitos humanos sejam protegidos pelo Es
tado de Direito"; reafirmaram ·sua fé nos direitos hu
manos fundamentais, na dignidade e no valor da 
pessoa humana e na igualdade de direitos dos ho
mens e das mulheres•. 

Ao proclamar a Declaração Universal dos Di
reitos Humanos, a Assembléia Geral das Nações 
Unidas instituiu-a como "ideal comum a ser atingi
do por todos os povos e todas as nações, com o 
objetivo de que cada indiv(duo e cada órgão da so
ciedade (. . .) se esforce, através do ensino e da edu
cação, por promover o respeito a esses direitos e li
berdades, e, pela adoção de medidas progressivas 
de caráter nacional e internacional, por assegurar o 
seu reconhecimento e a sua observância umversais 
e efetivos, tanto entre os povos dos próprios Esta
dos-Membros. quanto entre os povos dos territó
rios sob sua jurisdição." 

A proclamação desse documento histórico rep
resenta um saijo qualitativo na busca incessante que 
vem empreendendo a humanidade para assegurar 
os direitos fundamentais da pessoa. para regula· 

mentar os poderes do Estado, para defender o indi· 
víduo da carência e da opressão. 

Muito se avançou. Assistimos ao fim de algu
mas guerras. Descobertas científicas contribuíram 
para a superação de muitas doenças que afligiam a 
humanidade. O avanço tecnológico na informática e 
nas telecomunicações derrubou os limrtes de frontei
ras territoriais. A qualidade de vida de grande parce
la da população mundial ganhou um novo patamar. 
Mas nem tudo foi benéfico. O mundo ainda está as 
voijas com sérios conflitos: guerras entre nações; lu
tas inter-étnicas; dominação econõmica; descober
tas cientificas utilizadas contra a vida humana; pres
sões sociais; discriminações sociais, religiosas e 
econõmicas; depredação do meio ambiente. entre 
outros. 

Paradoxalmente, o progresso acirrou a concen
tração das riquezas do mundo e empurrou parte 
considerável da população para a pobreza e a misé
ria. Abundância e escassez convivem no mesmo es
paço social. Não basta proclamarmos a igualdade 
de direitos para todos, se só a uns poucos está fa
cultado o acesso à moradia, à educação, ao empre
go_ A modernidade acabou por eng~drar modelos 
econõmicos e estruturas de desenvolvimento que 
geram exclusão social, que desalojam o ser humano 
dos postos de trabalho, que descartam trabalhado
res como se fossem peças obsoletas destinadas à 
sucata. Não é este o ideal consubstanciado na De
claração Universal dos Direitos Humanos. 

Em seu artigo XXIII, está escnto: 

"Toda pessoa tem direito ao trabalho, à 
livre escolha de emprego, a condições jus
tas e favoráveis de trabalho e à proteção 
contra o desemprego:• 

Está escrito ainda mais, Senhor Presidente. 
nesse mesmo artigo: 

"Toda pessoa que trabalha tem direito 
a uma remuneração justa e satisfatória, que 
lhe assegure, assim como à sua famnia. 
uma existência compatível com a dignidade 
humana ___ .. 

O mundo hoje se defronta com um dos piores 
males a solapar a estrutura social e familiar: o de
semprego avassalador e galopante. E um dos desa
lias que devem enfrentar todas as nações. na luta 
para promover e alcançar com plemtude os dire1tos 
humanos. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores. neste 
ano de comemorações alusivas ao aniversário de 50 
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anos da Declaração Univetsal dos DitBitos Huma
oos, não podemos deixar de reconhecer a prioridade 
concedida ao assunto pelo Presidente Femando 
Henrique Cardoso, que tem demonstrado, ao longo 
de sua vida pública, o apreço dispensado à defesa 
dos dirertos humanos e o compromisso real do Go
verno com a promoção dos direitos humanos. 

Convém recordar, Senhor Presidente, que o 
Brasil foi o primeiro país da América Latina a lanç8r 
o seu Programa Nacional de Direitos Hu~ -
PNDH; e o terceiro do mundo! Ao instrtuir esse Pro
grama, em 13 de maio de 1996, o Brasil se colocou 
na vanguarda internacional, concedendo o esaatllll 
de política pública a um dos assuntos de maior in. 
portãncia social e política da agenda mundial. 

Lançado com o objetivo de combater a violên
cia e, principalmente, resgatar valores, como a tole
rância e o respeito à vida humana, o PNDH é mail 
do que um elenco de intenções. É um compromsao 
definitivo do Governo com o humanismo, a inclusio 
social e a democracia, conforme reafirmou o Sec,.. 
tário Nacional de Direitos Humanos, José Gregon, 
na cerimônia do dia 13 de maio. 

Com o intuito de divulgar o desenvolvimento do 
Programa, prestar contas de sua implementação, 
ampliar os mecanismos de divulgação de suas ,... 
1as. enfim, aquilatar o quanto já foi realizado e .,.. 
liar o muito que ainda precisa ser feito, a Secretaria 
Nacional de Direitos Humanos. por intermédio do 
seu Departamento de Direitos Humanos, lançou um 
rnfonrnativo bimestral, intitulado PNDH em Mollimen
to. 

No informativo número 4, do bimestre mar
ço/abril deste ano, que traz um balanço geral do que 
foi leito nesses últimos dois anos. há destaque para 
o empenho do Legislativo Federal. Foi aprovade 
uma série de medidas legais que resultam em unw 
nova ordem jurídica na Proteção dos Direitos Hu.,._ 
nos no Brasil. Não é demais relacionar algumas des
sas medidas, não tanto para propagar os feitos al
cançados, mas para comprovar que o Programa ~
cional dos Direitos Humanos não constitui mera retó
rica de Governo. 

Permitam-me os Senhores mencionar algumas 
dessas medidas: 

• A sanção da Lei n•. 9.140/95. que reconhece 
como mortas pessoas desaparecidas em razão de 
participação política; 

• A sanção da Ler n•. 9.455/97, que t1p~ica o 
cmne de tortura, com penas severas; 

• A sanção da Lei n•. 9.303196, que dispões 
sobre meios operacionais para prevenção e repr-

são de ações praticadas por organizações crimino
sas; 

• A sanção da Le1 n•. 9.503/97, que aprova o 
novo Código de Trânsito; 

• A sanção da Lei n'. 9. 613197. sobre lavagem 
de dinheiro; 

• A sanção da Lei Complementar n'. 93/98, 
que cria o Banco da Terra, mais um instrumento 
para viabilizar o processo de reforma agrária; 

Mai& recentemente, em abril e maio deste ano, 
o Senado aprovou a indusão, na Constituição, da 
moradia como direito social dos brasileiros. e apro
vou também projeto de lei que garante a integridade 
lfsica e mental de testemunhas e vitimas de crimes. 

Como vemos, Senhor Presidente, o Brasil não 
está parado no que toca à defesa e promoção dos 
direitos humanos. É alentador estarmos presencian
do não apenas urna atuação finne e cornpromatida 
do Estado, corno também da sociedade civil organi
zada. Sabemos que há murto a lazer, principalmente 
numa área em que os resultados não surgem de 
uma hora para outra. Como afirma o lntorrnativo do 
PNDH, "Direitr, humanos estlt relacionado com 118-

/ores e com a capacidade de cada individuo colocar 
esses valores na sua vivência ... •, o que se sabe não 
ser urna tarefa fácil. num contexto em que o cotidia
no das pessoas está impregnado fortemente pela 
violência em suas múltiplas formas. 

Por isso. é imprescindível reafirmarmos, a todo 
tempo e lugar. nossa adesão aos princípios estabe
lecidos na Declaração Universal dos Direitos Huma
nos, revigorando, no ano em que esse histórico do
cumento completa 50 anos. o principio de respeito à 
dignidade da pessoa humana. 

Era o que tinha a dizer. 

Muito obrigado a todos' 

O SR. ODACIR SOARES (PTB-RO) -Sr. Pre
sidente. Sr's e Srs. Senadores, promov1do pelo Con
selho Nacional de IgreJaS Cristãs, pela Conferência 
Nac1onal dos Bispos do Brasil e Coordenadoria Ecu
ménica de Serviços. realizou-se em Brasll1a, no pe
riodo de 21 a 23 de julho últ1mo. um s1mpós10 sobre 
dívida externa, suas rmplrcações e perspectivas. 
Participaram do evento cerca de 100 representantes 
de igrejas cristãs e de mov1mentos e entidades da 
soc1edade c1vil, inclusive 17 representantes advindes 
de outros paises da Amérrca Latina. dos Estados 
Unidos e da Europa. 

Sr. PreSidente, Sr"s e Srs. Senadores. nos últi
mos tempos. o problema da dívida externa deixou 
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de ser elemento de análise e discussões públicas, 
seja porque os governos estão centrados na admi
nistração dos problemas imediatos, seja porque o 
assunto deixou de ser veiculado pelos meios de co
municação de massa. No entanto, trata-se de urna 
questão cujas consequências se fazem presentes de 
fonna contundente sobre a vida da Nação que vê 
seu Estado cada vez com menos condições de en
caminhar adequadamente e com a rapidez requerida 
o seu desenvolvimento. Deixou-se de falar da dívida 
externa, mas suas consequências continuaram e 
continuam inexoráveis. 

O endividamento externo do nosso País, nas 
décadas de 70 e 80, foi marcado por um longo pro
cesso de expansão e de crise, comprometendo urna 
inteira geração, pelos resultados profundamente ne
gativos, configurados na estagnação e no aumento 
da dependência a que o Brasil foi sendo submetido. 

Na atual década, esse processo assumiu ca
racterfsticas diferenciadas, porém sem mudança no 
que diz respe~o às perspectivas sociais e econõmi
cas. Os horizontes indicam uma evolução que se en
caminha para uma crise ainda mais grave. A realida
de do endividamento externo apresenta maior com
plexidade no contexto das relações econOmicas in
ternacionais e não se constitui o único elemento indi
cador da dependência de recursos externos. 

De acordo com os participantes do Simpósio, o 
aluai ciclo do endividamento está marcado pelo pe
queno crescimento econOmico, pela alta dependên
cia das importações e pelo baixo nfvel de investi
mento público e privado. Tudo isso, em tennos de 
indicadores econõmicos, traduz-se no crescimento 
do déficrt em conta corrente com o exterior e na am
pliação do volume do caprtal em mãos estrangeiras. 

"Passivos externos crescentes - destaca a 
conclusão do Simpósio - sem contrapartida de ex
portações com crescimento similar, aprofundam o 
desequilíbrio externo. Esse indicador direto da de
pendência econOmica externa toma o sistema frágil, 
à semelhança de organismo débil, susceptível a 
toda e qualquer contaminação por bactérias e para
s~as em circulação pelo meio ambiente, ávidos por 
atacar seletivamente corpos indefesos. Essa lógica 
da biopatologia não é estranha às estratégias dos 
denominados ataques especulativos financeiros que 
ora devoram as chamadas economias emergentes 
pelo mundo afora". 

"O crescimento do endtvidamento externo -
continua a declaração final do Simpósio - reflete-se 
também no aumento da dívida pública interna. Esta, 
por sua vez, implica encargos que consomem recur-

sos públicos para esse fim reservados ilimrtadamen
te nos orçamentos estatais. Produz-se, então, uma 
completa inversão de valores éticos na gestão da 
política fiscal, visto que, ao sancionar os gastos com 
encargos das dívidas interna e externa sem limrtes e 
sem participação do Congresso, o sistema impõe 
toda a prioridade orçamentária para o serviço das dí
vidas .. .", destinando resíduos a todas as outras fun
ções e necessidades públicas, resíduos a serem 
"ajustados', cortados, ignorados ou suprimidos. 

Nesse sentido, é importante lembrar o que a 
imprensa comentou por ocasião do leilão da Tele
brás. Foi dada razão ao Governo quanto à decisão 
de utilizar os recursos obtidos por meio do leilão 
para abatimento da dívida. No entanto, embora a 
venda tenha sido exitosa, como tantas outras, o País 
continua com seu Tesouro obrigado a rolar uma cara 
e fantástica dívida, em prazos curtíssimos. Trata-se, 
portanto, de um Tesouro imobilizado, sem liberdade 
para agir. 

O montante bruto dessa dívida, de acordo com 
dados do Banco Central, do começo de 1994 para· o 
infcio de 1998, passou de 145 bilhões e 700 milhões 
para 193 bilhões e 200 milhões de dólares. De janei
ro de 1995 a junho de 1998, os déiicrts em conta 
corrente com o exterior foram da ordem de 89 bilhõ
es e 500 milhões de dólares. No final do ano em cur
so, deverão atingir 1 00 bilhões de dólares em novas 
obrigações a serem pagas com moeda estrangeira. 

Em termos puramente numéricos, em junho do 
corrente ano, a dívida mobiliária do Brasil em poder 
do mercado era de 168 bilhões e 238 milhões de 
reais, ou, somando-se também os papéis do T escu
ro na carteira do Banco Central, 262 bilhões e 409 
milhões de reais. 

É fácil imag1nar as obrigações que decorrem 
de montantes tão altos de divida. Vale lembrar tam
bém que a decisão de aplicar o dinheiro do leilão no 
abatimento da dívida não constrtui garantia para que 
a mesma pare de crescer. A dívida poderá subir em 
qualquer circunstãncia, a partir de problemas inter
nacionais ou de erro na condução da política interna. 

A melhor política continua sendo a de apressar 
os ajustes e reduzir a dívida. mas estão aí as dificul
dades pelas quais passa o País. especialmente, a 
humilhante srtuação de não ter liberdade para resol
ver os problemas do seu povo. 

Trata-se de urna engenharia económica per
versa. responsável pela postergação das prioridades 
sociais nos orçamentos, exigindo mais sacriffcios e 
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austendaae em nome da necessidade urgente d<o 
ajustes estruturais. 

É verdade que durante esse perlodo de au
mento do endividamento externo houve também 
uma expansão económica da ordem de 2,5 a 3 % do 
Produto Interno Bru'o, mas a possibilidade de em
prego tem diminuído nos últimos tempos. Em 30 de 
JUlho de 1998, a Gazeta Mercan1il comentou -
fato, d1zendo que "está havendo um fenômeno novo 
e perturbador no mercado de trabalho. Há um gran
de formigueiro de trabalhadores se movimen1o p.to 
Pais'". Na mesma matéria, afinma que "o dinam1smo 
da econom1a e a grGlnde movimentação ~antro de 
mercado de t~abalho vão aumen1ar a demanda por 
politicas publicas para a manutenção do nível de 
emprego. O governo terá que se preocupar em mini
mizar os custos das mudanças e maximizar os be
nefícios'". 

/\inda segundo a Gazeta Mercantil de 30 de ju
lho último e registrando observações fertas pelo Di
reter do DIEESE em relação ao dese"""rago na 
grande São Paulo, "os indicadores ainda refletem as 
medidas do governo, no último trimestre de 1997, 
para enfrentar a crise asiélica". Somente no setor do 
comércio, por exemplo, não obstante a abertura de 
26 mit vagas no mês de junho, a maioria para aUI6-
nomos e assalariados sem carteira a.s&inada, ainda 
assim não foi compensado ó corte de 80 mil poS1Ds 
de trabalho resultan1e das medidas tomadas para 
contornar a crise acima referida. 

O que esperar no caso de uma explosão da cri
se da divida externa? Instalar-se-ia uma verdadeira 
calamidade. com nenhum crescimento e total queda 
das oportunidades de trabalho. É claro também que 
uma semelhante situação não se provaria apares 
por meio de números, mas também pela degradaçAo 
da vida humana. pelo aumento da violência, pela 
destruição física e psicológica das pessoas, espe
cialmente dos mais pobres. 

Na esteira do endividamento externo público, 
cresceu também o endividamento externo privado. 
Embora a dívida externa privada não dependa de re
cursos públicos, não pode, no entanto. ficar isenta 
de controles e regulações públicas. pois acaba ale
Iando o sistema econõmico, pelo volume de recur
sos que movimenta. É necessário genr esses fluxO&. 
sem nscos de perda de reservas e sem os custos 
excessivos com a 1mob11ização e o financiamento ao 
longo do tempo dessa mesma imobilização. 

As condições relacionadas com a gestão rno
netàna e finance~ra são parcialmente condições de 
ordem mtema, mas dependem também em grande 

c.ane da estr'.Jtu!"2.ç:ão da ordem financeira intema
~ionai ,;m bases substancialmente drterentes do sis
~ema c!e desreg:..ilarnemação que ora prevalece. 

A dívKiô. na sua totalidade, a externa e a inter· 
na, plib!ica ou onvada. Independentemente de suas 
impucações e s.gnrticados, cria uma gama de obriga
ções que recaem sobre toda a sociedade, provocan
do conseqüências de diversa natureza. 

Em primeiro lugar, eleva os compromissos que 
o País tem em temnos de pagamentos a fazer em 
moeda estrangeira. tanto no presente quanto no fu
turo, comprometendo o desenvolvimento. 

Ag:gtir:~ p:-::;,g~:::::osi-.. ·a~i:mte a dependência 
econãmtca do Pai::. expondo-o aos mais diversifiCa
dos humores do mercado mundial e dos financiado
res, de modo particular em relação aos capitais es
peculat;vos. 

Sobrecarrega e captura os orçamentos públi
cos. obrigando os governos a esquecerem ou a co
locarem em segundo plano as obrigações do Estado 
no que diz respeito às necessidades sociais da Na
ção. 

Compromete a soberania dos povos, subme
tendo-a às estratégias i ntemaciona1s do caprtal fi
nanceirO e às hegemonias que manuseiam a globali
zação. 

Por úHimo, impõe ao povo humilde e pobre du
ros sacrifícios, pois as conseqüências da falta de in
vestimento e de recursos públicos o privam da satis
fação das necessidades fundamentais para uma 
vida digna. ou seja, lhe tolhem a oportunidade de 
emprego, de educação, de serviços de saúde e de 
moradia, enfim. os serviços básicos que apenas o 
Estado é capaz e tem o dever de promover. 

Do ponto de vista ético, na atualidade, aprofun
da-se um gritante paradoxo: de um lado, recursos fi
nanceiros. tecnológicos e de produção inimaginá
veis de outro, a falac1osa idéia de que é impossível 
atm~" uma ordem social mais JUSta. É claramente 
1nacertàvel que, com recursos sem preoedentes, o 
mundo darwimsticamente admrta a exacerbação das 
desigualdades. não somente nos paises tradicional
mente desiguais, mas mesmo nos que alcançaram 
um relativo nível de desenvotv1inento social. 

E urgente. então. Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores. como o tez o Simpósio aqui referido e 
comentado. que o problema da div1da seta discutido 
com profundidade e exaustivamente. Como afirmou 
o Pastor Ervmo Schm1dt. Secretáno do Conselho 
Nac1ona1 das IgreJas Cristãs: '"Não dá para o País 
voltar a crescer nem aumentar os ~nvestimentos so
Ciais enquanto durar o atual elevado grau de depert-
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dência dos capitais estrangeiros". Ainda segundo 
Schmidt: ·A crise da divida dos anos 80 e os ata
ques especulativos dos 90 são componentes de 
uma mesma desordem financeira internacional. atta
mente prejudicial à economia e sociedade mundiais. 
sobretudo as pobres". 

Há uma necessidade urgente de resgatar as 
dívidas sociais e ecológicas. O desenvolvimento das 
nações inviabiliza-se se essas se encontrarem imo
bilizadas pela dependência do capital estrangeiro. 

Daí a necessidade da informação e da mobili
zação social em âmbito nacional e mundial, do de
bate, da contestação das propostas prejudiciais à 
soberania e do apoio decisivo às iniciativas voltadas 
para a concepção de politicas e a criação de meca
nismos capazes de assegurar correta solução da 
avassaladora problemática das dividas extemas. 

Sem envolvimento, sem informação, sem resis
tência esclarecida, sem negociação soberana não 
se vislumbra solução para os países emergentes. 

Mu~o obrigado! 
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-RO) - Sr. 

Presidente, S~ e Srs. Senadores, acabamos de en
cerrar um novo capítulo na história do nosso País. 

Este novo processo ele~oral nos ensina várias 
lições. 

Entre as quais me perm~o destacar a lição que 
o povo nos deu, votando de forma ordeira e pacifica. 

Tivemos uma bela lição de democracia. 
Entretanto, tiramos do processo ele~oral, que 

em sua grande maioria, os aluais detentores do po
der, não estão preparados, para uma reeleição. 

Tivemos notícias pela imprensa. do uso da má
quina governamental, a serviço do poder, em fla
grante desigualdade com os seus adversários. 

Fato que já abordei nesta tribuna em pronun
ciamento anterior e objeto de uma PEC, para a qual 
já estou colhendo assinaturas, que darei entrada 
nesta Casa para a sua devida apreciação pelo Con
gresso Nacional. 

A propósito, permito-me tecer algumas rápidas 
considerações. 

Era tradição no Direito brasileiro, desde a pro
mulgação da República, a vedação da candidatura 
de chefes do Poder Executivo à própria reeleição. 
Getúlio Vargas, como se sabe, foi Presidente da Re
pública em mais de uma oportunidade. Apenas uma 
vez, entretanto, pelo voto de seus concidadãos. A 
proibição da reeleição. no Brasil, baseava-se em 
"fundamentos sociológicos robustos", como afirma o 
saudoso jurista Geraldo Ataliba, em sua. obra publi
cada no ano de 1 gas - muito antes, portanto, da po-

lêmica em torno do tema -. e denominada "Repúbli
ca e Constituição". Ali se d1z, verbis: 

"A penodicidade (do mandato presidencial) in
sita no princípio republicano - no caso da chefia do 
Poder Executivo, entre nós, implica a alternância, se 
não necessariamente do partido político, pelo menos 
do titular do cargo. A proibição da reeleição é uma 
das constantes encontradiças na nossa evolução 
constitucional. Essa reiterada decisão constituinte 
tem fundamentos sociológicos robustos, de forma a 
gozar de total aceitação entre nós. 

Aliada, portanto, à temporariedade dos manda
tos executivos, encontra-se, no Brasil, a consagra
ção constitucional do principio da não reeleição de 
seus ocupantes. Querem, destarte, as instituições 
assegurar que a formidável soma de poderes que a 
república presidencialista põe·nas mãos do Chefe do 
Executivo seja toda ela empregada em beneficio da 
função e jamais em beneficio próprio. Não é por ou
tra razão que tal função designa-se, no discurso po
lítico, por magistratura, dada a impessoalidade e 
imparcialidade que hão de caracterizar o comporta
mento de seu titular. (Op. Cit., Editora Revista dos 
Tribunais, São Paulo, 1985, p. 76). 

Circunstâncias politicas e conjunturas econô
micas - a que não nos cabé, aqui, aludir - fizeram 
com que o legislador constituinte derivado a~erasse 
a Carta Magna para nela fazer incluir a possibilidade 
de os chefes do Poder Executivo candidatarem-se à 
reeleição. No processo de tramitação da proposta de 
emenda à Constituição que veio a transformar-se na 
Emenda 16, os congressistas apreciaram texto com 
a seguinte redação: 

"Art. 14. ( .... ) 

§ 5°. O Presidente da República, os 
Governadores de Estado e do Distrito Fede
ral, os Prefeitos e quem os houver sucedido 
ou substituído no curso dos mandatos pode
rão ser reeleitos para um único período sub
seqüente, e concorrer no exercício do car
go". 

Um destaque supressivo excluiu do texto da 
emenda a expressão "e concorrer no exercício do 
cargo", o que levou muitos analistas e alguns juristas 
a prelender que, assim, quis o legislador que os que 
se candidatassem à reeleição deveriam afastar-se 
de seus cargos. Tal hermenêutica é reforçada. para 
alguns, pelo fato de que o dispositivo constitucional 
subseqüente, o § s• do mesmo artigo 14. permane
cer inatterado, a determinar que, "para concorrer a 
outros cargos, o Presidente da República. os Gover-
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nadares de Estados e do Distrito Federal e os Pre
feitos devem renunciar aos respectivos mandatos 
até seis meses arites do pleito". 

Assim. se o Presidente da República ou um 
Governador de Estado pretender concorrer à ve
reança de um pequeno município interiorano. é obri
gado a afastar-se do cargo, quando concorresse • 
sua própria reeleição deveria, com mais razão, tam
bém fazê-lo. 

Não foi esse o eritendimento do Poder Judiciá· 
rio brasileiro. expresso pelo Supremo Tribunal Fede
ral - STF. Lastreando-se no entendimento de que, 
em se tratando de direitos políticos. as limitações 
devem ser interpretadas restritivamente e nunca am
pliativamente, o STF concluiu que não consta ex
pressamente do texto constitucional a proibição de 
que os Governantes permaneçam no cargo ao can
didatarem-se à própria reeleição. Observou-se, aqui, 
o entendimento desenvolvido, ao comentar a ma• 
na, por juristas como Celso Bastos: 

"O que nos iriteressa aqui é o estudo da inele
gibilidade, restrição à regra geral da elegibilidade. 
Isto é, em princípio, os cidadãos são elegíveis, des
de que não ocorra um fator obstativo. 

O estudo da inelegibilidade compreende o da 
irreelegibilidade, caso particular da primeira, consis
tente na restrição de candidatar-se ao ~mo cargo. 

Convém frisar que o estudo desta matéria deVe 
ser levado a efeito com a adoção de técnicas herrn&
nêuticas que conduzem a um entendimento restritivO 
das normas interpretáveis. Isto em virtude de estar
se diante de vedações ou restrições do exercício de 
direitos, corno o de votar, o de ser votado, o de 
preencher uma função pública, etc .• que devem ser 
feitos valer com a sua maior plenitude. 

As restrições só devem prevalecer enquanto 
claramente fixadas no Texto Constitucional, sem 
qualquer recursos a métodos ampliativos de inter
pretação que possam conduzir a alguma hipótese 
restritiva sem expressa configuração legal ou consti
tucional". (Comentários à Constituição do Brasil, 2.• 
Volume, págs. 5851596, Editora Saraiva, São Paulo, 
1989) 

Assim, podem o Presidente da República, os 
governadores de Estados e do Distrito Federal e os 
prefeitos municipais candidatar-se à própria reelei
ção sem de1xar o exercício do cargo. Oestarte, de
fiUindo diretamente do texto constitucional o permis
sivo para a recandidatura no exercício do cargo, não 
poderia uma le1 ordinária, sob pena de inconstitucio
nalidade, obrigar o candidato a desincompatibilizar· 
se. Afigura-se, portanto, que a proposição legisla1iva 

adequada à Instituição da des•ncompatibilização dos 
chefes do Poder Executivo candidatos à reeleição é 
a proposta de emenda à Constituição (PEC). que es
pero mereça a devida acolhida pelos meus ilustres 
pares. 

Sr. Pres1dente, Sr"s e Srs. Senadores. a pn
meira experiência nos demonstrou que o processo 
eleitoral. com o candidato disputando sua reeleição 
no exercício do cargo, agir de maneira isenta, sem 
usar a máquina governamental. é inviável, pelo me
nos até que a nossa cultura poHt1ca sotra uma pro
funda transformação. 

O que se observou em quase todos os Esta
dos, com exceção de São Paulo e Rio Grande do 
Sul, os governadores colocarem a estrutura do go
verno a seu servtço e abandonarem os Palácios em 
busca dos votos. 

Tudo isto ao arrepio da lei, sem que os Tribu
nais Eleitorais em sua grande maioria, nada fizes
sem, até mesmo, induzidos pela confusa legislação 
e o pioneirismo do processo. 

Está claro, que não podemos repetir esse erro 
nas próximas eleições, temos que evitar que o pro
cesso eleitoral, em busca do fortalecimento da de
mocracia, traga tantos prejuízos ao erário público e 
a sociedade. 

Temos que tirar dessa experiência lições pro
veitosas e procurarmos achar o caminho definitivo, 
para o aperfeiçoamento das nossas futuras eleições, 
esta é a minha proposta. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 
O SR. JOÃO ROCHA (PFL-TO) - Sr. Presi

dente, Sr"s e Srs. Senadores, no universo dos gran
des temas nacionais que nos ocupam. uma das 
questões que mais me têm trazido a esta tribuna é a 
questão dos transportes. Só para exempl~icar, em 
29 de maio, aqui estive a falar-lhes da retomada da 
construção da Ferrovia Norte-Sul e, em 27 de abril. 
pronunciei-me a resperto da 1mportáncia das hidra
vias num país com as características geoeconômi
cas do Brasil. Essa fidelidade ao assunto não é uma 
obsessão oratória, mas a manifestação de uma con· 
vicção profunda na importánc1a estratég1ca do setor 
para o êxito dos projetes nacionais de Integração re
gional, de desenvolvimento sustentável e de gera
ção e distribuição de nqueza. 

Hoje, volto a abordar a maténa. motivado não 
só por meu comprom1sso e por minhas convicções 
permanentes, mas pela leitura de um documento re
centemente publicado pelo Instituto de PesqUisa 
Económica Aplicada - IPEA, no qual tive a sat1sla-
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ção de ver confirmada a 1mportãnc1a de algumas te
ses que venho defendendo neste plenário. 

Trata-se do volume um, do título Transportes, 
da série Infra-estrutura - Perspectivas de restrutura
ção, que se propõe a identificar os objetivos, princi
pais características e primeiros resultados das refor
mas que estão sendo implementadas na área de 
transportes. 

Nesse volume, são analisados o subsetor fer
roviário e a infra-estrutura rodoviária. Os relatórios 
são precedidos de uma introdução, que smtetiza as 
principais mudanças em curso e procura dar uma vi
são integrada das questões. E a primeira análise 
mais abrangente e sistemática das grandes mudan
ças que estão ocorrendo na área de transportes nos 
úttimos anos, realizada por consultores reconheci
dos em suas respectivas especialidades. 

Na área de ferrovias, o relatório faz um retros
pecto ·detalhado da evolução desse subsetor até a 
privatização das principais malhas da RFFSA, ocor
rida em 1996. Apontam-se as características desse 
segmento e as perspectivas de integração ferroviária 
com o Mercosul. 

A análise das transformações em curso na 
oferta e gestão da infra-estrutura rodoviária eviden
cia a descentralização. a ampliação significativa da 
participação privada na operação e a variedade de 
modelos para as concessões, gestão e financiamen
to dos investimentos nas rodovias. tanto no âmbito 
federal como nos estados. Sublinham-se. a partir 
desse quadro, possíveis caminhos para a mudança 
institucional, levando em conta a amplitude do pro
cesso e a experiência internacional recente. 

O relatório referente ao setor rodoviário apresen
ta, ainda, figuras, anexos e quadros, contendo gráfi
cos, mapas, conce~os. legislação. registro de expe
riências internacionais e de novas tendências da ge
rência rodoviária, além de referências bibliográficas. 

O setor portuário será abordado no segundo 
volume, ainda não publicado, e se anuncia como um 
esforço relevante de sistematização dos principais 
impasses colocados para a modernização portuária. 

O primeiro aspecto da obra a merecer registro 
é o seu esforço para produzir uma v1são integrada 
do setor. Teoricamente, há um consenso sobre o se
tor transportes, que vem sendo entendido como um 
sistema cujas partes ou subsetores devem funcronar 
da forma a mais harrnõnica e integrada possível. 
Essa perspectiva é, por exemplo. explicitada na 
Constituição, no artigo 21. item XXI. que estabelece 
a competência da União para determ1nar os princi
pias e as diretrizes para o Sistema Nac1onal de Via-

ção. Entendeu o legrslador. assrm, que seria o mars 
alto nivel político do País 0 encarregado de construir 
e fazer prevalecer a v1sáo integradora das vanas 
partes que compõem o s1stema de transportes. 

Entretanto. Sr"s e Srs. Senadores, na concertua
ção das políticas e na implementação das ações, tanto 
no âmbrto do Legislativo quando nos vários niveis do 
Executivo. é bastante dificil superar o enfoque seg
mentado. voltado para os subsetores constrtuidos pe
los moda1s de transporte. ou pelos seJViços portuários. 
Muitas vezes, a fragmentação é. ainda. ampliada por 
cortes geográficos. pela atribuição de competência po
lítica ou, ainda, por segmentações estabelecidas pelo 
próprio processo produtivo ou pelo mercado. 

A consciência de que o conJunto de ações do 
setor deve ser pensado de modo integrado, ex1ste. 
O relatóno do I PEA. contudo. avança desse ponto 
pois mostra que as mudanças para que essa inte
gração se efetive são um desafio a ser venc1do para 
a implementação das politiCas públicas nessa área. 

Assim. o trabalho busca sumarizar as principais 
caracterist1cas das reestruturações em curso no setor 
transportes. visando ident1ficar os potenciais entraves 
ao bom funcionamento desse s1stema. a partir de um 
enfoque 1nstrtucional, ou se)a, das relações estabeleci
das entre os principa1s agentes do setor (governos, 
ofertadores. usuanos). A mot1vaç.ão 1undamental é vis
lumbrar de que forma as reformas no setor podem 
contribuir para incrementar - ou prejudicar - a conecti
vidade dos elos das cade1as de transporte. 

Nesse sentido. a preocupação do relatório tem 
como pano de fundo. particularmente, o transporte 
inter-regional de mercadonas, caracterizado por dis
tâncias de transporte ma1s longas e que poss1bllitam 
a utilização coordenada de mais de um modo ou 
submodo de transporte. ou seja. a 1nter ou a intra
modalidade. objetivando a redução de custos logis
tcos de suprimento e de diStribuição de mercadorias. 
O estudo demonstra que a repartição desses custos 
de transporte entre setores e reg1ões é determmante 
para as decisões de 1nvest1mento e de localização 
das at1vidades econômtcas. bem como para a redu
ção das d1spandades regrona1s. 

É exatamente esse aspecto do trabalho que. a 
meu ver. S~s e Srs. Senadores. traz uma contribui
ção essenc1al às formulações políticas e ao planeJa
mento do setor. e que. 3'J mesmo tempo. causa-me 
grande s<'!tisfação pessoal. quanto à contribu1ção 
científiCa. o estudo d1scu1e a tmportânCia das refor
mas a luz do novo paradigma global de gerenclamento 
das cadeias de produção e d1stnbU1ção. a part1r da In
tegração reg10nal e 1ntemac1onat das empresas e pa1-
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ses. Quanto a satisfação pessoal, destaco. não por 
va1dacle ou pretensão, mas pela alegria ele ter irrlle.
t•clo no cam1nho apropriado, que o novo paradigma 
da proclução aponta para aQuilo que venho re,.,.. 
!anelo em meus pronunciamentos: a i~rtãncia elo 
!luxo interrnodal no se\or ele transporte no Brasil. 

Como decorrência. Sr. Presidente, surgem im
portantes questões de política governamental, que 
esta Casa não pode ignorar. Por exemplo. em que 
med1da a privatização ferroviaria incrementara a 
competição .ntermodal? Que impactos trana um 
novo periil da distribuição intermodal de cargos para 
o trafego rodoviario? Que arranjos societários entre 
empresas ferroviarias e operadores portuarios po
dem trazer conseqüências benéficas à exportação? 
Quais devem ser as linhas mestras de uma política 
nacional de transporte multimodal? 

Essas questões têm um caráter intrinsec~ 
te abrangente e permitem levantar alguns aspectoa 
pertinentes às interfaces entre os subsistemas de 
transporte e entre esses e o restante da economia, 
identificando áreas em que a atuação governamen
tal se faz necessária. 

Além do mérito de permitir o acompanhameniD 
-jas politicas públicas no setor de transportes, o tra
balho do IPEA consolida algumas conclusões que jli 

vinham sendo antecipadas em reflexões anteriores. 
Em pnme~ro lugar, constata-se o correto clireciona
mento da iniciativa do Governo de promover a rees
truturação e a modern1zação do setor. Contudo. se 
não se pode ignorar essa iniciativa, é preciso reco
nhecer que ela não se faz na intensidade necessá
ria. Em segundo lugar. evidencia-se a adequação 
dos fluxos 1ntermoda1s ao novo paradigma da produ
ção. mas constata-se que a ausência ou insuficiên
cia de terminais de integração entravam uma expan
são mais acelerada do transporte intermodal. Por úl
timo, depreende-se do estudo, como um todo. a con
firmação daquilo que temos insistentemente afirma
do: a necessidade de intensrticar o desenvolVimento 
do setor de transporte no Brasil como condição para 
reverter o quadro econõmico desfavorável e para 
dotar o País das condições necessárias à conquista 
de um lugar compatível com suas potencialidades 
no cenário que se prenuncia para o Século XXI. 

Muito obrigado pela atenção' 
O SR. PRESIDENTE (Canos Patrocínio) 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en
cerrar os trabalhos, lembrando aos Srs. Senadores 
que constará da pauta da sessão d!!liberativa ordi
nária de terça-feira, dia 03 de novembro elo corrente, 
às 14 horas e 30 m1nutos. a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

Dia 3. II. 98. terça-feira, às 14h 30min: Sessão deliberativa ordinária 

Proposição 
! :\utor; ~., Ori2em1 

Pro_1eto de Le1 da 
C.:lm;:na n· 67 de 
!91:16 

'n·· r ::10~.' 1)6 na 
Casa de ong:cm1 

Presidente da Repu
blica 

ProJeto Je Resolu· 

::10 11 '·' Je l ')':)X 

Ementa I Instrução 

AJtera d1sposm,·o da Le1 n"' 6 ..J50. de 1-1. de ourubro de 
1977. e da outras prond.enc1as. 

Parecer n:> ;13/98-CCJ. Relaaor Senador Romeu Tuma. 
favor:l\·el. com Emenda n.:o I..CCJ. de redaç3o 

AJier~ a Rcsoluç;lo n· -o de 1998. que ;:mtonza o Estado 
de Sanla Catanna a adiCionar dínda na operação de reti
nanciJmemo das di\ IdJ.s moblh.ãnas c contr31UJJs do Es
tado. den' ada da Lc1 Compicmentar EstaduJI de S.1nta 
CatannJ n· I 21

) de !IJ9-l .! da outras prO\ JdCnc1.1S 

Parecer n· 5 ~- ·9~-C A..E Rela10r Senador Os mar D1JS. 
ra\·oril\"CJ. ..:orn Emenda n~ 1-CAE 

Informações 

D1scussào. em mmo uruco 

Em regime de urgtnc1a. nos 
termos do Requenmenlo n.J 
;1~ de 1998 

Discussão .:-m turno umco 

Em regime de urgC:nc1a. nos 
termos do RequenmenlO n·· 
~ l 5 de l •)98 

Poderjo ser oferecidas 
cmendJs JIC o encc:rramcmo 

da d1scussélo 
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Proposiçio 
(AutorfN• Orieem) 

J 
Projeto de Resolu
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(Üficto n' S/75_ de 
1998) 
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4 
Projeto de Resolu
ção n' 89. de 1998 
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Comissão de As
suntos Econõnucos 

5 
Projeto de Resolu
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Comissão de As
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Projeto de Resolu
ção n' 91. de 1998 
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Emeota I Instrução 

Autonza o Estado do Espinto Samo a con1J'3tar operação 
de credno. no '"alar de duzentos e ano nulhões de reais. 
baseada no contrato de abenura de crédito. celebrado em 
31 de março de 1998. entre a União. o Estado do Espirito 
Santo e o Banco do Estado do Espirito Santo S. A - BA
NESTES. com a mterveruénaa do Banco Central do Bra
sil. nos termos da Medida Provisória n' 1 612-21. de 1998 
e no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao 
Ajuste Fiscal dos Estados. 

Apresentado como conclusão do Parecer n' 529198-CAE. 
Relator: Senador Osmar D1as. com abstenção do Senador 
Esperidião Anun 

Autonza a contratação da operação de crédito e:\."'lerno. 
com garantia da Republica federam·a do BrastL no \'alor 
de cmquenta e cinco milhões de unidades monet.íinas eu
ropC•as ale o limne de sessenta milhões de dólares none
amencanos_ de principal. entre a Transportadora BraStler
ra Gasoduto Bolívia·Brasll - TBG e o Banco Europeu de 
ln,·esumento- BEL desunada ao fmanciamento parcial do 
Projeto de Construção do Gasoduto Bolívia·Brasii. 

Apresentado como conclusão do Parecer 0° 530/98-C.A..E. 
Relator: Senador Osmar Dias. com ,·ato comrãno do Se
nador Lauto Campos. 
Autonza a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafas -
ECT. nos termos do an. 9° da Resolução n° 96. de 1989. 
do Senado Federal. a ele'\'ar temporanamente seu Imute 
de: endnidamento e contratar operação de creduo Interno 
no \"alar de vmte e cmco nulhões. quatrocentos e quarenta 
mil. oitocentos e noventa e cmco dólares none
amencanos e \"inte e cmco centavos JUnto à IBM Brasil -
lndilstna. Maqumas e Semços Ltda 

Apresentado como conclusão do Parecer n° 531198-C A.E 
Relator Senador Jose Fogaça 
Autonza a Umão a. contratar operação de credno e\1emo 
Junto ao The E'pon-Impon Bank of japan - JEXI'-'1 no 
,·alor em Ienes Japoneses equi\·alentc J cento e onentJ 
milhões de dólares none-amencanos. dcsunada ::10 finan
Ciamento parcial do Projeto de Modernização e Amplia
ção da Rodo\'ra Fernão Dias II mR-381 l 

Apresentado como conclusão do. Parecer n-=> .532/98-CA.E 
Relator: Senador Ramcz Tebet. com Yotos comranos dos 
Senadores Jose Eduardo Outra. Laura Campos e Eduardo 
SuoJIC"\· 
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.~'.AIS DO SENADO FEDERAL 

[menta 1 Ins1rução 

Autonza a RepUblica Federauva do Brasll J contratar 
0peração de creduo e:xterno com o Banco lntemJ..::Jonal 
para Reconstrução e Desen\olnmento - BIRD. no 'alor 
equ1vaiente a ate cento e sessenta c cmco milhões de dola
res none-amencanos. de pnnc1pal. desunand( se os rc 
cursos ao fmanc1amento par:aal do ProJeto de Controle da 
AIDS e das Doenças Se:\-u.aimente TransmJSSJVeJs - -\IDS 
II 

.-\presemado como concJusão do Parecer n~ 5~~-YX-C:\E. 
Relator Senador BeiJo Parea 

Autonz;,1 a L mão a contratar operação de credito e."\,emo 
Junto ao Banco lntemactorW para Reconst_ruçào c Desen
voiYimemo - BIRD. no valor equ1valeme a ate cem mi
lhões de dólares none-amencanos. de pnnci(XJL destinada 
ao financiamento parc1al do ProJeto do ·sistema de VIgl
lilnc•a em Saude -\ 1GISUs·· 

Apresemado como conclusio do Parecer n·- :"3-l-/98-CAE. 
Relator Senador R.amez T ebct 
Autonza a Republica Federau,·a do Brasil a .:onceder 
contragaranua a operação de créduo externo no valor em 
1enes equn alente J trezentos milhões de dólares none
amencanos. entre as Centra.J.s Elétncas Bras1le1ras S A -
ELETROBRAS e o Expon lmpon Bank of Japan - JE. 
XIM. desunada ao fmanc1amento do Projeto de Interliga
ção Elétnca Nane/Sul 

Apresentado como conclusão do Parecer n~ 53 5.'9&-C .-\E 
Relator Senador F rancehno Pereua com votos contra nos 
dos Senadores Eduardo Supllcy Laura Campos e Jose 
Eduardo Outra 

OLITL'BRO DE 1998 

Infonnações 

D1s.:ussáo em rumo umco 

Em re~nme de urgcncLa nos 
tennOs do Requenmento n 
'"Y de 199~ 

Poder ao ser oierec1das 
emendas ate o enccrr:Jmemo 
da diSCussão 

Discussão. cm rumo uruco 

Em reg1m~ de urgf:nclíl. nos 
lermos do Requcnmemo n~-

530. de 1998 

Poderão ser oferecidas 
emendas ate o encc::rrJmemo 
da d1scussao 
Discussão. em mmo umco 

Em regtme de urgCncia. nos 
tennos do Requenmento n~ 
531. de I Y98 

Poderão ser oferec1das 
emendas ate o encerramemo 
da diSCUSSãO 

O SR. PRESIDENTE (Canos Patrocinio) -
Está encerrada a sessão. 

AGENDA CUMPRIDA PELO 
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, 

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
29-1G-98 

(Levanta-se a sessão as 17 horas e 43 minu-
ros.) 

Quinta-Feira 
1 Oh - Reumão Con1un1a da CAE, CCJ e CRE 

Plenário do Senado Federal 
19m-Sessão Deliberallva O!dinária oo Senado Federal. 
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Ata da 1 07!! Sessão Não Deliberativa 
em 30 de outubro de 1998 

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs. Carlos Patrocínio, Nabor Júnior, Bel/o Parga e Adem ir Andrade 

(Inicia-se a sessão às 1 o horas) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Encer· 
rou-se ontem o prazo para apresentação de emen
das ao Projeto de Lei da Câmara n• 67, de 1996 (n° 
1.803196), na Casa de origem), de iniciativa do Pre
sidente da República, que a~era ·dispositivo da Lei n• 
6.450, de 14 de outubro de 19n, e dá outras prov~ 
dências. 

Não tendo recebido emendas, a matéria, es
tando em regime de urgência, constará da sessão 
deliberativa ordinária de 3 de novembro próximo, em 
fase de discussão, em tumo único. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Encer
rou-se ontem o prazo para apresentação de emen
das ao Projeto de Resolução n• 87, de 1998, de au
toria do Senador Nabor Júnior, que dá nova redação 
ao§ 1° do art. 3° da Resolução n• 37, de 1995, do 
Senado Federal. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
A matéria vai às Comissões de Constrtuição. 

Justiça e Cidadania e Diretora. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Pre

sidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o 
Oficio n• S/80, de 1998 (n° 3.019/98, na origem), 
de 30 do corrente, encaminhando parecer daquele 
órgão a respeito da solicitação do Governo do Es
tado do Maranhão acerca da operação de crédrto 
baseada no contrato de abertura de crédito, cele
brado em 30 de junho de 1998, entre a União, o Es
tado do Maranhão e o Banco do Estado do Mara
nhão S.A. - BEM, no valor de duzentos e setenta e 
cinco milhões de reais, destinados ao saneamento 
e posterior privatização do BEM, no ãmbrto do Pro
grama de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal 
dos Estados. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Eoonõmt
cos, que telá o prazo de quinze di;>·: para sua aprecia
ção. nos termos do art. 4° da _Resolu ão n• 78, de 1996. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Presi
dência 'recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício 
n• 3.01 8, de 1998, na origem, de 30 do corrente, en
caminhado em aditamento ao Ofício nQ sns. de 
1998 (n• 2.950198, naquele órgão), remetendo cópia 
do contrato celebrado entre a União e o Estado do 
Maranhão, bem como cópias dos pareceres emitidos 
pela Secretaria do Tesouro Nacional e Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, os quais deverão subs
tituir os documentos anterionnente enviados. 

O expediente, anexado ao processado do Pro
jeto de Resolução n• 78, de 1998, vai à Comissão de 
Assuntos Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Passa
se à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao primeiro: orador inscrito, 
SenadOr Gilvam Borges. S. Ex" diSpõe de 20 minutos. 

O SR. GILVAM BORGES (PMDB- AP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, passado o periodo etertoraf, o Congresso Na
cional retoma suas a!Mdades normais e intensifica a 
discussão sobre o conjunto de medidas que vem sen
dO elaborado pela equipe econOmica dO Governo, cujo 
objetivo é um só: evitar que o País sofra as graves 
consequências da crise mundial que inflige pesados 
Onus às denominadas economias emergentes. 

A campanha eleitoral recém-encerrada, aliás, 
revelou um componente absolutamente novo na his
tória da disputa pelo voto dO elertor: a crise económi
ca mundial. 

Dentre os candidatos que disputavam cargos 
majoritários ou uma vaga na Câmara dos Deputa
dos, não houve quem não tenha se pronunciado, ao 
menos uma vez, sobre a crise, seus reflexos na eco
nomia nacional, a questão do câmbio e, ainda, os 
meios e estratégias que deveriam ser utilizados, 
pelo Brasil, no combate ou no alívio dos efeitos ne
fastos do turbilhão financeiro-internacional que se 
abateu sobre nossa economia. 

· A áso rssão a •esperto oa crise e seus eleitoS, mais 
pen:eptível na can'lJEII1ha dos canddalos à Presidência 
da República, pontuou os debates e foi o corrbustivel 
para análises e projeÇões sobre o futuro oo Pais. 
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Nesse cenário de turt)ulência financeira mur>
dial, com o Brasilaulre:ido -aderéveis perdas em 
.._ reservas cantlllli&, a poesibilidade de dewalo
rizaçio da ITIOIIda e o ri8oo de recessão é que trava
ramos debates~ aca~. 

Momentlll--.aà, contudo, os ânimos pllllt
cer.. "'9P.::-w-se, ,. medida em que o contlate à aiae 
mobilza, de um Imo, o ac-mo Federal, que ai'UICia 
o -.g&mei'IID cM ClOI'àll P''Ji*as e a ""'izaçin di 
una relonna tlec:.l; e, de oWo, os organismos Jinan. 
ceiae~quej»GI i 110114X-OK8QÕee 
que viellm a evt.r ~ ,_ Pais 8llja mei& urra~ 
,.. de '"'P'" ...,..llr,.IIAira imlcional. 

(: preciso IIII' em mente, no entanto, que a açio 
conjunta entre Governo brasileiro e os organ~ 
internacionais - que pareoe ser a I!IOiução mais nc. 
cada e eficaz no COIT'tlate l fuga desmesurada di 
dólares e ao rieoo de rec rulo - llepende, em ..,. 
primeiro momento, de lniclrl'fas do próprio Goftmo, 
que deverilo necusartan.nte ser dlecutidaa par 
nós, aqui no Cougrun Nacional. 

Sr. Presidante, o Gollemo bblr.racoâl'le""iro não eaxJi idl 
da Nação- o que. ali6&, tomau-se marca registladri do 
G0118m0 do Prasidame Fernando Henrique ~
que não hesitará em eoJ;xee:ldet maddas cU'BS e 
enérgicas para oomar a chamada aise eoor IOi 1 icL 

A imprensa nacional, par seu turno, tem infOf'o 
mado que, entre tais medidas, estariam o corta ._ 
gastos públicos, a reavaliação de subsidies e ;_. 
ções fiscais coo ocediclas, a elevação da allquota de 
CPMF, bem como a questiio do custeio da Pnwid611' 
cia Social do servidor público. 

A revista Y .... por exemplo, em sua edição de 
14 de outubro, revela-nos que o programa de a;u.. 
eoonOmico que o Presidenee da República p1.,idl 
anunciar até o próximo dia 20 é oo~o de dUM 
partes já foi anunciado. Na primeira, o Governo tx.. 
calá aumentar a arrecadação tributária, majorando 
impostos e cortando subsldios, entre os quais, 06 

destinados à região amazOnica e ao nordeste. Na 
segunda e ultima parte do programa de ajUSies, o 
Governo pretende cortar despesas com a contrata
ção de servidores. 

Concordamos que os ajustes, mesmo duros e 
amargos, deverão ser levados a efeito. No el"'lllnWW, 
a julgar que as medidas noticiadas pelo re~ 
periódico sejam, de fato, apresentadas formalme'* 
pelo Govemo, destacamos, desde já, que não pode
remos fazer eco com a proposta de corte ou ~ma, 
ção nos subsidies fiscais destinados às regiõe& 
amazónica e nordeste do Pais há pouco comentava 
com o Senador Bernardo Cabral. 

Sr. Presidente, sou representante eleito de um 
dos Estados que COrT1>Õem a Amazônia brasileira, o 
Amapá. Conheço bem m1nha terra e seus problemas. 

Testemunho que arrtes mesmo de a a.tual crise 
económica dar indicies de acometer o Brasil, meu 
Estado já vivia uma grave retração económica, que 
deve ser creditada, em boa parte, às rnedidas que res
tringiam e ainda restringem as atividades da Zona de 
Livre Comércio de Macapá e Santana - a exemplo 
de Manaus, que tem no Senador Bernardo Gabral 
um bravo defensor, um grande articulador e mobili
zador da Bancada do Estado do Amazonas, que 
também vive as mesmas dificuldades, com as presi 
sões do empresariado principalmente do sul. 

Tenho a exala compreensão do grave momen
to por que passa a economia brasileira como um 
todo. Estou convicto de que ações energéticas têm 
de ser tomadas para afastar o fantasma da crise que 
ronda a Nação. No errtanto, Sr. Presidente, esclare
ço que não poderei unir minha voz àquelas que de
fendem..a adoção de ações que inibam ou inviabilii 
zem o progresso da região amazOnica. 

A região amazOnica, nunca é demais enfatizar, 
merece tratamento d~erenciado das demais regiões 
brasileiras, porque detém caracterlsticas muito pecui 
liares e especiais, além de constituir o maior patrii 
mônio não explorado do Brasil. 

Não posso concordar, assim, com qualquer piO' 
posta Que vise a infligir sacriflcios ainda maiores à re
gião. porque não classifico como privilégios os benelli 
cios fiscais e os SIDsldios concedidos à região amazO
nica, que, é preciso que se diga. vêm sendo reduzidos 
ano após ano. 

Sr. Presidente, apesar do desânimo, da preo-
cupação e da apreensão, acreditamos no nosso 
Pais. O Presidente não tem outra a~emativa, e o 
Governo não poderia ficar omisso em tomar as me
didas necessárias para o controle da inflação e da 
evasão do capital. Por esse motivo, precisamos ana
lisá-las com muitp carinho. E nós, do Congresso Na
cional, estamos abertos à discussão. Compreende
mos as necessidades urgerrtes do Pais. Tenho ceri 
teza de que o Presidente Fernando Henrique Cardo
so e a equipe económica jamais lançariam um pacoi 
te tão pesado se ele não se fizesse necessário. O 
Presiderrte hoje sofre, mas assume as suas responi 
sabilidades como o gestor maior do Pais. 

De vez em quando, os príncipes do apocalipse 
assumem esta tribuna e a da outra Casa, achando 
que é o fim, que é um arraso e que não existem cai 
minhas, mas o Pais tem saídas e, se Deus quiser, 
atravessaremos essa crise. 
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O Sr. Bernardo Cabral (PFL- AM) - Permrte
me V.Ex" um aparte? 

O SR. GILVAM BORGES (PMDB- AP) -O 
Senador Bernardo Cabral está ansioso para fazê-lo 
ou estou equivocado? 

O Sr. Bernardo Cabral (PFL - AM) - Mais do 
que ansioso. Seria pouco eu registrar a ânsia. Quero 
ter a oportunidade de juntar-me às suas palavras. 
Aliás. V. Ex" está provando ser verdadeira a frase: "Se 
queres ser universal, carrta a tua aldeia". ObseJVe que 
os grandes escritores só conseguiram se projetar no 
mundo inteiro, sejam brasileiros ou estrangeiros. can
tando a sua aldeia. Agora mesmo, o prêmio Nobel de 
Uteratura. José Saramago, conseguiu isso transfor
mando a aldeia onde nasceu nos oorrtos em que a re
gistrou. A ele se jurrta - basta que a gente cite apenas 
um, um dos nossos, que se transformou lá tora. tendo 
livros publicados em vários idiomas - Jorge Amado, 
que começou com Capitães de Areia. Quando ouço 
V. Ex", Senador Gilvam Borges, defender o Amapá, 
que muita gente do Sul talvez nem saiba onde fica -
desconhecem que lá é a parte mais seterrtrional da 
nossa Nação e que se conhecessem o Oiapoque ao 
Chuf, situando o Amapá, com a sola dos pés e não 
apenas por uma leitura às vezes indisciplinada, teriam 
um pouco mais de brasilidade -. fico muito alegre. Não 
foi fácil, para quem fez a sua campanha ao Senado 
pedalando uma bicicleta. com alto-falante no guidom e 
um microfone na mão, oorrtra um outro candidato que 
tinha cinco ou seis trio elétricos, hoje, desta tribuna, 
defender o seu Estado. Sei o que V. Ex" deve ter pe
nado, Senador Gilvam Boi-ges. Quando V. Ex" chama 
a atenção para o chamado pacote eoonômico, é preci
so advertir os intérpretes da lei de que dela deve ser 
extraído o que é melhor. Esse lado bom deve ser 
ampliado e desprezado o que é nocivo. Vou ter a 
honra de sucedê-lo na tribuna, depois de ouvir o 
Senador Lúcio Alcântara - claro que sem o brilho 
de que V. Ex"s dispõem às mãos-<:heias -, mas vou 
tocar no problema do aposentado. A ânsia de apar
teá-lo foi para que, ao final, V. Ex' estivesse certo 
de que eu não queria que concluísse o seu discurso 
sem a minha solidariedade. 

O SR. GILVAM BORGES (PMDB- AP)- No
bre Senador Bernardo Cabral, agradeço a V. Ex' 
pelo aparte que, como sempre, me honra. Quero di· 
zer que sempre sigo um ditado popular: ·oiz-me 
com quem andas que eu te direi se vou contigo", e 
eu estou contigo e gozo dessa sabedoria e dessa 
companhia. O aparte de V. Ex1 estará registrado nos 
Anais desta Casa, e quando em minhas caminhadas 
eu disser que o grande jurista, Senador Bernardo 

Cabral, aparteou-me no Senado Federal, será um 
motivo de honra para mim. 

Portanto, encerro a minha lalação, Sr. Presiden
te. agradecendo a paciência de V. Ex' que, já com 
seus C3batos brancos, vindo do Acre, realmente tem 
trabalhado bastante pelos interesses da nossa região. 

Obrigado, Sr. Presidente, Srs." Senadores, e 
um grande abraço ao eminente Senador Artur da 
Távola que está ali mu~o preocupado, já analisando 
o pronunciamento que fará brevemente. 

Um grande abraço. 

O SR. PRESIDENTe (Nabor Júnior) - Conce· 
do a palavra ao nobre Sen~dor Lúcio Alcântara. 

O SR. LÚCIO AILCÂNTARA (PSDB- CE. Põv· 
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadoies, ontem transcorreu o 
Dia do Livro. Infelizmente. não me consta ter havido 
qualquer coo 1 enoração ou manHestação em torno 
dessa data, para celebrar aquele que, atraYés dos sé
culos, tem sido um meio de comunicação, de difusão 
cu~ural e de integração de raças e de sociedades. 

Recebi .-:rotem, coincidentemente, um offclo da 
Dr" Maria Helena Rui Ferreira, coordenadora da Co
missão Especial Feira do Uvro. Nesse ofício, ela 
apresenta um relatório da participação do Senado 
Federal na III Febralivro, Feira do Livro de Fortaleza, 
realizada de 1 a 7 de outubro. 

É interessante salientar que a participação do 
Senado nessas feiras, e até na Bienal do livro, leve 
infcio em Fortaleza, na Primeira Feira do Livro, com 
a compreensão e o estímulo do Senador José Sar· 
ney, que então presidia esta casa. 

Daí para cá, const~íram-se comissões que cui· 
dam especifiCamente do tema e a presença do Sena
do tem sido mu~o importante, não só pelo teor dos li
vros que o Senado edita, de grande interesse pelo seu 
conteúdo jurídico, informação, resenha de legislações 
ou outros tratando de áreas específicas, corno também 
por obras de cunho cultural, literário e polijico. 

Além de levar essas obras para serem comer
cializadas a preço muito baixo, o Senado também 
oferece outros serviços, através de CD-ROM e dis
quetes fornecidos pelo Prodasen. ao mesmo tempo 
que mantém um aparelho de televisão permanente
mente ligado na TV Senado e realiza pesquisas jun
to a visitantes no seu stand, para que eles avaliem 
esses serviços e dêem sua opinião sobre o funcio· 
namento do Senado. Não vou ler o relatório, porque 
seria cansativo, mas nele estão contidas as pergun· 
tas e as respostas obtidas nessas pesquisas. 
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Cerca de 50% das pessoas mostraram que 
aprovavam essa iniêiativa do Senado; outras infor· 
mavam que já se haviam valido de publicações do 
Senado; outras desconheciam que o Senado tam
bém podia prestar um serviço dessa natureza. Des
sa forma. esses questionários que estão sendo apli
cados nos levam a acreditar que a pre-.ça austera 
e discreta do Senado nesses eventos é altamente 
posrtiva para a instituição e para a população, e vou 
dizer o porquê. O nosso sistema de distribuição 6 
muito falho, ou, praticamente, não existe. Ora, se 
queremos que a informação chegue a todos os Esta
dos, se queremos nos aproximar cada vez mais do 
publico, é preciso haver um sistema de distribuição 
dessas publicações editada$ pelo Senado. 

Em breve, estaremos concluindo um acordo 
com a Universidade de Brasília, a UnB, que irá fun
cionar como uma distribuidora do Senado. Hoje, 
essa universidade tem uma rede de livranas no Paill 
e, assim, poderá lazer parceria com outras distribui
doras, o que garantirá que o livro chegue ao Mara
nhão, do Senador Bello Parga, ao Amazonas, do 
Senador Bernardo Cabral, ou ao nosso Ceará. 

Às vezes, trata-se de livros que são ecitados S'>

mente pelo Senado, já que não têm valor comercial. 
Uma edrtora privada não irá editá-tos, porque n1o h6 
grandes oportunidades de comercialização, de wnda. 
desses livros, mas uma Casa como o Senado pode e 
deve fazer isso, porque são tftutos de grande importân
cia para a compreensão da nossa real~. da I!IIOiu
ção e da formação do Pafs e da nacionabde. 

lerei algumas frases pinçadas pela Dr. • Marie 
Helena, que foram ditas por pessoas que passaram 
pelo stand do Senado e se rnanifest811lm: "Gostei 
de ter visrtado o ~ do Senado e ver as publica
ções oferecidas pela gráfica"; "Deveriam incentivar 
um pouco mais este projeto"; "Gostaria de ver ~ 
pressa a coleção do Dr. Paulo Bonavides", que 6 
aquela compilada por Pauto Bonavides e Roberto 
Átila do Amaral Vieira, que se esgotou rapidamente 
e que está em vias de ser reeditada; "É importante a 
presença do Senado na Feira do livro, para as es
colas, os estudantes em geral"; "Maior veiculação 
das publicações do Senado"; "Gostaria que publi
casse. em forma de livro ou de CD-ROM, as medi
das provisórias em sua íntegra"; "Que o Senado Fe
deral se)a mais divulgado e valorizado pelos brasilei
ros"; "Desta forma ainda é difícil acompanhar ostra
balhos do Senado"; "Que se intensdicassem as açõ
es em curso, para que os cidadãos cada vez maia 
conhecessem essa instituição e. principalmente, 
soubessem da sua razão de existir"; "Divulgar maia 

os serviços do Senado Federal nas universidades do 
Nordeste, abrindo um ponto de conexão entre as 
universidades. seus alunos e a Presidência da Re
pública"; "O atendimento é ótimo. e o preço, singular 
e acessível a estudantes que não trabalham, como 
eu"; "Quero agradecer o exceiente atendimento que 
recebi e comento pelo fato de ser professora"; "Des
centralizar tudo do Senado, .de Brasília para todo o 
País"; "Apesar da pouca divulgação das publicações 
do Senado, é confortante saber que nossa Nação, 
de uma forma geral. pode ter acesso a tudo que 
acontece, digo, a todas as decisões tomadas por 
nossos Governantes, por escrito•; • A participação da 
Edrtora do Senado nesta Feira do Livro é importante 
para aproximar a instituição do povo, em particular 
do publico lertor". 

Sr. Presidente. quero e"cerrar para me congra
tular com o t• Secretário, Ronaldo Cunha Uma, a 
quem estão afetas as comissões que cuidam da or
ganização e da participação do Senado nessas fei
ras de livro, e, particularmente, com "a Dr" Maria He
lena Ruy Ferreira, que é Coordenadora da Comis
são Especial da Feira do Uvro. 

Se, antes, havia quem levantasse alguma inda
gação sobre a conveniência de o Senado participar 
desses eventos - sem fins lucrativos, como me aler
ta o Senador Bernardo Cabral -. creio que, hoje, 
com essa repercussão que está havendo, com o re
tomo que recebemos da população, no sentido da 
melhoria e do aprimoramento das atividades do Se
nado Federal e da atuação dos Senadores, essa 
questão já é pacífica. O Senado há de ter sempre 
uma participação nesse e em outros eventos, para 
divulgar toda a sua atuação política " editorial. 

Essa é uma das funções .JE: que não podemos 
nos furtar, principalmente considerando - vo~o a di
zer - a r.atl'IOza de certas obras edrtadas pelo Se
nado; somente uma instituição como esta pode fazê
lo, porque, dderentemente das editoras privadas, 
não há interesse comercial algum. 

Também se deve dizer bem ciaramente que o 
Senado não quer competir com a Iniciativa privada. 
porque ISSO não seria justo. nem razoável. O Senado 
quer suprir lacunas existentes, para que certas obras 
possam chegar ao público, com o seu patrocínio. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Artur da Tavola. 
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB- RJ. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. o assunto 
das medidas de ajuste fiscal não pode ficar pratica-
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mente sem receber uma palavra de cada Congres
sista neste momento. As minhas serão de tentativa 
de análise, de prudência e de superação deste falso 
antagonismo: tudo é bom do meu lado e tudo é ruim 
do lado do adversário; o Govemo está carregado de 
razões e a Oposição está sem nenhuma razão, ou a 
Oposição está carregada de razões, e o Govemo, 
sem razão alguma. 

O Pais está diante de sua decisão mais profun
da nos últimos 20 ou 30 anos. Talvez, somente a 
realização da Assembléia Nacional Constituinte te
nha sido um fato de valor politico-histórico mais rele
vante que o momento em que estamos vivendo. 

Portanto, creio que as palavras do Congresso 
não podem ser as de retirar o máximo de proveito 
para eleito oposicionista, ou retirar o máximo de pro
veito para efeito situacionista. Não creio que o em
bate posto nesses termos vá contribuir, e a Nação, 
do outro lado, o receberá bem. Há que se analisar, 
em profundidade e em dificuldade, o momento e as 
medidas tomadas. 

Quero, de antemão, dizer que, dias atrás, a 
Bancada do PSDB no Senado tornou urna delibera· 
ção que me parece de extrema prudência: fixou o 
corte necessário na mesma casa dos R$28 bilhões, 
necessários ao ajuste !isca~ sem propriamente deci
dir, dentro do conjunto de medidas chegadas ao 
Congresso, quais aceitará, quais reformará ou quais 
rejeitará, até porque é uma pretensão descabida su
por que,' num primeiro momento, é poss!vel aprofun
dar análises e chegar a conclusões sobre matéria de 
tal complexidade. Como também é imposslvel pres
supor que a própria equipe eoonOmica do Governo, 
premida por ciramstâncias de momento, possa ter a 
perfeição de acertar em todos os pontos. 

Por tudo isso, essa matéria merece a nossa 
meditação, o nosso estudo e o nosso aprofunda
mento sério. Essa posição da Bancada do PSDB me 
pareceu adequada, prudente e, ao mesmo tempo, 
independente. Nem estamos aqui para sermos. 
como somos, membros do Governo, defendendo, 
em qualquer circunstância, todas as medidas; nem, 
evidentemente, estamos aqui para prejudicar não 
mais o Govemo, mas o Pais, na medida em que in
teresses contra o Govemo possam - e podem, 
corno eventualmente acontece - chocar-se com os 
interesses do Pais. 

Para isso, é necessário analisarmos a natureza 
da noticia no seu primeiro impacto. Vamos tomar um 
exe~lo acontecido com os nossos Parlamentares. 
Ele é muito expressivo de corno é a noticia no seu 
primeiro momento. No dia de ontem, seja pela lnter-

-·-- ---·---

net, pelo fax ou pelo telefone, o meu gabinete rece
beu dezenas de mensagens, o que, para um dia, é 
uma amostragem muito significativa, de um nascen
te clamor popular relativo ao que seria a inexistência 
de cortes na contribuição dos Parlamentares. Ime
diatamente correu pelo Pais a idéia de que o Parla
mentar não ia pagar. Claro! Recordo-me, na véspe
ra, em um noticiário ·de televisão, de a apresentado
ra acentuar que: "Parlamentares e militares ficarão 
fora•. Aquilo é sufiCiente, para quem conhece comu
nicação, para imediatamente alastrar um ânimo que, 
no caso, seria completamente justo, porque não há 
nenhuma .razão para parlamentar não participar de 
um sacriflcio coletivo. 

No dia seguinte -hoje -, os jamais, e felizmen
te, ontem, as televisões, de um modo extremamente 
correto, adequado, do ponto de vista da comunica
ção e da informação, já dizem que não é assim. Os 
Parlamentares, tão logo se extinga o IPC, no início 
do próximo ano, eVidentemente participarão, já aí 
corno servidores públicos que descontam, e não 
corno Poder Legislativo que desconta para um insti
tuto especializado. Possivelmente se acalme, para 
quem ler a noticia de hoje, a idéia de que os Parla
mentares estariam, eles, isentos dessa obrigação. 

Isso não é irnportanta do ponto de vi8la geral. 
Quero apenas analisar corno é a etiOlogia da nolfcia, 
da int· · ~. _· '>, corno ela se e>cpressa. Ela se e>cpressa 
por co110tativos. E tão logo um COIIOtlllivo se faça. a 
meia verdade passa a ser verdada por lnlairo; o Indicio 
passa a ser sintoma; o siniD!BI passa a - falo; e o 
fato já é apresentado corno julgamento; habilualmente, 
o julgamento acaba em oondanação; e a ccndenação 
vai para o linchamento. Portanto, vamos às vezes do 
indicio à condenação em poucas horas. 

Assim, a meu ver, acontece com o i~o de 
um pacote dessa natureza. O pacote apareceu para 
a Nação como uma grande ameaça de violência, e 
ele tem conteúdos ameaçadores realmente. A 
ameaça não é o pacote. A ameaça é a situação eco
nOmica, mas ele, que é um remédio para a situação 
econOmica, aparece e tem alguns pontos etetivos de 
ameaça, principalmente sobre o servidor público, 
que é uma das categorias que o atual Govemo não 
tem sabido tratar. Não tem sabido tratar do ponto de 
vista da comunicação, não tem sabido tratar do pon
to de vista das generalidades. Sou membro do Go
vemo, tenho que o reconhecer. 

As ameaças estão na situação brasileira. A cri
tica que me parece procedente da parte da Oposi
ção é a de que essas medidas poderiam ter sido to
rnadas antes. Não há dúvida. Creio que houve na 
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condução do macroprocesso polítiCo, ao longo dos 
t.i~imos quatro anos, um grande equivoco na ordena· 
ção do que aconteceu politicamente nesses anos. 
Em prime~ro lugar, o fato de que a reforma tributána 
não esteve adiante das demais. É um assunto que 
poderia ter sido resolvido há três anos. Em segundo 
lugar, a colocação da questão da reeleição no meto 
do mandato de quatro anos, que está a se extingwr. 
Esse foi um erro que procurei combater dentro do 
meu Partido - não fui vitoriOSO; ao contrário, fui der· 
rotado -, que gerou um prejuízo muito grande para o 
andamento das retonnas, pois paralisou o Parla
mento por mais de um ano, além de criar um des
gaste totalmente desnec:essério para o Governo. do 
ponto de vista de sua base de aliança. É evidente 
que Unhamos de colocar a questão do mandato na 
pauta, pois, do ponto de viSta constitucional, estava 
"quebrado". A meia revisão constitucional anterior al
terou a duração do rnandatD de cinco para quatro 
anos, sem a emenda relativa à reeleição, já prepara· 
da, que era o acordo daquela ocasião. Havia que 
mexer, porque a Constituição estava de pé quebra
do nessa matéria. 

Aquele momento não me pareceu oportuno, 
porque, se tivéssemos feito as reformas com uma 
ordenação dijerente da atual, a começar pela refor
ma tributária, naturalmente, ao fim do processo. o 
problema da ~ seria ansiado pela Nação, a• 
porque medidas de natureza profunda na adminis
tração pt.iblica estariam dando um lastro de vitónaa 
superior às vitórias administrativas que o Governo 
Femando Henrique teve, que são int.imeras e muito 
pouco conhecidas. Desde lOgo, as vitórias nos cam
pos da educação, da refonna agrária, da moraliza· 
ção da vida pública, da ortlenação básica das finan
ças do Pais, da política internacional, da afirmação 
do Brasil no exterior. TodaS as vitórias expressivas 
que o povo soube reconhec:ef seriam coroadas com 
a reeleição, se fosse discutida após o processo daS 
reformas. 

Por que estou a ligar isso às medidas de ajuste 
fiscal? Porque, evidentemente, muitas dessas medi
das, ou algumas delas, pelo menos básicas, pode
nam haver sido tomadas a esse tempo. 

Com minha pequena experiênclél política, sei 
hoje que política -é a~emativa. Não se pode jamais 
analisar um fato sem considerar-lhe a alternativa. A 
politica não é uma opção simples por uma decisão; 
ela é sempre alternativa. E há decisões que têm de 
ser tomadas entre duas alternativas difíceis, um con
flito no qual a valência de· cada pólo é negativa. Es
ses, aliás, são os conflitos mais dffíceis do ser hu
mano, optar entre dois pólos de valência negativa. 

É claro que se também algumas medidas fos
sem tomadas antes. acredito eu, o governante teria 

passado pela diftculdade de não ter praticamente o 
que fazer no Governo do ponto de vista de realiza
ções administrativas. Porque o que estamos a tratar, 
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é de uma fa
lêncta do Estado. do Poder Público no Brasil, que 
não vem de agora. E dtgo com a mesma franqueza 
com a qual critico o meu Governo. vem de muitos 
anos. E, por pnmeira vez na história recente do Bra
sil, a panir de quatro anos passados, talvez não com 
a urgência necessána. como estou a diZer, mas co
meçou a ser enfrentada. 

A talime>a do Estado, no Brastl, é uma talêncta 
antiga. que se agravou. é certo. mas que vem e per
tence a um ciclo histónco no qual o Estado factor ou 
fautor - o Estado que faz no lugar da sociedade -
chegou ao limite na sua possibilidade de abrigar po
tenctal de Investimento; chegou ao limite na sua ca
pacidade de agir com eficácia; e chegOu ao limite 
em relação ao custo desordenado, necessário, é 
certo, a tOdo um período no qual o Estado toi funda
mental para o desenvolvimento da economia e para 
a propulsão do Pais, pratiCamente de uma Idade 
Média econõmica para as fronteiras da Idade Moder
na, pois estamos quase a entrar nela. E esse é o 
grande sentido, aliás, de o Governo Femando Henri
que Cardoso pemnitir que o Pais mude de ciclo his
tórico. E é por isso que paga os pre ;;os de contradi
ções, de dificuldades. de erros e acenos nessa ca
minhada, mas não vactla quanto à caminhada. 

A Sr" Marina Silva (BiocoiPT - AG) - Pemnrte
me v. Ex" um apane, nobre Senador Anur da Távola? 

O SR ART\JR DA TÁVOlA (PSDB- RJ) -Com 
prazer, ouço o aparte da nobre Senadora Marina Silva. 

A Srt Marina Silva (Bioco/PT - AC) - Parabe
nizo V. Ex" pelo pronunctamento. Eu estava acom
panhando o discurso de V. Ex" do meu gabinete. Na 
introdução, V. Ex" expressou pensamentos muito se
melhantes aos meus. Ou seJa, em detemninadas dis
cussões, não se deve fazer um discurso maniqueís
ta, em que se enquadram os que são completamen
te a favorávets ou totalmente contrános. Não se che
ga a um resultado, fazendo-se algum tipo de media· 
ção entre esses opostos. Advogo uma tese que foi 
motivo do meu convencimento para assumir uma 
postção contraria à reeletção. Inicialmente, era favo
rável à reele•ção. por entender que um cidadão não 
podena ser pnvado do direito de recolocar seu nome 
para a sociedade avaliar seu desempenho à frente do 
Governo. No entanto. no decorrer das discussões. o 
Senador Eduardo Supltcy sugenu-me ler Alexis de 
Tocquevtlle, que apresenta algo que considero fun
damental: ao d1re1to de um recolocar seu nome para 
uma dtsputa eleitoral, subordinam-se anteresses de 
muitos. E exatamente •sso que ocorre no expediente 
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da reeleição. Ao invés de o governante lazer o que é 
estrategicamente necessário para o País, para o Esta
do ou para o Município, pelas circunstâncias - e até 
porque somos humanos, cheios de interesses que po
dem estar acima de nossas forças -, acaba fazendo o 
que é funcional ao expediente da reeleição. Sem o ns
co de estar cometendo uma injustiça, afirmo a V. Ex" 
que o Governo não tomou certas medidas há murto 
tempo, pelo desgaste que causariam e pelos prejuízos 
que ofereceriam no decurso de um processo de reelei
ção. Nesse serrtido, a reforma tributária foi protelada e 
algumas ações estruturais foram propostas à socieda
de somerrte agora, um ou dois meses após as eleiçõ
es, como parte do ajuste. quando o problema já vinha 
desenrolando-se no decorrer de todos esses anos. Em 
relação a isso, a Oposição teve uma postura de lealda
de, que foi a de admoestar o Governo, durante todo o 
processo, de que medidas precisavam ser tomadas 
para que o País não chegasse a uma situação de de
sespero, como a aluai. Não advogo a tese de que ado
temos a prática de POncio Pilatos, ou seja, a de lavar 
as mãos para a crise. Penso que a Oposição precisa 
ter uma postura de responsabilidade e deve apresen
tar propostas alternativas, assim corno o Governo deve 
ter a humildade - talvez essa não seja a palavra mais 
adequada. mas, na ausência de outra, eu a usarei - de 
reconhecer que, em momentos de crise, não se pode 
simplesmente chamar as pessoas, para que assumam 
a proposta que foi apresentada em uma postura ade
sista. Lamento que o Governo Federal, com a eleição 
recerrte de lodos os Governadores deste Pais, tenha 
lançado o pacote, sem chamá-los para uma conversa. 
A crise está sendo operada pelo Governo - digamos 
assim - na esfera federal, mas os seus desdobra
mentos acontecerão em todos os rincões deste 
Pafs. E as coisas acontecem nos Estados e Municí
pios, ou seja, na vida das pessoas. Por isso, consi
dero que a reeleição foi prejudicial a esse processo. 
Ela é prejudicial, porque acaba engessando as açõ
es do Governo àquilo que lhe rende mais pontos 
para a próxima disputa, e não àquilo que precisa 
ser lerto, que, murtas vezes. pode levar ao desgaste 
e somente será compreendido no futuro. Isso não é 
válido apenas para o Presidente, mas também para 
os Governadores, para os Prefeitos. para todos 
aqueles que estão à frente de um cargo executivo e 
que já trabalham, pensando na próxima eleição O 
grande mérito do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, como sociólogo, poderia ter sido o de fazer 
exatamerrte o que era preciso, para entrarmos no novo 
período histórico a que V. Ex" acabou de se referir. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB- RJ)
Muito obrigado, Senadora. Fico feliz de saber que V. 
Ex' usou a expressão "aquilo que precisa ser fe1to". 
Isso já induz à certeza de que, com a liderança que 
tem em seu Partido. V Ex' o convencerá de que pre
cisa ser leito o que aí está. 

--- ------

Porém. não quero desviar-me do meu assunto, 
até porque V. Ex" me levará. com esse parinho e 
essa capacidade de nos envolver com sua inteligên
cia e simpatia -é fácil para V. Ex• me levar a qual
quer caminho, pois está sempre nvs caminhos do 
bem - para uma discussão Oposição vei'8U8 Gover
no, exatamente o que estou tentando evrtar na mi
nha fala. V. Ex' também começou analítica e acabou 
oposicionista. Dessa maneira, ficará difícil adequar 
uma resposta sem desviar-me do tempo, e o discur
so, enfim, acabará por se estiolar. No geral, não 
conseguimos chegar ao fim que pretendemos. Isso 
será oportunidade de outros apartes. 

O Sr. Sérgio Machado (PSDB - CE) - V. Ex" 
me concede um aparte? 

O SR. ART\JR DA TÁVOLA (PSDB - RJ) -
Concedo o aparte, com o maior prazer. ao meu U
der, Se~ador Sérgio Machado. 

O'Sr. Sérgio Machado (PSDB - CE) - caro 
Sr. Presidente, Senador Artur da Távola, estava ou
vindo seu discurso do meu gabinete. V. Ex" apresen
tou fatos extremamente importantes. Temos de dis
cutir a crise não sob a ólica de Oposição ou Srtua
ção, mas de brasileiro. Temos de discuti-la com me
didas que venham, efetivamente, reSolver o proble
ma. Não podemos mais pensar em ajustes possr
veis: ternos de fazer o necessário. Se preciso de um 
grama de antibiótico, 0,8 não vai curar minha doen
ça. Eu tomarei, sentirei seus elertos e não obterei os 
benelfcios. Este é o momento histórico do Brasil em 
que temos de nos colocar. Lamento muito o que 
ouvi, ontem, dos Governadores da Oposição recém
eleitos. Ao invés de discutirem a crise e apresenta
rem alternativas para sua solução, simplesmente en
traram na posição do palanque, a de ser contra. A 
Senadora Marina Silva falou muito bem. É hora de a 
Oposição. de a Situação apresentarem propostas. 
Vamos discutir propostas que possam, eletivamente, 
apresentar a solução dos nossos problemas. É claro 
que o Brasil tem fundamentos murto importantes. 
Somos uma democracia consolidada, corrtrolamos a 
inflação. temos um sistema financeiro saneado, so
mos um País transparente, mas temos dois funda
mentos que precisam ser enfrentados. Nenhum pafs 
consegue sobreviver, gastando mais do que arreca
da. Com um déficit de 7,8, é impossível ter um cres
cimento estável, reduzir os juros. enfrentar os pro
blemas. Como V. Ex• disse muito bem em sua análi
se, devemos ter consciência de que o papel do Estado 
é atender aos ma1s carentes, e a sua prioridade é dei~ 
nida pelo volume de recursos que aplica em cada ativi
dade. No entanto. lamentavelmente, o Estado brasile~ 
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ro, cada vez mais, tem menos recursos para aqueles 
que mais precisam, e é esse novo caminho, essa 
nova estrada que temos de trilhar. Vrvemos um mo
mento importante. O nosso Partido, como V. Ex" 
bem disse na nossa reunião de Bancada. definiu 
que é necessário lazer o ajuste de que o Pais pra> 
sa. Vamos discutir se há melhores caminhos. melhc>
res propostas; se, em vez de determinada madda, 
deve-se adotar OlmL O que não podemos aceitar é que 
si~mente se laça o ajusae "meia-sola". e, daqu1 a 
um ano, tenhamos de discLCir l'lOII&mente. Esse filme já 
vimos no Brasil: foram 20 anos de inflação oontinuada, 
oom medidas palialillas, deslruindo o poder aquisitillo, a 
renda do mais pobre. Fico roo*> con1ente oom sua post
ção. Vamos esq- o palanque, a Oposição e a Si
tuação e apreserCar Prrv'S'es que possam resolver a 
questão dos brasü e iros. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSOB - RJ) -
Murto obrigado, Senador S6rgio Machado, Líder da 
minha Bancada, por sua visão sempre clara. Sou 
testemunha do quanto V. Ex' se ~nhou, na reu
nião da Bancada do PSOB, no sentido de abrir uma 
discussão interna, fixando a idéia de um teto de cor
te necessário ao começo da recuperação e de uma 
estabilidade que agora já não é mais exctusivamenm 
relativa à moeda, mas a questões estruturais da 
economia brasileira. E isso coloca para nós todos, 
principalmente para nós do PSOB, e tanto quanto 
para nós, para toda a base do G011emo, uma ques
tão crucial. Não quer dizer que concordemos em to
dos os pontos oom o que aqui foi apr-ntado pelo 
Governo. Em relação à q.-lão dos inativos há m,. 
to a discutir, tarrbém em relação a algumas oPQêiea 
por cortes - outros possivelmente sejam mais ade
quados; há fórmulas a~emativas. O que nós temos, 
sim, como Congresso e como base de Governo é, 
em primeiro lugar, o dever de um estudo muito sério 
dessa questão, um dever de transcender a essas li
mitações do aproveitamento da situação, tanto na 
área do Governo quanto na área da oposição. Nem 
ao Governo cabe ficar o tempo todo a dizer que re
solveu a questão da inflação, nem cabe à Oposição 
ficar o tempo todo a dizer que essas medidas teriam 
que ter s1do tomadas às vésperas da eleição, o que 
evidentemente é uma utopia, já que são teses go
vernistas e teses oposicionistas. 

Temos que enfrentar o centro do problema, 
particularmente, nós do PSOB. Tenho a certeza de 
que vamos vrver momentos de extrema drticuldade 
em nossa popularidade pessoal. os que assumirmo& 
o compromisso decisivo desse momento. Vai ser di
fícil. A matéria já foi passada à op1mão pública como 
persecutóna. ela inclusive tem alguns traços perse
cutórios. ela pune de modo injusto categonas que 
não são as responsáveis pelo fato. E. no entanto, a 

continuarem essas categorias a ter o peso e o custo 
que têm na vida brasileira, custo esse que é pago 
por toda a população. evidentemente que se toma 
insuportável a questão do Estado, toma-se inviável o 
Brasil como um pais merecedor de investimentos 
externos, torna-se inviável a nossa alimnação num 
momento em que estamos dando a passagem de 
um pais subdesenvolvido, de um pais atrasado, de 
um pais sem respeitabilidade internacional para uma 
sociedade que se pretende ser modema, e que para 
ser modema precisa, em. primeiro lugar, pôr sua 
casa em ordem e, em seguida, partir para um pro
grama deliberado, decisivo, inlrene de enfrentamen
to da questão social, que é a questão mais grave 
deste Pais, que não vem deste Governo, mas de sé
culos de opressão, da nossa lomnação histórica, do 
conjunto de acumulação de caprtal, de uma concen
tração de riquezas que dura décadas, que nos levou 
para o exílio os que estão na oposição e os que hoje 
estão no Governo, que vem de uma questão agrária 
terrível, atrasada, ancestral - século XIX -. e que, 
por primeira vez, não apenas pelo Governo, mas 
pela modema sociedade brasileira, por modernos 
partidos de oposição, está sendo enfrentada neste 
Pafs com clareza, com uma imprensa livre, com um 
espetáculo democrático, com a possibilidade de 
vida, de vibração, para provar que na democracia é 
possível lazer as mudanças. 

Quando ao tirano Pinochet se lhe imputa, com 
toda a razão, os crimes cometidos, os setores que o 
apóiam brandem o argumento de que foi graças a 
ele que a economia chilena cresceu e se expandiu, 
com a suposição de que é só através das drtaduras 
que, pela ação decisiva do Estado, uma economia 
pode crescer e se desenvolver. 

O Brasil teve, em um determinado momento do 
Governo Vargas, no Governo Juscelino Kubilschek e 
no Governo Fernando Henrique Cardoso, a possibil~ 
dade de mostrar a si mesmo e ao mundo que é um 
País capaz de realizar transfonnações na plenitude do 
Estado democrático, esse bem maior que a Nação 
está a viver, e. em pouco mais de dez anos. já está a 
se constituir como uma democracia carregada dos de
fartos ligados ao nosso atraso, mas plena na liberdade 
de organização e capaz de avançar através de méto
dos e modelos democráticos pelo seu Parlamento. 

Tudo isso são bens 1nest1máveis dos quais não 
podemos abrir mão nesse momento, os quais temos 
que levar em consideração ao ver esse momento 
dramático. histónco. esse corte na v1da brasileira 
que está posto para a Nação. e, mais do que para a 
Nação. para o Congresso e para o Poder ExecutiVO 
resolverem. 
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TenhO a certeza - não sou uma pessoa dada à 
dramaticidade, exceto as interiores, que são absoluta
mente impossíveis de controlar, mas, na politica, não 
sou dado à dramaticidade - de que vivemos um mo
mento dramático, porque se não forem dados os pas
sos, pelo Congresso e pelo Poder Executivo, no senti
do de enfrentar em profundidade essa crise, agora que 
há condições políticas para tal, com o Governo lastrea
do pelo apoio popular, praticamente em começo de 
gestão, se não dennos as condições para o Pais acer
tar, também seremos responsáveis pelo fim de um so
nhO e pela imersão do Brasil naquele estado dos pai
ses que nada têm a dizer ao mundo, exatamente 
quando ele estava na aurora de uma forma de inde
pendência e de existência mundial como nação, que 
pode vir a ser uma nação modema 

Ternos que assumir o risco de errar, porque se 
dermos ao Governo esses instrumentos e, ainda as
sim, por engano da equipe econOmica ou nosso, as 
medidas não derem certo - porque nada é perfeito na 
economia e nas ciências que o hOmem ~ -.n 
ciências imutáveis - tarrDém estaremos dando um 
passo errado, ou seja, tanto o Governo Femando Hen
rique, quanto nós, quanto o Pais, e principalmente 
este, neste momento espe.ra de nossa parte coragem, 
capacidade de enfrentar a popularidade. Sei que vai 
ser mlito difícil nesses primeiros momentos, em que a 
oposição já ganhOu a batalha da mfdia, como ganhOu 
várias outras ao longo dos quatro anos. Vai ser rnutto 
dilfcil para nós dizer que apoiamos o Governo. Vai ser 
illl'OPUiar, vai ser penoso, vais ser sofrido, mas essa é 
a hora da nossa coragem, até porque estamos com
prometidos tanto quanto o Governo nessa questão. E, 
na hOra da nossa coragem, não podemos faltar com 
ela. Podemos discordar sim, aqui e ali. Não podemos 
deixar de analisar em profundidade a crise brasileira, 
de sermos capazes de superar esses antagonismos 
superficiais e que, rnuttas vezes, levam-nos a desca
minhos de "nós estamos do lacto do bem e os outros 
estão do lado do mal". Nós, como Congresso, temos 
esse dever. Quem se alhear a esse dever, por subser
viência ao poder ou por antagonismo a outra forma de 
poder, que é o brilho oposicionista fácil, estará a se 
afastar do verdadeiro compromisso profundo com a 
Nação, que, neste momento, nos i~ à meditação, 
ao aprofundamento e a um trabalho, que, nestes meus 
doze anos de Parlamento até agora, orto como Depu
tado Federal e qUa.tro como Senador, só vi ter impor
tância igual ao tempo da Assembléia Nacional Consti
tuinte. 

Obrigada, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
pela atenção. 

Durante o discurso do Sr. Artur da Tá
vala, o Sr. Nabor Júnior deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Bello 
Parga. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Concedo 
a palavra ao Senador Bernardo Cabral. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, vejo que 
acertei em não ter. interrompido o discurso do emi
nente Senador Artur da Távola. Aqui e acolá tive a 
idéia de que poderia fazê-lO, até porque em determi
nada hora ele falou nos exilados, nos que sofreram, 
nos que estivemos combatendo o Govemo e, por 
isso, cassados, perdemos dez anos de direitos pollti
cos. Urna das singulares coincidências é que quan· 
do fui eu cassado, tarrDém àquela altura era cassa· 
do o Deputado Paulo Alberto Monteiro de .Barros, 
hOje o Senador Artur da Távola. 

E por que digo que acertei, Sr. Presidente? O 
Parlamento hoje sofre, e é iriduvidoso esse raciocí
nio, de um fndice de impopularidade que chega qua
se ao rés-d<H:hão. Politico hOje é uma palavra que 
tomou uma conotação absolutamente imprópria para 
aqueles que fazem a politica por idealismo. Por que 
entendo dessa forma? Há uns 30 anos, o Poder Le
gislativo tinha um fortalecimento pelas pessoas que 
o compunham, os grandes vuHos que passavam 
pelo Parlamento; era a nossa históiia e esta não 
está tão distante. Depois, o termo começou a ser pe
joratiVo. Qualquer gentileza que se laça hoje a al
guém, põe-se logo a mão no ombro e se diz: "Está 
vendo, ele está sendo politico". E a minha mocidade, 
que foi também a mocidade de V. Ex", Sr. Presiden
te Bello Parga, era a dos diretórios acadêmicos, das 
lutas, e que de lá safam para a deputação estadual 
e faziam carreira como deputado estadual, federal e, 
finalmente, como senador. Aquela geração de jo
vens que se elegiam apenas pela luta. onde não ha
via o chamado poder econOmico, cedeu lugar exala
mente para o esbanjamento, para esse camaval de 
dinheiro que se vê hOje nas eleições, a permitir que 
o povo censure, a todo o instante, a forma pela qual 
os elettos, sem nenhum compromisso com o idealis
mo na defesa do povo, nos ideais da coletividade, 
mas sim para suas ambições pessoais, procurem o 
mandato para essa necessidade. 

Comprovo agora que estava certo em não ter 
interrompido o discurso do meu companheiro e cole
ga Artur da Távola, apesar de já ter anunciado, no 
discurso do Senador Gilvam Borges. que iria traçar 
essa linha analltica. É muito fácil fazer, de urna hora 
para outra, o diagnóstico sem dar a terapêutica; 
aponta-se o caminhO, mas não se indica a solução, 
e fica apenas o cidadão que procura a tribuna de um 
Legislativo, seja ele qual for, de um~ vereança, pas-
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sande por depUiado estadual e chegando ao Sena
do, apenas para fazer a chamada m6dia pollticll 
com aquele instante que lhe é favorável. 

Por exemplo, ontem, ao final da tarde, trocava 
idéias com o Senador Bello Parga, que, por sua vez, 
disSe-me ter recebido em seu gabinete, como eu 
mensagens e telefonemas. Eu, particularmente, ,. 
cebi um telefonema de um colega meu do Giilásill 
Pedro 11, que teimou em ·não se aposentar e que 
hoje, já às vésperas dos seus 70 anos de idade; ga-. 
nhando R$2 m~ por mês, me dizia da sua angústia. 
porque, com o aluguel que paga, com o lmposlo ct. 
Renda que lhe é descontado, com a sua ~ 
ção previdenciária, apenas lhe resta a quantia ct. 
R$830. E que agora, com a ~antação da-cobran
ça previdenciária extra que lhe vão lazer, de 9%, vai 
resultar no fim do mês em R$758. 

Disse-lhe eu - e não sabia que hoje teria a par· 
ticular alegria de ter o testefrunho de um exoepcio
nal colega da Assembléia Nacional eon.tituinte aqui 
nessa sessão, porque dele vou. tomar o testemunhO 
e invocar-lhe o depoimento para um texm da ConsOo 
tuição -. ao meu colega do Pedro 11, que -o chiTa 
politico hoje é saber aonde iremos chegar. v ..... 
que:estamos em urna sociedade sem açio, sem am
bição, sem atuação, urna sociedade letirgica, rrllil 
vencida do que vencedola, a buscar resposta paJW. 
suas interrogações. Dizi~HM esse amigo: "Será que 
nós, os servidores públicos, é que vamos pa~ 
essa conta, sendo apenados, como eSiamos?" 

Logo após, Sr Presidente, tomei conhecimel*l 
da inquietação de um aposentado doenle, com qua
tro intervenções cirúrgicas cardíacas, meu ~ 
nheiro advogado no Rio de Janeiro durante tanm 
tempo, em relação aos seus proventos; e os chama
dos inativos estavam igualmente inquiaeos, agi!IKD 
porque não sabiam o que iriam fazer, urna vez que 
se sentiam atingidos nas novas medidas. 

Seria fácil, Sr. Ptesiderte, chegar aqui e aponl8r 
o equivoco brutal que se faz com algumas oooecict.a 
sem que não tivesse havido a consulta pr8via a alg ... 
segmentos. Isso seria o niais fácil. Mais fácil e maia 
rendoso elertoralrnente, porque, como dizia o SenadDr 
Artur da T ávola, daqui a pouco aqueles que defendem 
uma reforma para que o Pais encontre os seus cami
nhos serão apontados, indexados, se essa relorrna 
não der certo, como os cao osadores do maior malelicio 
à Nação, e. a eles, nem sequer o purgatório estará ,. 
servado; não dirao para o inlemo. 

Os que querem, como nós que estamos aqui, 
Sr. Presidente -e a Senadora Marina Silva apontou 
absolutamente de forma correta -. desprezar o cha-

mado ·sim ou não· o ·crê ou morre·, mas corrermos. 
caminharmos para uma contribuição posrtiva, que 
não fique apenas no apooo por apoiar, concordar, 
consentir porque é do Governo e combater porque é 
da Oposição. sem que no final nenhum de nós pos
sarroos trazer a contribuição. Ai sim, todos nós sere
mos responsáveis por não termos pennrtido pelo 
menos uma pedrinha - corroo diziam os romanos, as 
pedrinhas brancas- para marcar um dia melhor. 

Digo isso, Sr. Presidente, porque, todas as ve
zes em que se faz uma reforma. a Constrtuição bra
sileira é apontada de cabo a rabo. por aqueles que 
querem imputar a ela a culpabilidade de tudo, corroo 
a pri nciPa.l responsável. 

Há um artigo - refiro-me ao art. 40. § 4° - que 
tem o seguinte texto: 

"Os proventos da aposentadoria" (que
ro aqui defender os aposentados) ·serão re
vistos, na mesma proporção e na mesma 
data, sempre que se rroodificar a remunera
ção dos servidores em atividade, sendo tam
bém estendidos aos inativos quaisquer be
neffcios ou vantagens postenormente con
cedidos aos servidores em alividade, inclusi
ve quando decorrentes da transformação ou 
reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria. na forma da lei.· 

Foi numa manhã. na casa do então Secretário
Geral da Mesa da Câmara, hoje Minostro do Tribunal 
de Contas, aposentado, Paulo Afonso Martins, com 
a presença de Ulysses Guimarães e o Senador José 
Fogaça - eu dizia aonda há pouco que invocava o 
seu testemunho -. que era o Relator Auxiliar Adjunto 
do Relator-Gerai da Assembléia Nacional Constituin
te, que se redigiu esse dispositivo. Isso foi feno por
que o aposentado. quando concluia a sua missão e 
tinha urn bom provento, VIa-o, dois ou três anos de
pois, escarificado. porque a inflação o tinha corroido. 
tinha-lhe tomado, roido as entranhas sem que ele 
pudesse sustentar a sua famolia. 

Esse foi o motovo principal desse dosposotivo 
que hoje se acusa de estar impossibilrtando a Na
ção. Por que se lhe acusa? Porque se diz que, com 
a onflação combatida e a moeda forte. aquilo não 
mais seria preciso. E é verdade. Esse ou outro argu
mento é verdadeiro. mas quem poderá colocar na 
cabeça de um aposentado. aos 72. 73. 7 4 ou 75 
anos, que amanhã a 1nflação não vottará e ele r'"\va
mente não vorá a sofrer a mesma angústia sem po
der sustentar a famolia? 
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Por isso, Sr. Presidente, o que se deveria fazer 
era buscar um meio termo no qual se fizesse uma 
graduação. Ainda há pouco eu dizia que quem faz o 
diagnóstico deve apontar a terapéutica e eu quero 
apontá-la. Por que punir todos aqueles que ganham 
pouco em igualdade com aqueles que são marajás? 
Por que não se faz a graduação? Por que não se im
puta um índice maior àquele que ganha mais? Por 
que fixar apenas um teta para todos? E. o que é 
mais grave, Sr. Presidente, novamente esta Consti
tuição é apontada como a causadora da criação do 
instnuto da medida provisória. 

Mais uma vez, vou deixar que fique registrado 
nos Anais desta Casa que, quando o instnuto das 
medidas provisórias foi aprovado na Assembléia Na
cional Constnuinte, o foi porque havia saído aprova
do da Comissão de Sistematização, a mais impor
tante das comissões, o sistema parlamentarista de 
governo. Porque só num sistema parlamentarista de 
governo se pode conviver com o instnuto da medida 
provisória. No presidencialismo, é dar ao Presidente 
uma torça maior que a de um dnador que foi ao po
der pelas armas, pela ruptura da ordem constnucio
nal. No caso, quando isso aconteceu, a matéria foi 
para o plenário da Assembléia Nacional Constttuinte, 
onde o sistema parlamentarista foi derrubado e 
aprovado o sistema presidencialista. 

O Senador José Fogaça e eu chamamos o 
principal dos lideres, um saudoso amigo que não lhe 
registro o nome porque já se foi e também porque 
não quero que a sua memória possa ser reprovada 
neste instante, e a ele dissemos: "Você está, hoje, 
causando um malefício à Nação se não revogar o 
artigo que trata das medidas provisórias. Estão-se 
detendo apenas na organização dO Estado e se es
quecendo do outro ladO. A Constttuição - ai foi a mi
nha frase - ficará caolha com o sistema presidencia
lista de governo olhando para um lado, e o instnuto 
das medidas provisórias para o outro•. 

E é o que está acontecendo. Hoje, diz-se que 
este Parlamento, Senado e Câmara, está sendo 
anulado em sua atuação, porque o instnuto das me
didas provisórias toma-lhe a competéncia. E, mais 
uma vez, a imprensa reclama que a reforma acabará 
sendo lena sem a colaboração do Congresso. E lá 
vem, novamente, a critica: "É preciso que seja feita. 
porque o Congresso demora muno". Mas, se esta
mos numa democracia e o sistema de governo é 
presidencialista. vamos aluar com a participação do 
Congresso. 

É por isso, Sr. Presidente, que sou violenta
mente contrário ao sistema presidencialista de go-

vemo. Se estivéssemos num sistema partamentaris
ta, esse programa de ajuste fiscal teria vindo antes 
para o Parlamento, onde seria ou não aprovado, se
ria melhorado e não haveria o troca-troca, a busca 
de preocupação, porque não haveria aprovação ime
diata. Mas os parlamentares sérios, que fazem do 
desempenho do seu mandato o caminho para me
lhorar o Pais, não seriam apontados ou nivelado 
àqueles que apenas querem o mandato para servir a 
suas ambições pessoais. Com o sistema parlamen
tarista, hoje, a Nação estaria aplaudindo o diálogo. e 
o Presidente Fernando Henrique Cardoso seria im
batível como Chefe de Estado. Mas, como Chefe de 
Governo, ao mesmo tempo com suas duas prerroga
tivas, teria de ouvir o que hoje foi dito pelo Senador 
Artur da Távola: de um lado, alguém que acha que 
pode não estar certo; e, de outro, quem pode estar 
no caminho correto. 

Mas, aí, não há como dissociar as restrições 
ao Chefe de Governo, mesmo que seja um bom 
Ctiefe de Estado. E o Parlamento vai de roldão, por
que é enfraquecido, uma vez que há um instituto 
que lhe retira a prerrogativa, que é sua no sistema 
presidencialista de governo. E o que se vê é a edi
ção de medida provisória sem o requisito de urgên
cia e relevância, e todos nós, que contribuímos com 
a elaboração da Constituição, somos apodados, 
como se ela de nada servisse. 

Sempre digo, Sr. Presidente, que é preterível 
que ela esteja aqui a termos o Parlamento fechado, 
a não estarmos aqui discutindo idéias. E idéias não 
são metais que se fundem, ou você as tem ou não 
as tem. O Parlamento aberto, custe o que custar, 
ainda é mais barato do que fechado. 

O Sr. Antonio Certos Valadares (Bioco/PSB -
SE) - Permite-me V. Ex" um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Ouço o eminente Senador Antonio Carlos Valadares. 

o Sr. Antonio cartos Vataclares (Bioco/PSB -
SE) - Senador Bernardo Cabral, sinto muno ter de 
interrompê-lo no momento em que o discurso de V. 
Ex" atinge o ápice da sabedoria, da inteligência, com 
que sempre V. Ex' conduziu os debates nesta Casa. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
V.Ex" me honra com a sua interrupção. Senador An
tonio Carlos Valadares. 

O Sr. Antonio Car1os Vaiadares (Bioco/PSB -
SE) - Mormente quando fala de um assunto do qual 
V. Ex" é catedrático: o parlamentarismo. Quando da 
Constituinte se previu a instrtuição das medidas pro
visórias, mas com o objetivo de transformar o reg1me 
presidencialista da época num regime partamentaris-
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ta. Isso não aconteceu. E, hoje, o que ealamos ve..,_ 
do é uma distorção política: o Presidente da Repúbl~ 
ca. de vez em quando, ou quase todos os dias, 
substrtui o Poder Legislativo pelo Executivo, edita..,_ 
do medidas provisórias, que, em última análise, reti
ram do Partamento o direito de legislar. Mas eu UU.... 
bém diria a V. Ex" que, se o Brasil já tivesse adolado 
um regime parlamentarista, na prática, quem sabe. 
nós não estivéssemos vivendo essa crise que atinge 
todos os três Poderes. Essa crise poderia ser afasta.. 
da, estancada, porque, no parlamentarismo, a di• 
cussão seria mais aceita, mais aprofundada e o. 
planos. murtas vezes mirabolantes. que são conduzi
dos num ambiente fechado com ar condicionado, 
entre os Ministros da área económica, seriam discu
tidos no Congresso Nacional. Isso, certamente, 
maiores beneffcios traria pata a sociedade e não -
taríamos vivendo essa crise. De sone que pa~ 
zo V. Ex" pela oportunidade do pronunciamento e 
concordo ln totum com as avaliações que faz a r
perto do parlamentarismo. A Constrtuição, que tew 
V. Ex" como Relator, demonsbou da melhor ,.,.,ira 
como deveria funcionar o Poder Executivo dentro do 
regime par1arnentarista. Lamentavelmente. tMirnos 
todas as oportunidades do mundo para fazermos • 
mudanças. Até agora não . conseguimos. Quem 
sabe, com essa aise avassaladora, possamos insll
tuir de vez no Brasil o regime parlamentarista! 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Agradeço a V. Ex" o aparte. até porque V. Ex" se.,.. 
que o meu discurso traça uma linha sem que eu me 
valha de um beneficio ou pró ou contra o Governo. 

Sendo V. Ex" um dos Lideres da Oposição, 
que honra o seu mandato, vê-lo ao meu lado me d6 
muita alegria. Queremos mostrar que esses equr
cos foram cometidos antes e serão cometidos de
pois. Qualquer que seja o Presidente da Repúbla 
que tiVer a oportunidade de assumir o poder e que 
dispuser do instituto das medidas provisórias, ete o 
fará. Já tivemos dois ou tr6s antecessores de Fer
nando Hennque Gardoso que utilizaram o instituto, e 
os que lhe sucederem o farão também. Por quê, Sr. 
Presidente? Porque, lamentavelmente, o trabalho 
ferto pelo eminente Senador José Fogaça ainda • 
encontra na Câmara e já estaria sendo disciplinado. 

Há os que dizem: • essa Constituição pr.aea 
ser revista". É claro que precisa, Sr. ~ 
Quem discorda disso? No ano da sua promu~. 
1988. tínhamos duas fronteiras ideológicas: de um 
lado. o reg1me comunista, chamado Corredor dll 
União Soviética do Leste Europeu e, de outro, o ,. 
girne caprtalista, capitaneado pelos Elllldos I.Jnidoa. 
Hoje, essas fronteiras ideológicas que presidlrwn a 

fartura da Constituição de 88 e que contribuíram 
para alguns disposrtivos que nela se encontram ce
deram lugar as fronteiras económicas. Com a queda 
do Muro de Ber1im, a derrocada do Leste Europeu, 
não podemos mais falar no sent1do da fronteira ideo
lógica. Mas a fronteira económ1ca ta1vez esteja sen
do muito pior. porque o País economicamente mais 
forte quer dominar o economicamente mais fraco. 

Façamos a reforma. Sr. Presidente, melhoremos' 
Até porque é prec1so fazê-la, mas com a consciência 
de que colaborar, contribuir, disciplinar, organizar é tra
balhar pelo Pais. Gritar é murto fácil: apontar equívo
cos. mais ainda. Construir uma obra é que é difícil! En
tão. por que todos. num instante como este. não nos 
unimos em derredor de um pais melhor? 

Concluo com a certeza de que V. Ex', na Pre
sidência dos trabalhos. há de ser um daqueles que 
hipotecará a sua solidariedade ... 

O Sr. José Fogaça (PMDB - RS) - Permite
me um âparte. Senador Bernardo Cabral? 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Com muita honra, Senador José Fogaça. 

O Sr. José Fogaça (PMDB - RS) - Antes que 
V. Ex' conclua, não posso deixar ~ registrar que. 
ao ouvir o pronunciamento de v_ Ex', mais uma vez, 
recordei-me daquele período em que labutamos jun
tos na elaboração e na redação do Texto Constitu
cional. Como foram dias e noites. fo1 feito palavra 
por palavra. virgula por virgula, correção gramatical 
por correção gramatical, V. Ex• me traz à tona do 
pensamento a questão daquela advertência feita aos 
líderes do então movimento presidencialista. já no 
final da Assembléia Nacional Constituinte. Já se ha· 
via ultrapassado quase o essencial do processo de 
discussões. Quando praticamente tinha-se a Carta 
pronta, houve uma reviravotta interna e uma mudan
ça na linha do sistema de governo. Fui para a tribu
na. na Câmara dos Deputados - as reuniões eram lá 
-. e fiz uma adVenênc•a no sentido de que, implantar 
o pres1denc1alismo, mantendo toda a estrutura parla
mentansta, seria um erro. Recordo-me ainda hote da 
reação dos pres1denc1alistas. sob a forma de sussur
ros e até de algumas va1as contidas. que se dirigiam 
a mim e a V. Ex'. Dizíamos que manter a estrutura 
par1amentarista no conJunto da Carta e dirigir ape
nas o capítulo do sistema de governo para o presi
dencialismo era uma opção abominável: causaria pro
blemas, suSCitaria discussões por anos e anos. V. Ex" 
trouxe esse assunto mais uma vez. Não me canso de 
repetir, de relembrar essa advertência, porque ela ain
da vale para o ,·rual Congresso. para a Câmara dos 
Deputados, que , nantém a emenda que fizemos para 
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tenta r recuperar a participação do Congresso no pro
cesso de construção e decisão das medic2s provisórias. 
Mas no Brasil, nesses lltimos anos, ternos visto ~ se 
prefere criticar a doença a pensar no remédio. Há um 
certo amor, uma certa vocação mórbida pela doença. 
em vez de uma adesão terapêutica, ao remédio. Es1a é 
a experiência que se tem visto no Congresso Nacional: 
preferimos man1er a estrutura funcional das medidas 
provisórias tal corno se encontra, porque poderá dar 
margem, permanentemente, a que o Governo faça, o 
Governo decida, o Governo tome a iniciativa, e aos Con
gressistas fique, digamos assim, a isenção absoluta da 
responsabilidade. Quando V. Ex", com a autoridade de 
que está il'llleStido, traz esse alerta, dgo que estou entre 
aqueles que não se ca1 •sam e jarreis se cansarão de 
usar o rricrofone desta Casa, de usar a voz de Parla
mentar para relerrbrar esse falo. Não se trata apenas 
de relembrar como ~ volta obsessiva ao passado, 
mas para que se corrija o presente e se tenha 1n1 futuro 
melhor. O que estamos discutindo para mim é au::ial, é 
o tema que mais me sensibiliza nesse plano de ajusle 
fiscal ~ está sendo proposto pelo Governo. Sensblõ
za-me por dois aspectos, Senador Bernardo Cabral, 
pelo que tem de cfiStorção, pelo conteúdo dislort:ido da 
alua! situação, pela situação absolutamente canhestra, 
anOmala sobre a qual se instala hoje o instituto de apo
sentadoria dos funcionários públicos e, ao mesmo tem
po, pela forma <ilra, amarga, contundente, que ~ 
a uma pedrada na cabeça aplicada por esse plano de 
ajuste fiscal. Aqui falava antes o Senador Artur da Távo
la e ázia que são dois pólos de valência negativa É 
mutto ruim a aluai estrutura de sustentação das aposen
tadorias dos funcionários públicos. É mutto ruim, Sena
dor Bernardo Cabral, mas é mutto ruim, também, ao 
meu modo de ver, a fórmula ~ foi encontrada para sa
near a situação. Ternos um sistema ~consome R$20 
bilhões por ano e arrecada dos funcionários públicos 
apenas R$2 bilhões. Então, ai há um fosso de R$18 
bilhões que têm que ser pagos por alguém. Em qua~ 
quer lugar do mundo onde as aposentadorias são in
tegrais, o custo de contribuição, ao longo da vida, é 
mutto caro, é mu~o pesado. No Brasil, optamos pelo 
seguinte: a contribuição dos trabalhadores do setor 
público antes não era nenhuma, há alguns anos vem 
sendo 11 %; só que, ainda assim, isso é insuficiente 
para cobrir aqueles R$20 bilhões que custa a apo
sentadoria dos funcionários públicos, já que eles 
contribuem com apenas 1 0°/o do custo da aposenta
doria daqueles que trabalharam durante 35 anos, dig
namente. Até hoje, no Brasil, embora ninguém tenha 
se perguntado isso - mas chegou a hora de se per
guntar -, vigorou o seguinte prio~ípio: quem paga o 
restante é a sociedade como urr todo, por meio dos 

impostos. Não considero isso ilegítimo; não conside
ro isso errado; não considero isso uma anomalia. 
Desde que haja uma decisão do Congresso e da so
ciedade brasileira, é ético, é ace~~~el, é viável que a 
sociedade, como um todo, por meio dos impostos, 
por meio do Orçamento da União, pague a parte res
tante. No entanto, a pergunta está ai fe~a e coloca
da: quem deve pagar os R$18 bilhões restantes? O 
Poder Executivo adotou uma opção murto amarga e 
dura, na minha opinião, ao dizer que, a partir de 
hoje, quem paga são os funcionários. Normalmente, 
num sistema atuarial de aposentadorias, há uma 
parte paga pelo trabalhador e outra, pelo emprega
dor, numa relação de dois por um - o empregado 
paga uma parte e o empregador paga duas partes. 
Esses são os sistemas atuariais mais justos, mais 
funcionais e mais tecnicamente pertertos. No caso 
do sistema previdenciário dos funcionários públicos 
brasileiros, essa relação é de dez por um, ou seja, o 
empregador, o Estado, paga dez vezes mais do que 
o e~regado para manter as chamadas aposenta
dorias integrais, das quais todos nós usufruiremos -
desde os continues, que são funcionários públicos 
concursados, até os Deputados e Senadores, que 
agora estão no bolo geral de funcionáriios. A partir 
de 01 de janeiro, nós, Deputados e Senadores, te
mos as vantagens e desvantagens de todos os fun
cionários públicos. Então, a pergunta que temos que 
responder quando formos examinar essas medidas 
provisórias, o que espero seja em breve, com uma 
decisão pronta, enérgica, firme, justa e equilibrada, 
é: deverão os funcionários públicos aposentados e 
os da ativa, depois de tantos anos de erros, equivo
cos e distorções, agora, abruptamente, pagar toda 
a conta de OOB só veZ! Para mim, a 1espos1a é não. 
É não! Creio que teremos fórmulas, meios para sub
dividir esse encargo entre funcionários, sim, aposen
tados, sim, e Governo, sim - e Governo, nesse 
caso, é a sociedade contribuindo. Sr. Senador Ber
nardo Cabral, teremos também que dizer à socieda
de que nós, Senadores e Deputados, "estamos op
tando, clara. decididamente. por" e que "não quere
mos sobrecarregar os funcionários, vamos repassar 
esse custo para o conjunto da sociedade". E para 
que a conta feche, vamos criar algum mecanismo de 
cobrança, seja pela via de impostos ou pela via de 
substrtuição de destinação ou de fontes. Ou se 
muda a destinação de alguns impostos. ou se mu
dam as fontes de alguns deles. Drto isso, que de cer
certa forma me atormentava. na medida em que se 
desenvolvia o pronunciamento de V. Ex", não posso 
também deixar de registrar que tenha sido uma tes
temunha prrvilegiada da sua vida partamentar, dada 
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a nossa amizade, a I"IOS58 aproximaçio p 11 :,.. 
Sou testemunha do quanto V. Ex" cuidou ~ 
onequivocamente, de defat lder os mais eleme,...,.. 
dirertos do servidor público, e é o que V. Ex" faz da 
Uibuna. Quero cumprirrlenté-lo por isso, e dizar que, 
da minha parte, esiOU quen111do ser um ~ 
um contribuinte desse proceii&O de ct;ec• •ssão ~ 
vai se abrir no Congraeso "'-cional para l'8liP<)I1IIel l 
pergunta: quem queremos que pague? Vamos '
recair sobre um pequeno número de p anoas 1Ddo o 
custo dessa conta? Ou, QI8T1 sabe, vamos dMdi-111 
de forma mais equililrada e justa, por illso ~ 
menos pesada, entre a sociedade no eeu <Xlf1uniD 
como um todo? Só não vamo& fugir da conta. ~ 
que isso seria iml&pon&éwl, seria <:Sano.o ao Pais. 
seria mentiroso, não seria oposicionismo. Seria .,.. 
ganação fugir da oonta! Aqueles que são -.... 
aqueles que, como V. Ex-, defendem uma ética im
pecável na vida pública, que é sua vida pessne', que 
é a sua conduta como partamenlar, !Brio que .,.. 
contrar urna resposla e fugir da oonta não é *icG. 
Fugir da conta não 6 ético! No enlanto, quem 8llbe 
subdividir os custos • encargos dessa oonta poaea 
ser um ato de coragem, mas. poyivern.nte, de i
liça também. Obrigado a V. Ex-. 

O SR. BERNI..RDO CABRAL (PFL - AM) - Sr. 
Presidetota, sei que V. Ex" 8IM a me ~r. jt vi 116-
rias vezes a luz vanllllha, ~~a~ t8ff1Xl jt acabOu 116 
murtc - V. Ex" tem sido geo M060 -. ,._ me PMft1la 
que eu taça enDAir no meu claculso !rês linhas. 

Quando fui eleito Aeletor da Ass 1ltlléia ~ 
nal Constrtuinte - num pleito renhido, com doia ~ 
lhantes conco1'111r*&, cujos nomes não quero ~ 
tar, mas que esiAo, hoje, em posições do maia IIIID 
destaque na Nação-, ooube a mim, ap6& a el ·;in, 
o dirarto de eSCOlher três ~1'811 adjunlos. Eu -
Deputado Federai, e a ~16ia Nacional ~ 
tuinte funcionava como um núcleo só - Senadanls e 
Deputados Federais eram Constituintee - e como. 
ainda há pouco, assinalou o Senador Jo8é FogllÇ8, 
funcionava no plenário da Clmara dos Deputados. 

Dos três Relatores adjuntos que tive a honra 
de escolher, o primeiro era um amigo muito li~ a 
mim, um jurista, um Depulado brilhanlfssimo, que 
havia redigido a ConstituiçAo de 1967, um nome que 
pronuncio sempre com muito carinho: o Depulado 
AntOnio Carlos Konder Reis, que, depois de ter sido 
Senador e Governador de S.nta Catarina, depois de 
ter ultrapassado a casa dos 70 anos, volta hoje, no
vamente, à Câmara. 

O outro Relator que eacotoi foi o Dep ttado ~ 
lo Oliveira, com quem convivi na Câmara; ele tinia 

sido Uder de partido. E restava um terceiro nome a 
escolher. O terceiro Relator adjunto que escolhi não 
era da Câmara. mas sim desta Casa, do Senado. Eu 
vinha obServando a sua atuação. Ele era o caçula 
do Senado, pois ainda não tinha chegado à casa 
dos. 40, e hoje se reelegeu pelo seu talento: trata-se 
exatamente do Senador José Fogaça. Quando o es
colhi, penso que Deus me iluminou. Não foram pou
cas as vezes em que amanhecemos juntos no Pro
dasen ao longo de 19 meses, e ele sempre me so
corria O Senador José Fogaça é, inclusive, corno V. 
Ex", professor de Filologia, o homem que lecionava 
Português. Percebo que não era somente naquela 
ocasião que ele me socorria: também nesta manhã. 

Este aparte, Sr. Presidente, define por in\eiro o 
que é um convivia. Eu sabia que eu não ficaria sozinho 
na defesa do servidor p(.tlfico e do inativo, do aposer>
tado. Alguém que apóia o Govemo.tarrbém veio aqui. 
Vejam que o Senador Antonio Carlos Valadares, Uder 
da Oposição. em nenhum instante, receou em trazer o 
seu apoio. Somos, portanto, os dois lados. 

O Sr. Ademlr Andrade (Bioco/PSB - PA) -
Permrte-me V. Ex" um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM) - Sr. 
Presidente, peço permissão a V. Ex" paoa ouvir mais 
um Colega constituinte, que conosco também bri
lhou. Tantas vezes discordamos naquilo que é aces
sório, mas nunca no que é fundamental. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Pois não. 
Mas peço brevidade ao aparteante. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Concedo o aparte ao Senador Ademir Andrade. 

O Sr. Ademlr Andrade (Bioco!PSB - PA) -
Serei breve, Sr. Presidente. Senador Bernardo Ca
txal, estou achando interessante o fato de que parece 
que, somente neste momento, as pessoas descobri
ram que hã um cléficit murto grande na Previdência So
cial, especificamente na Previdência destinada ao ser
vidor público. Parece que essa novidade surgiu de re
pente. Não sei se as pessoas prestaram atenção ao 
falo de que isso sempre existiu no passado e de que 
essa conta sempre foi paga pelo Tesouro. Aliás, Sena
dor Bernardo Cabral. o que está gerando e ampliando 
esse déficit é o fato de o funcionário publico não se 
aposentar de forma proporCIOnal ao que contribuiu, 
mas sim de acordo com o ultimo cargo que ocupou. 
Todos nós sabemos as imensas maracutaJas que exis
tiram, e ninguém nunca falou nada contra osso; nor>
guém nunca tentou impedir esse tipo de coosa. O cida
dão dese"ll811ha uma tunção simples e recebe um sa
lálio pequeno, mas, de repente, quando chega a hora 
de se aposentar, consegue, com um chefe, um amigo 
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ou um pol~ico. um cargo especial, um salário maior. 
Com isso, aposenta-se com um excelente salário, em 
situação completamente desproporcional à contribue 
ção previdenciária de toda sua vida. E evidente que 
tais distorções geraram o rombo que ai está e prec;: 
sam ser corrigidas. Os funcionários públicos devem 
pagar sim. Devem pagar aquiio que precisam para se 
aposentar no futuro; devem pagar uma contribuição ra-· 
zoável, que deve ser corrigida. A lei e a própria refor
ma previdenciária deveriam estabelecer uma aposen
tadoria que estivesse de acorde com a contribuição de 
trabalhador. Na aposentadoria de setor privado, há um 
limite de dez salários mínimos, mas não há limite na 
aposentadoria do servidor público. Houve muita coisa 
enada ao longo de décadas, e ninguém nunca falou 
sobre isso. O T escuro sempre arcou com isso, e a so
ciedade está arcando com a conta desses funcionários 
públicos. T odeS nós sabemos que grande parte des
ses funcionários aposentou de maneira irregular; a 
vida inteira ocuparam um determinado cargo e se apo
sentaram lá em cima. Senador J9sé Fogaça, o que me 
assusla nesse paco1e é que o Governo agora está 
com toda essa ~ lpaçáo, c:Omo se estivesse ten
tando corrigir um problema que conhecemos. Não! O 
Governo está preocupado em continuar pagando o 
serviço da divida. Neste Pars, ninguém está discutindo 
sobre o dinheiro que está sendo destinado ao serviço 
das dividas interna e exlema Essa é a grande ques
tão. O Ministro Pedro Malan veio aqui ontem e falou 
durante quatro horas, mas não abordou essa questão. 
O nove Orçamento estará chegando ao Congresso na 
próxima terça-feira, e ar varms analisar quanto desse 
novo ·orçamento será destinado ao pagamento dessa 
dívida pública. É isso que deveria ser resolvido, Sena
der José Fogaça. Creio que isso representará três ve
zes mais de que todo o dinheiro do Tesouro Nacional 
destinado ao pagamento de déficit da Previdência de 
funcionalismo público brasileiro. Essa questão é que 
deve ser analisada. O Governo, realmente. deve 
preocupar-se com o ganho do funcionário público, 
pois murto precisa ser conrigido. Mas o Governo não 
está nem um pouco preocupado em resolver o pro
blema da divida interna e faz questão de pagar es
ses agiotas, que são os banqueiros nacionais e in
ternacionais. Não há nenhuma restrição a eles nem 
discussão a resperto do seu problema, embora haja 
essa discussão em tomo da questão do funcionário 
público de uma maneira geral. Era essa a contribuição 
que eu gostaria de dar a V. Ex'. Murto obrigado. 

O SR. BERNADO CABRAL (PFL - AM) - Sr. 
Presidente, vou encerrar o meu pronunciamento, 
lembrando - V. Ex' sabe que sou amazonense -
que, desde menino, acompanhei sempre as ondas 

do nosso rio. que, de vez em quando, são ondas en
capeladas. Mas o caboclo amazonense, que não é 
tolo, coloca o que ele chama de igarrté, a sua canoi
nha, na onda e segue adiante. Sei que o Senador 
Ademir Andrade colocou· a sua canoa na minha 
onda para responder ao Senador José Fogaça. 

Desse modo, agradeço os cumprimentos que 
me traz o Senador Artur da Távola. Sei que já termi
nou o meu tempo e que S. Ex' não poderá contribuir 
com o brilho de seu talento, para que eu o registre 
no meu discurso. 

Mas, de qualquer sorte, Sr. Presidente, esta 
manhã foi provertosa. Aqui tratamos, pelo menos, de 
fazer uma análise construtiva, tugindo do niilismo do 
crer ou morrer. para dizer que o Parlamento brasilei
ro está vivo e que o Senado Federal não abdicará 
da sua competência para trazer à sociedade a sua 
contribuição, a sua colaboração. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Chamo à 

tribuna o Senador Antonio CarlOS Valadares, oradOr 
inscrito, .em permuta com o Senador Ademir Andrade. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bio
co/PSB - SE. Pronuncia o seguinte disaJrso. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, trago. neste momento, a palavra de preocu
pação do PSB. do meu Partido, frente ao "pacctão" 
que está sendo hoje digerido pela sociedade brasileira 
e encaminhado ao Congresso Nacional pelo Gover
no do Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

Trata-se de um remédio amargo que nos está, 
mais uma vez. sendo imposto pelo Governo Federal. 
Em novembro do ano passado, por ocasião da crise 
asiática, o Governo veio ao Congresso Nacional 
apresentar um Plano de Estabilização Rscal e afir
mou, ano e bom som, que não era do seu desejo en
trar em entendimento com o FMI. Não se passou 
nem um ano e o Governo se entrega à vontade do 
FMI, passando a adotar urna politica recessiva com 
a aprovação desse plano. para o qual não houve 
uma discussão prévia, pelo menos entre Lideranças 
do Governo e da Oposição, porque essa poderia 
apresentar alternativas que talvez fossem acertas 
pelo Governo, não digo em sua totalidade, mas par
cialmente, no sentido de não penalizar, como está 
fazendo, as classes mais pobres do Brasil. 

Quando. por exemplo. o Governo, através do 
seu Mimstro da Fazenda. vem ao Senado Federal e 
afirma, alto e bom som. que não pretende mudar a 
sua política cambial e que. com a elevação dos ju
ros, vai segurar a estabilidade do real, ele age impo
sitivamente. de forma discricionária. porque, saben-
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:Jo que tem maioria no Congresso Nacional. conta 
com a aprovação tácita, certa, do seu projeto que 
penaliza a sociedade brasileira. Se o Governo real
mente quisesse discutir de forma democrática o pro
blema do câmbio, que é q..-ão nevrálgica que vem 
desacreditando, pelo menos em nível intemacronal 
o Brasil. quem sabe estaríamos hoje numa srtuaçã~ 
muito mais confortável e a recessão não estaria ba
tendo às nossas portas com todo tipo de conseqUên
cias, principalmente para as camadas mais pobres. 

Os economistas divergem, têm pontos de vista 
d~erentes sobre a condução da politica econõmica 
no Brasil. 

A equipe do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso mantém teimosamente a nossa moeda ou 
o câmbio sobrevalorizado. É o que afimna, por exem
plo, um Deputado da Bancada do Governo, o Depu
tado Federal AntOnio Delfim Netto, que escreve na 
F'!olhll de S.PIIUio, na úKima quarta-feira, um artigo 
·o Brasil e os Outros", mostrando que países como 
o Canadá. Austrália e Nova Zelândia mexeram no 
câmbio, desvalorizando as suas moedas, e nem por 
isso entraram em crise ou tiveram uma alia tão gran
de nos nfveis de inflação. Nesses países, os seus 
governos desvalorizaram as suas moedas. chegan
do até a 20%, e, no entanto, não se ouve talar de lá 
em crise cambial. 

O articulista Deputado Antônio Delfim Netto, 
em detemninado momento, diz em seu artigo: 

... é falsa a "teoria" de que a flutuação 
do câmbio é inútil, porque ela eleva na mes
ma piOpOIÇâo os p!IIQOS internos e. conse
qüentemente, não altera o câmbio real; 2) 
que em condições nomnais de pressão e 
temperatura eXiste, sim, a escolha política 
de defender o cârrbo valorizado elevando e 
taxa de juros para atrair capital e cobrir o d4t
ficrt em conta corrente reduzindo a atividade 
interna (que é a escolha do Brasil) ou deixar 
flutuar o câmbio e defender o emprego (que 
é a escolha mais inteligente dos outros); 3) 
que, quando o câmbiO flutua. as condições 
de ataque especulativo tomam-se mais ddl
ceis: as reservas dos três países pemnan• 
ceram intactas nos últimos 12 meses. 

Quando comparamos o "mix" de poli~ 
ca econõmica desses três países com a do 
Brasrl é que compreendemos a extensão de 
nosso desastre: uma magnifica vrtória no 
combate à inflação foi usada para esconder 
uma inepta politica cambial sustentada por 
sistennàbcas elevações de JUros que destruí-

ram a h1g1dez do s1stema bancano e arruina
ram a agncultura e a 1ndústna. Tudo bem 
temperado com a enorme "farra" fiscal pro
duzida pela reelerção' 

Sr. Pres1dente. não é apenas um econom1sta 
brasileiro que acha que a condução da politica econõ
mrca do Brasrl esta errada. Outros economrstas no 
mundo inteiro, rnclusrve nos Estados Unidos. acrede 
tam que o Brasil esta tomando o bonde errado. 

O economista Audrger Dombusch. chamado pro
feta do fim do mundo. dizia. no dia 4 de julho de 1996, 
que ·o Bras11 está à be1ra de uma clise flnance1ra como 
a que se abateu sobre o México no fim de 1994 •. Se
gundo o economista. ·o Governo brasileiro está man
tendo a inflação sob controle às custas de uma super
valonzação de 30% a 40% do real e da manutenção 
de taxas de juros em níveiS artrticialmente elevados. 
como manerra de atrair capital do exterior". 

Aliás, em se falando sobre juros, Sr. Presiden
te, o jornal O Globo. de ontem, publicou uma tabela 
que mostra que o Bras•l terá carga tributária recorde 
com o ajuste. que chegará a 31% do PIB. ma10r do 
que a dos Estados Unidos. África do Sul, Argentina. 
Egrto, Costa Rica. Panamá, Japão, Singapura, Méxi
co, Chile. Tailândia. Coréia do Sul e Índia. 

Sr. Presidente, a teimosia do Governo Federal 
em manter essa politica econôm1ca equrvocada é 
também atacada e cntrcada por um dos maiores jor
nais dos Estados Unrdos. o The New York Times . 
Nele. um grande economrsta. Michael M. Weinstern. 
afirma. que: 

Nesse meio tempo. o receituário do FMI 
vai lançar o Bra511 numa recessão que pode 
melhorar o déficrt em transações correntes 
mas var tratar brutaJmente os mais pobres e 
esmagar as aspr rações da classe média". 

E adiante: 
A problemât1ca Situação fmance1ra bra

Sileira to1 causada por uma mcend1ária com
brnação de politicas. O Pais frxa sua moeda, 
o real, a uma taxa que pode estar sobrevalo
nzada de 15~·~ a 40'%. Isso torna as exporta
ções caras. as importações baratas e enco
raJa os dólares a sair. não a entrar. 

Terce1ro. o real é conversível, o que 
srgnrtrca que os rnvestrdores podem forçar o 
governo a troca-lo por dolares a qualquer 
momento. A combrnaçáo de uma moeda so
brevalorizada. elevado endividamento" - o 
endrvrdamento de cu no prazo do Brasrl che-
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ga a US$150 bilhões - "e conversibilidade 
cria um cenário financeiro em que a calami
dade está apenas a um passo adiante da 
crise de confiança. 

Sr. Presidente, não é possível que tantas criti
cas são feitas no Brasil e fora dele a essa politica 
econOmica e só quem está certo é a equipe do Sr. 
Pedro Malan. Ontem S. Ex1 esteve aqui no Senado 
Federal, passou quatro horas falando e não disse a 
que veio; não explicou, não convenceu, inclusive 
deixou muita gente do próprio Governo mais atónita 
e sem entender os objetivos do Governo Federal, a 
não ser que ele resolveu realmente se render às im
posições do FMI. 

Os lunciorários públicos foram mutto visados nes
se Plano de Estabilização FISCal do Governo. Um T écni
co do .Ministério da Fazenda, por exemplo, que ganha 
R$2.200,00, atualmente paga 11 "'o de contribuição para 
a Previdência Social, ou seja, R$242,00. Com o acrésci
mo de 9%, uma vez que sua remuneração está acima 
de R$1.200,00, passará a pagar R$332,00; R$90,00 a 
mais serão extraídos do seu salário, o que correspon
de a 37% de aumento na contribuição. Para qualquer 
brasileiro da classe média, R$90,00 é mutto dinheiro; 
dá, por exemplo, para cobrir quase que a mensalidade 
da escola particular de um filho. 

Levando-se em conta que os funcionários, du
rante quatro anos, não tiveram qualquer aumento, é 
injusto que, neste momento, sejam convocados a 
ajudar na efetivação de um plano para o qual sequer 
foram consuHados. 

Do ponto de vista do nosso Partido, é injusto 
que o Governo Federal apresente esse Plano ao 
Congresso Nacional. Esperamos que, no decorrer 
dos debates, tanto na Câmara como no Senado, 
possamos aperteiçoá-lo. Será d~fcil fazê-lo, porque 
a filosofia principal é a de manutenção da politica de 
câmbio no Brasil. Mesmo com a boa vontade que a 
Oposição terá nos debates, será difícil melhorá-lo, 
porque o principal o Governo, teimosamente. man
tém-se a defender. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores. a nossa pala
vra é de preocupação e de protesto; também é de 
solidariedade a todos aqueles que estão sofrendo as 
conseqüências dessa crise. A minha solidariedade 
às pessoas que não possuem casa própria e não 
têm perspectiva de consegui-la no futuro, uma vez 
que a recessão dificuHará o financiamento para a 
construção da casa popular; aos trabalhadores que 
perderão o emprego, pois se prevê que haverá. 
aproximadamente, dois milhões de desempregados 
a partir de 1999, com a aplicação desse Plano; aos 

micro e pequenos empresários. que, com o aumento 
da CPMF e do Cofins e com o recrudescimento das 
taxas de juros, estão sendo profundamente penali· 
zados em seus projetes em favor do desenvolvimen
to do Brasil. A minha solidariedade. enfim, a todos 
os brasileiros, que esperam do Congresso Nacional 
- e, mais de perto, do Senado Federal - o cumpri
mento do seu ·dever constrtucional de propor ao Go
verno do Presidente Fernando Henrique Cardoso 
medidas sociais para combater a crise, bem como 
de sugerir-lhe mais humildade, porque, a adoção de 
um plano como esse. sem consulta prévia ao Parla
mento. não deixou de ser um ato de desatenção ao 
Legislativo. 

O Sr. Ademir Andrade (Bioco/PSB - PA) -
Perrnrte-me, V. Ex", um aparte? 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bio
co/PSB - SE) - Concedo o aparte ao Senador Ade
mir Anc.rade. 

O Sr. Ademir Andrade (Bioco/PSB - PA) -
Cumprimento V. Ex" pelas preocupações que mani
festa nessa tribuna e me somo à solidariedade que 
também presta ao povo brasileiro neste momento de 
d~iculdades. Votto a repetir, Senador,.AntOnio Carlos 
Valadares, o que falei no aparte anterior. estou ex
tremamente preocupado com a situação do nosso 
Pais. O Orçamento da União passa, por exemplo, a 
ser uma peça de ficção; até se perde o gosto de dis
cuti-lo. Já veio o primeiro Orçamento no prazo cons
titucional - em agosto -, e, na próxima semana. o 
Governo mandará o segundo, naturalmente com 
cortes drásticos na área social, principalmente no 
que se refere à educação e saúde. Nós, nesta Casa, 
procuramos dar a nossa contribuição ao desenvolvi
mento do nosso Pais; trabalhamos muito para colo
car no Orçamento recursos destinados a determina
das obras que promovem o desenvolvimento e o 
emprego, mas, no final, depois de uma luta árdua 
para aprovar as· emendas no Congresso Nacional, 
percebemos a d~iculdade na liberação do dinheiro. 
Dare1 um exemplo especifico: a Comissão de Assun
tos Sociais aprovou um projeto para desenvolvimen
to do turismo em cidades com orlas fluviais. A emen
da apresentada pela Comissão foi de R$20 milhões; 
no Orçamento - com muito esforço nosso - foram 
aprovados R$5 milhões. Conseguimos fazer com 
que o Congresso Nacional aprovasse. e o Presiden
te da República sancionasse esse valor. Trata-se de 
uma obra na Prefeitura de Belém, uma cidade belís
sima. cuja orla é toda tomada por particulares; o 
povo de Belém não vê a sua baía, não vê o seu rio. 
Nós criamos um projeto para abrir a bafa, o que in-
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orementaria enormemente o turismo. Dos R$5 ,.,;,. 
lhões, o Governo assinou um convênio de R$2.900 
milhões, efT1)8flhou R$500 mil, liberou R$1 00 mil; 
faltam R$400 mH. Ontlllm, tive uma audiência com o 
Dr. Caio, da Emblatur, que mencionou a quase irn' 
possibilidade de empenhar os R$2 milhões reslan
tes. Quer dizer, todo o esf01Q0 feito foi em vio. O 
próprio Dr. Caio reconhece a importilncia desse pro
jeto para modWicar o futuro da capital do Pará, gerar 
emprego e propiciar o ~nto do turi5mo 
em Belém. Ele é um dafer.or inlransigente desse 
projeto, mas não CD-.yue os recu,_ para sua 
execução. Isso é lamerüvell NoiiSa vida é ume 
verdadeira peregrinação por coisas simples, que 
não se conseguem com facilidade. As nossa• 
emendas não são atendidas, muito menos as da 
Bancada. Penso que V. Ex" trabalhou, no ano pas
sado, na Comiasio do Orçamento; fiz questão da 
ser membro dessa Comieslo no primeiro e no s. 
gundo ano de mandato, mes depois desisti, por· 
que é um esforço em vão. O Governo não reepei
ta; o Orçamento é uma peça de ficção. Não existe 
dinheiro para o que é fundamental ao desenvolvi
mento do nosso Pais; no entanto, o dinheiro para 
pagar o serviço da divida é "imexfvel", como disse 
um ex-Ministro do Trabalho. 

O SR. ANTONK) CARLOS VALADARES ~ 
co/PSB- SE)- A cur1o prazo, são US$150 bilhões. 

O Sr. A~ AI... "1 (Bioco/PSB - PA) -
Apresentei uma emenda constitucional que revoga o 
artigo referente ao dinheiro destinado ao serviço da 
divida e que até hoje não foi aprovada. Aliás, nin
guém sabe como esse artigo foi inclufdo na Consti
tuição. Quer dizer, o único dinheiro que não se di.
cute é aquele que se destina ao serviço da divida; 
pelo que se sabe, está chegando a 50% do ,_ 
Orçamento. É preciso refletir sobre essa situação e 
sobre a real preocupação do Governo, ou seja, se 
ele está preocupado em equilibrar as contas e resol
ver o problema do nosso Pais, ou em pagar a conta 
aos banqueiros nacionais e internacionais. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bio
coiPSB- SE)- E o lamentável, Senador Ademir An
drade, é que o Governo Federal - mais de perto, o 
Pres~dente da República, Femando Henrique Cardoso, 
perdeu um grande tru11o. No ano passado, no periodo 
que antecedeu as eleições, ao invés de se debruçar e 
estudar um plano viável de combate a essa crise que 
está abngindo lodo o Brasil, preocupo.rse única e ex
clusivamente em viabilizar o projeto pessoal da sua 
reeleição e perdeu quase um ano, lutando para que o 
Congresso Nacional promovesse a aprovação do seu 
sonho de ser reeleito Presidente da República. 

Se o Governo, naquele ano, ao invés de ter se 
dedicado a um problema politico pessoal, tivesse 
entrado de rijo, com vontade politica, na solução dos 
problemas nacionais, por certo não estarfamos vi
vendo essa crise, já que tudo foi adiado em nome da 
reeleição. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Antonio Car
los Valadares, o Sr. Bel/o Parga deixa a ca
deira da presidéncia, que é ocupada pelo Sr. 
Carlos Patrocínio, 2" Secretário. 

Durante o. discurso do Sr. Antonio Car
los Vafadares, o Sr. Carlos Patrocfnio, 2" 
Secretário, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Ademir Andrade. 

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) - Con
cedo a paiavra à nobre Senadora Benedita da Silva. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Leomar 
Quintanilha. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos 
Patrocfnio. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL - TO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem ·revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, S~. e Srs. Senadores, na úl
tima semana, aproveitando o lato de que não terra
mos sessão deliberativa no Senado Federal, tendo 
em vista a realização do segundo turno das eleições 
em cerca de 12 Estados do Brasil e pelo lato de ter
mos resolvido a questão politica no nosso Estado 
ainda no primeiro turno, fiz algumas incursões pelo 
meu Estado para averiguar algumas obras em anda
mento, sobretudo obras federais do Estado do To
canlins, e posso assegurar a V. Ex"s que fiquei pas
mado com algumas irresponsabilidades. 

O eminente Presidente Ademir Andrade, que, co
migo e outros parlamentares do Senado, visitou princi
palmente a Região Norte por ocasião de uma comis
são aqui inst~ufda para averi~r as obras inacabadas 
em nosso Pais, poderá aquilatar o que estamos dizen
do. Fui visitar a ponte do Estre~o. que é a ponte sobre 
o rio Tocantins, na divisa do Estado do Maranhão com 
o Estado do Tocantins, e que serve ás duas rodovias 
federais: a Belém-Brasnia, naquele trecho, a BR-226, e 
a Transamazônica Posso assegurar a todos os Se
nhores que essa ponte está prestes a ruir. A carga que 
suporta já u~rapassou todas as estimativas. Aprendi 
com o chefe do distnlo do DNER, na região norte do 
meu Estado. que uma rodovia do porte da BR-153. ou 
Belém-Brasma, ou qualquer rodovia nacional. suporta 
Lm deteminado peso, uma deteminada carga durante 
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quinze anos sem que haja recapeamento, recond~ 

cionamento das condições de trafegabilidade da es
trada. A r<Xiovia Belém-Brasília foi asfaltada pelO e,. 
tão Presidente Médici, em 1974, portanto, já se pas
saram 24 anos sem que tenha sofrido a manutençãc 
que toda rodovia deve receber. O peso suportado 
por essa obra de integração nacional já foi ultrapas
sado em mu~o. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, bati al
gumas fotografias na ponte do Estreito, comum às 
duas rodovias -Belém-Bras ma e Transamazõnica -, 
e vimos uma obra quase na sua metade, com um 
sistema de pretensão, como eles chamam, mas o di
nheiro para a manutenção da ponte acabou, foi sus
penso, conforme informa o distrito do DNER daquela 
localidade. Por falta de aproximadamente R$1 ,3 mi
lhão é bem provável que vá se perder tudo aquilo 
que já foi feito, porque as cordoalhas que sustentam 
aquela ponte, colocadas agora nesse serviço de pro
tensão, poderão se deteriorar se não receberem o 
tratamento que exige a engenharia. 

Gostaria de fazer um apelo às autoridades, em 
especial ao Ministério dos Transportes, para que 
providenciem, o mais rápido possível, os recursos 
para essa importante obra de arte do nosso País. 

A rodovia Belém-Brasma é o único acesso do 
Sul para o Norte do Pais, exceto por avião, já que as 
hidrovias ainda não estão funcionando. E por cerca 
de R$1 ,3 milhão poderemos ver, dentro dos próxi
mos dias, o noticiário nos jornais, no Jornal Nacio
nal, diZendo que a ponte da Belém-Brasília. no Es
treito, na divisa Tocantins-Maranhão, foi interditada 
e tem mais de 50 quilómetros de caminhoneiros já 
desesperados, porque parece que a nossa palavra, 
aqui, no Senado Federal, Senador Ademir Andrade, 
nem sempre surte efeito. No entanto, se o assunto 
for noticiado no Jornal NaCional, certamente vão to
mar providências, mas somente depois da casa já 
arrombada. 

Tendo em vista a tramitação de vários crédrtos 
suplementares na Comissão Mista de Orçamento, 
tive oportunidade de contactar os diretores do De
partamento Nacional de Estradas e Rodagens -
DNER, para que parte desses recursos para obras 
de arte especiais, que serão agora votados pelo 
Congresso Nacional, seja destinada cara evitar que 
a ponte do Estreito seja definitivamente interditada, 
haja vista que a metade já está interdrtada por or
dem do chefe do distr~o do DNER Caminhões só 
passam em um sentido e de uma vez só, o que já 
está causando transtorno para o tráfego daquela im
portante artéria do nosso País. 

Embora os Diretores do DNER nos tenham dito 
que, mesmo que se aprovem os crédrtos, o limite do 
Ministério dos Transportes já foi ultrapassado, quero 
acreditar que a minha intervenção junto aos direto
res e a minha fala vão surtir algum ete~o. para que, 
dentro de poucos dias, não estejamos amargando a 
triste notícia da interrupção de uma artéria de tanta 
importância na ligação Sul-Norte do País. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, também 
tive a oportunidade de ver as obras paralisadas da 
Transamazõnica. O Governo do Estado do Tocantis 
solicitou a delegação para o a.sfattamento das obras da 
BR-230, a Transamazõnica. no trecho do Estado do 
Tocantins. Essa delegação foi concedida, as obras es
tavam em ritmo acelerado. No entanto, as obras agc:a 
estão paralisadas por uma questão indlgena, já que a 
rOOovia passa pela reserva · dos lndios Apinagés. 
Quando se chegou numa ponte, já lolalmente conclui
da - tenho a fotografia dessa ponte, porque fui ln loco 
constatar -, que custou cerca de R$ 800 ITil, está ha
vendo embargo das obras da TransamazOnica, onde 
R$ 23 milhões já estão consignados e liberados no or
çamenlo para este ano. tendo em vista os lndios não 
quererem q~_, " que a rodovia passe pela sua reserva. 

O que é de se estranhar é que à rOOovia Tran
samazõnica teve o onlcio da sua construção em 
1971, e a demarcação da reserva indlgena dos api
nagés, no Municlpio de T ocantinópolis, no T ocan
tins, data de 1989. Mas não concordando com esse 
embargo, fui à tribo dos apinagés e conversei com 
as diversas lideranças daquela comunidade indíge
na. Eles querem que a rodovia passe, mesmo por
que já passava, e a demarcação das tanas é unerior 
à construção da rodovia Transamazônica. Eles ape
nas fizeram algumas exigências: que toda a reserva 
indígena seja cercada e que seja fetto um trabalho de 
tenaplanagem e patrolamento de algumas estradas vi
Cinais dentro da reserva indígena, bem como a cons
trução de duas pontes, as quais eles receberiam com 
muita satisfação, segundo me asseguraram, mesmo 
porque a rodovia já passa na reserva. Mas acontece, 
Srs. Senadores, que o lbama, a Funai e o Ministério 
Público embargaram essa obra e ficaram. há três me
ses, de vortar à reserva para dialOgar com as lidera,_ 
ças indígenas e até hoje não o fizeram. 

Portanto, faço um apelo aos membros do Mi
nistério Público e ao Procurador da República do 
meu Estado no sentodo de que dialoguem com os in
doos e liberem logo essa estrada. Existe uma ordem 
para construir essa estrada num desvio de 50 quiló
metros, passando por um terreno alagadiçO, postenor
mente um terreno de montanhas e de rochas e, ainda 
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por cima. vão isolar uma ponte de R$800 mil. uma 
ponte que já está totalmente construída. Trata-se de 
mais um desperdício em nosso Pais. Os índios que
rem que a Transamazõnica passe por suas tenas, 
mas o Ministério Pl:t>lico, o lbama e a FUNAI embar
garam essa obra há cerca de três ou quatro meses 
e, se não houver uma providência rápida, nós 11amos 
perder os recursos da ordem de R$23 milhões. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, uso a tribuna 
do Senado para, mais uma vez, lazer um apelo ao& 
membros do Ministério Público, ao lbama e à FUNAI 
para que dialoguem com as lideranças dos apinagés 
em nosso Estado e liberem, de uma vez por todas, a 
construção da rodovia TransamazOnica, que já está 
mais de 50% totalmente asfaltada. Trata-se de es
forço murto grande do Governo do nosso Estado es
tar em conjunto com a União asfaltando essa rodo
via tão decantada na década de 70, que é, na reali
dade, uma rodovia de integração nacional. 

Gostaria de deixar aqui registrado o meu des
contentamento. a minha perplexidade pelo descaso 
aas autoridades na liberação de recursos para obras 
tão importantes, tão llilais para a tranqüilidade e 
para o desenvolvimento da nossa Nação. 

Era o que eu tinha a dizer. 
Murto obrigado. (Pausa.) 

O Sr. Ademir Andrade deixa a cadeira 
da presdncia, que é ocupada pelo Sr. Car
los Patrocínio, 2" Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Con
cedo a palavra ao I'IObn! Senador Ademtr Andrade. 

O SR. ADE .. R ANDRADE (BiocoiPSB- PA. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Carlos Patrocínio, Senador 
Antonio Carlos Valadares, quero apenas registrar 
que já conseguimos as assinaturas neo e 1 1 é rias, ta~ 
to no Senado quanto na GAmara dos Deputados, 
para instalarmos a Comissão Parlamentar de lnqué
mo que vai investigar a ação dos instrtutos de pes. 
quisas que aluaram em todo o Pais no primeiro tur
no das eleições para Presidente da República, para 
os Governos dos Estados. para Deputados, Senado
res e assim por diante. 

É notório o fato de que os instrtutos de pesqui
sas manipularam resuHados, prejudicaram candida
tos. e a ação dos proprietários desses instrtutos não 
pode ficar impune. Por isso. vários Parlamentares do 
Senado e da Câmara dos Deputados decidiram re
querer a instalação de urna Comissão Parlamentar 
de lnquérrto. e estaremos aqui na próxima terça-fei
ra, no primeiro horário, às 14h30min, apresentando 

oficialmente este requenmento ao Presidente do Se
nado. Senador Antomo Carlos Magalhães. bem 
como entregando toda a documentação que de· 
monstra a necessidade da instalação dessa CPI. Já 

·adianto a importância da 1nd1cação. por parte dos Li· 
deres. dos nomes dos Senadores e Deputados. uma 
vez que a comissão terá pouco tempo para traba
lhar. tendo que encerrar-se com a presente legislatu
ra, no dia 31 de janeiro de 1999. Naturalmente have
rá convocação extraordinária e a CPI poderá traba· 
lhar durante o ·periodo. Precisamos dar um basta a 
essa ação que tem sido desenvolvida pelos instrtu
tos de pesquisa no nosso Pais. 

Sr. Presidente. estou apenas anunciando que 
já temos as assinaturas necessárias para instaiar a 
CPI e na próxima terça-feira. na abertura da sessão 
ordinária, virei a esta tribuna ·a fim de ler as razões 
deste requerimento e a importância da instalação da 
referida Comissão Parlamentar de lnquémo. 

Murto obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Con

cedo a palavra à eminente Senadora Marina Silva. 
A SRA. MARINA SILVA (Bioco/PT - AG) -

Peço pennissão, .Sr. Presidente, para falar sentada. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -Per

missão concedida, nobre Senadora. 
A SRA. MARINA SILVA (Bioco/PT- AG. Pro

nuncia o seguinte d1scurso. Sem revisão da orado· 
ra.) - Sr. Presidente. quero fazer um breve registro 
de um fato ocorrido ontem e que considero da ma.1or 
importância: a reunião dos seis governadores de 
opos1ção. Face às medidas tomadas pelo Governo. 
eles decidiram que iriam ter uma ação que fosse ao 
mesmo tempo de críticas ao pacote apresentado 
pelo Governo e também apresentar llm conjunto de 
propostas. Faço 1sso para que não fique a imagem 
de que a reunião dos governadores foi um palanque 
para atirar pedras no Governo. como se os governa· 
dores eleitos nao tiVessem responsabilidade com o 
Pais. principalmente com os Estados que governam. 
até porque se trata de Estados - e o caso do Rio 
Grande do Sul e do Rio de Jane~ro - que têm um 
peso murto Importante. tanto do ponto de vista eco
nómico e social. quanto de suas populações. Tanto 
é verdade que eles não estão com um postura de 
simplesmente atirar pedras. que optaram por uma 
posição madura e adequada de fazer uma análise 
critica do pacote apresentado pelo Governo e cnar 
um grupo de trabalho articulando os governadores. 
não apenas os de oposição. mas todos aqueles que 
têm responsabilidades com os seus Estados. porque 
serão eles que terão que dar as respostas à popula-
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ção que os elegeu. Essa seria uma articulação aber
ta a todos os governadores e que também envolve
ria os prefe~os, porque o pacote do Governo e as 
ações do Governo partem de um princípio que fere 
os avanços que tivemos na Constituição de 1988. A 
Constituição de 1988 insmuiu e assegurou uma cer
ta autonomia para os Estados e Municípios, mas as 
medi~ do Govemo apontam para um caminho diver
so, de fazer com que novamente o Govemo Federal 
passe a ter uma postura centralizadora frente a essas 
conquistas, o que consideramos um retrocesso. 

Esse grupo de trabalho também irá apresentar 
um conjunto de ações attemativas que serão desen
volvidas pelos governadores, prefeitos e parlamenta
res não só de Oposição, mas também por aqueles 
que têm crflicas ao pacote do Governo. Ouvi de vá
rios Srs. Senadores, mesmo os da Bancada de sus
tentação do Governo, que eles têm uma série de crí
ticas pontuais, que são todas procedentes, assim 
como também são procedentes as críticas fe~s 
pela Oposição. 

Quero óJZer ainda Sr. Presidente, que, mediante 
infonnações de jamais - algo a ser vertfocado -, o Go
verno já haveria recuado em relação ao FEF, o que 
considero fundamental, porque Estados que depen
dem de repasses do Govemo Federal com certeza se
riam assustadoramente prejudicados com as ações 
propostas em relação ao· FEF. No entanto, são infor
mações de jornais que me causam estranheza, porque 
ontem o Ministro da Fazenda aqui esteve e não anun
ciou qualquer mudança com relação à questão. 

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bioco!PSB
SE)- Pennite-me V. Ex' um aparte? 

A SRA. MARINA SILVA (Bioco/PT - AC) -
Concedo o aparte ao ilustre Senador Antonio Cartas 
Valadares. 

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bioco!PSB -
SE) - Senadora Marina Silva, V. Ex' aborda um as
sunto da maior importância para o aprofundamento 
do debate nesta Casa a respe~o das medidas do 
Governo. O Governo, depois das eleições, age de 
uma fonna dderente de como deveria ter agido com 
os seus companheiros de Partido, que fizeram uma 
verdadeira farra nos Estados para se reelegerem go
vernadores. Em Estados pobres do Nordeste, como 
Rio Grande do Norte e Sergipe, os governadores 
despenderam quantias enormes nas suas campa
nhas à reeleição, inclusive vendendo as companhias 
energéticas e aplicando o dinheiro que podena ser 
utilizado em obras sociais e em obras de infra-estru
tura. Não houve disciplina do Governo Federal antes 
das eleições. Porém, passado o período da farra 

eleitoral, o Governo se mostra preocupado com as 
finanças dos Estados e quer impor sacrifícios, Inclu
sive aos governadores que foram eleitos com o dis· 
curso da austeridade. E não haverá nenhuma ne
cessidade de o Governo entrar na autonomia dos 
Estados brasileiros, reduzindo os dirertos da federa
ção mais do que já foram reduzidos. De forma que 
aprove~o a oportunidade do aparte para apresentar 
aos governadores da Oposição a nossa solidarieda
de e o entendimento de que o Governo Federal deve 
deixar aos Estados a responsabilidade que cabe a 
cada um desses governadores na adoção de medi
das visando projetas ou planos de austeridade fiscal. 
Se o Governo Federal está impondo sacnfícios à 
própria União, os Estados naturalmente terão de se 
habil~r nesse sentido, porém sem prejuízo das so
luções dos problemas estaduais, principalmente na 
área social, que está a exigir dos governadores uma 
ação pronta e firme. Agradeço a V. Ex' pelo aparte. 

A SRA. MARINA SILVA (Bioco/PT - AC) -
Agradeço a V. Ex". 

V. Ex' fala de uma questão muito interessante: 
a austeridade. 

Dizem que a Oposição continua no paianque 
jogando pedra. Não considero essa observação jus
ta. As pessoas. mu~as vezes, fazem um apelo para 
que esqueçamos o que foi d~o no palanque, mas 
isso é "'"'•o ddfcil, porque foi exatamente no palan
... ..:-... .,..~.:.. "lUVimos dizer que tudo estava sob con
trole, que não haveria medidas drásticas, que os 
programas sociais continuariam a ser tocados, que a 
nossa economia iria crescer. É como se o Brasil 
realmente fosse uma maravilha. E, dois meses de
pois, não dá para esquecer. É mu~o duro para o 
povo brasileiro. que sonhou com esse Brasil que es
peramos um dia possa ser reai. 

Não é o caso de se fazer um apelo para a Opo
sição esquecer o que foi d~o no palanque. No Brasil, 
precisamos ter uma cultura de cobrar daqueles que 
se elegeram que cumpram o que disseram no palan
que. Caso contrário, ganha-se a eleição em cima de 
determinadas propostas e. depois, pede-se para es
quecê-las. Aliás, essa h1stória de pedir para esque
cer o que foi d~o é conhecida. mas não quero entrar 
no mémo dessa questão. 

Foi no palanque que disseram que tudo estava 
sob controle e, depois, anuncia-se ao povo brasileiro 
que a srtuação não está tão sob controle assim. 

Quanto à questão da austeridade. ontem ouv1 
um depoimento emocionante do Governador Capi
benbe, do Amapá, um Estado da Amazónia com 
mu~as ddiculdades. dependente de repasses da 
União. Dizia S. Ex• que chegou a ter um índice de 
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rejeição de 70% e foi reeleito, graças a DeUs: "Che
guei a essa situação. porque governei com austeri
dade. Não fiz J1E!nhum plano mirabolante que con>
prometesse as finanças do meu Estado, que, hoje. 
está completamente saneado, pronto para ser go
vernado, para se fazer as coisas corretas que preci
sam ser feitas, porque tomamos medidas de base". 
O Governador Capiberibe, que realizou todo esse 
esforço, que não tem participação nos problema& da 
divida pública do Governo, vai ser penalizado tanto 
quanto aqueles que, contorme o Senador Antonio 
Canos Valadares, fizeram um verdadeiro banquete 
com os recursos públicos, para ganhar as eleições. 

Sr. Presideme, neste momento de OO&e, volto a 
repetir: a Oposição tem responsabilidade de ap,._,.. 
lar respostas para a crise, rTIIS não significa aderir, 
pura e ~E!Srl'le~We • ., que está sendo propoSID pelO 
Governo. Aliás, numa denma:ia e na 11'811.lridade 
dessa democracia, o~ é que seja ooos ~ 
zes de controntar ~ po1fticos cifennes para, a 
partir dai. sermos capazes de oonstruir a allerrativa 
possfwll à realidade que CJ11118mOS enfrentar. 

Ontem, a Oposição reuniu os Gowmadores, 
que estão dispostos a dar as suas contribuições, 
apresentando um conjunto de medidas, dentre elas 
uma que consideraram fundamental. Neaes quatro 
anos, o Governo não apresantou proposla de refor
ma tributaria, tão i.....,ortante e que fazia pane das 
medidas estruturais, lalllez em face da preocupação 
com a reeleição, da Pf90CupiiÇão de manter coesa a 
base do Governo. A reforma lrl>utaria. com certeza, 
ina mexer nesse calcanhar-<1&-aquiles porque envol
ve muitos interesses. 

Nós queremos dar a nossa parcela de contri>ui
ção, queremos apresa otar as nossas propostas, mas 
queremos que elas sejllm ctW> !lidas. não como uma 
proposta diferente para - contra pura e simplesmen
te, mas como uma nova idéia a ser di6cutida. 

Entendo que, no momento em que o Governo 
acenou que quer conversar com os Governadores 
da Oposição, talw!z o melhor a fazer seja colocar 
imediatamente em prática essa proposta, chaman
do-os para urna conversa. Até porque esses Gover
nadores estão se sentindo prejudicados na realiza
ção de suas metas, naquilo que se comprometeram 
como proposta de campanha. 

Ainda retomando o discurso do Senador Anto
nio Carlos Valadares, estava pensando que alguns 
Governadores da Oposição são muito maos impor· 
tantas para o Governo num momento como este do 
que determinados aliados. Vi o Governador Cristo
vam Buarque perder uma eleição porque teve a co
ragem de assumir uma posição austera e de respei-

to com as finanças publicas e dizer que não ia dar 
aumento a qualquer custo. enquanto seu adversário. 
aliado do Governo, no momento em que o Governo 
faz um apelo para que o funcoonalismo publico, para 
que essas pessoas seJam compreensivas e dêem a 
sua parcela de sacnficoo, ganhava a eleição porque 
fez inúmeras propostas mirabolantes, sem conside
rar em absoluto o que o Governo está propondo. 

Muitas vezes. determonados aliados são murto 
piores do que uma Oposoção ética e comprometida 
com propostas que não façam das finanças do Estado 
um carnaval para se ganhar votos. Foi o que aconte
ceu com o Govemador Cristovam Bua.rque. que ado
tau urna postura séria. Como Governador de Opose 
ção, S. Ex" poderia muoto bem dizer que daria aumen
to aos servidores e que esse aumento dependeria do 
Governo Federal. Por ser urna pessoa que tem com
promisso e respeito com a veroade, não o fez. Agora, 
a pop.Jiação já começa a cobrar as promessas de 
quem 5e elegeu. Até porque, do meu ponto de vista, 
foram promessas e expectatovas falsas. Quero ver 
como é que os amigos do Planano repassarão verbas 
para que o. Governador eleito Joaquim Roriz pague os 
28% aos seovidores sem se indispor com os Governa
dores ele~os dos demais partidos. 

É por isso que digo: é muito melhor uma Opo
sição ética, que sabe o que diz, sabe o que faz e 
não promove esse topo de demagogoa para se eleger 
pura e simplesmente do que determinados "aliadOs". 
que se comportam dessa fonna. 

Quero resgatar o sentodo da reunião dos Go
vernadores de Oposoção. Não se trata da idéia de 
que foi um grupo de seis Governadores - e Gover
nadores de Estados omponantes - que se reunou 
para somplesmente contonuar um palanque oposiCio
nista. Ao contráno. foi para colocar um palanque da 
srtuação que o Brasol vive hoje. que é a mesma que 
ja vivia antes das eleições; ou seja. de dificuldades 
econõmicas. de d~iculdades financeiras e que não 
foram combatodas no periodo certo. 

Ouvi falar em antiboótico. em dose cena. Não 
adianta se dar urna dose cavalar de antibiótiCO para 
um paciente terminal de pneumonia, porque ele vai 
morrer. Deve-se identificar o problema antecopada
mente para que as doses do remédio seJam dadas 
na medida correta para salvar o pacoente. 

Murto obrigada. Sr. Pres1dente. 
O SR. PRESIDENTE (Canos Patrocmoo1 - Não 

há ma1s oradores mscntos. 
O SR. PRESIDENTE (Canos Patroconoo) - O 

Senhor Presidente da Republica envoou ao Congres
so Nacional a Medoda Prov1sóna o• 1.672-34, adota· 
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da em 26 de outubro de 1998 e publicada no dia 27 do 
mesmo mês e ano, que 'Anera os arts. z>. 3", 4°, 5", 
6", 7" e 9" da Lei n• 8.745. de 9 de dezembro de 1993, 
que dispõe sobre a contratação por tempo determina
do para atender à necessidade temporária de excep
cional interesse público, e dá outras providências·. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 5° do ar1. 2• da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constitulda a Comissão Mista in
cumbida de em~ir parecer sobre a matéria: 

Tltularl!s 

Francelina Pereira 
Hugo Napoleão 

Jader Barbalho 
NabOr Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Supk!ntl!s 

José Agripino 
João Racha 

Fernando Bezerra 
Canos Bezerra 

Lúdio Coelho Beni Veras 

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS) 

Eduardo Suplicy Sebastião Rocha 

PPB 

Epitacio Cafeteira Leomar Quintanilha 

Titulares 

Osvaldo Coelho 
Ayres da Cunha 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

Supk!ntes 

Ra1mundo Santos 
Paulo Lima 

Anivaldo Vale Luciano Castro 
Mário Negromonte Rober1o Rocha 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Paulo Ritzel Orcino Gonçalves 

Bloco (PT/PDTIPC do B) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 

Wigber1o Tar1uce Benedito Domingos 

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

Dia 30-1 Q-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 3-11-98- instalação da Comissão Mista 

Até 1°-11-98 - prazo para recebimento de 
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 1 Q-11-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 25-11-98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - O 

Senhor Presidente da República enviou ao Congres
so Nacional a Medida Provisória n• 1.673-32, adota
da em 26 de outubro de 1998 e publicada no dia 27 
do mesmo mês e ano, que 'Altera a legislação do 
imposto de renda e dá outras providências'. 

De acordo com as indicações das lideranças. e 
nos termos dos §§ 4° e s• do ar1. 2" da Resolução n• 
1189-CN, fica assim corist~ída a Comissão Mista in
cumbida de em~ir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

João Rocha 
José Alves 

Jader Bar!Jalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Supk!ntes 

Carlos Patroclnio 
José Bianco 

Fernando Bezerra 
Cartas Bezerra 

Lúdio Coelho Lúcio Alcãntara 

Bloco Oposição (PTIPDT/PSBIPPS) 

Eduardo Suplicy Sebastião Rocha 

PPB 

Epitacio Cafeteira Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Titulares 

Eliseu Resende 
Osório Adriano 

Anivaldo Vale 
Márcio For1es 

PFL 

PSDB 

Supk!ntes 

Aroldo Cedraz 
Mussa Demes 

Paulo Mourão 
Rober1o Brant 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Hermes Parcianello Antônio do V alie 

Bloco (PT/PDTIPC do B) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 

Jurandyr Paixão Fernando Ribas Cart1 
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De acordo com a Resolução n• 1. de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 30-1 0-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 3-11-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 1"-11-98 - prazo para recebimento de 

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

Até 1 0-11-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 25-11-98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDEHTl: (Canos Paboefnio) - O 

Senhor Presidente da República enviou ao Congres
so Nacional a Medida Provisória n" 1.674-57, adota
da em 26 de outubro de 1998 e publicada no dia 27 
do mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre a base de 
cálculo da Contribuição para o Programa de Integra
ção Social - PIS devida pelas pessoas jurídicas a 
que se refere o § 1° do art. 22 da Lei n• 8212, de 24 
de julho de 1991, e dá outra providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, a 
nos tennos dos §§ 4° e 5° do art. 2" da Resolução n" 
1 /89-CN, fica assim constitulda a Comissão Misla in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

José Agripino 
José Bianco 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

Lúcio Alcântara 

SENADORES 

PFL 

PMDB. 

PSDB 

Suplentn 

Edison Lobão 
Hugo Napoleão 

Fernando Bezerra 
Carlos Bezerra 

Beni Varas 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo Suplicy 

Epitacio Cafete~ra 

Titulares 

Paudemey Avelino 
Luiz Moreira 

Basnio Villani 
Paulo Mourão 

Sebastião Rocha 

PPB 

Leomar Ouintanilha 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

Arolde de Ofiveo,. 
Antonio Ueno 

Feu Roaa 
Rommel Feij6 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Edinho Bez SOvio Pessoa 

Bloco (PT/PDTIPC do B) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 

Benedito ~mingas l.amartine Posella 

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

Dia 30-1 0-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 3-11-98 -instalação da Comissão Mista 
Até 1"-11-98 - prazo para recebimento de 

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

Até 1 0-11-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 25-11-98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocfnio) -O Se

nhor Poesideo ote da Repúbica ·enviou ao Congresso 
Nacional a Metida Provisória n" 1.675-43, adotáda em 
26 de oulubro de 1998 e r:xAW acta no lia 27 do mes
mo mês e ano, que "Dispõe sobre meddas COfl'llle
memares ao Plano Real e dá outras provi:lências". 

De acordo com as indicações das lideranças. e 
nos tennos dos §§ 4° e 5" do art. 2" da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PFL 

José Alves Francelina Pereira 
RomeroJucá Hugo Napoleão 

PMDB 
Jader Barbalho Fernando Bezerra 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PSDB 

Lúcoo Alcântara Jefferson Peres 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo Suplicy 

Epitacio Cafeteira 

Titulares 

Eraldo Tinoco 
Betinho Rosado 

Sebastião Rocha 

PPB 
Leomar Ouintanilha 

DEPUTADOS 

PFL 

Suplentes 

Luiz Braga 
Coraúci Sobrinho 



OUTUBRO DE l:.c9_:_98'------ ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Vittono Medioli 
José Anobal 

PSDB. 

----

Elias Murad 
Nicias Ribeiro 

Bloco (PMDBIPRONA) 

S~vio Pessoa Paulo Ritzel 

Bloco (PT/PDTIPC do B) 

Marcelo Déda Fernando Ferm 

PPB 

Roberto Campos João Pizzolalli 

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

Dia 30-10-98 -designação da Comissão Mista 
Dia 3-11-98 -instalação da Comissão Mista 
Até 1._ 11-98 - prazo para recebimento de 

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

Até 10-11-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 25-11-98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Ca~os Patroclnio) - O 

Senhor Presidente da República enviou ao Congres
so Nacional a Medida Provisória n" 1.676-38, adota
da em 26 de outubro de 1998 e publicada no dia 27 
do mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre as contri
buições para os Programas de Integração Social e 
de Formação do Património do Servidor Público -
PIS/PASEP, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e s• do art. 2" da Resolução n" 
1/89-CN, fica assim constitulda a Comissão Mista in
cumbida de emrtir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

T1tulares Suplen ... 
PFL. 

Bello Parga José Agripino 
Hugo Napoleão Edison Lobão 

PMOB 
Jader Barbalho Fernando Bezena 
Nabor Júnior eaoos Bezena 

PSDB. 

Jefferson Peres Beni Veras 

Bloco Oposiçao (PT/PDTIPSBIPPS) 

Eduardo Suplicy Sebastião Rocha 

PPB 

Eprtacio Cafeteira Leomar Quintanilha 

-------·----

OEPUTADOS 

Titulares 

Lael Varella 
José Rocha 

PFL. 

PSDB. 

Suplentes 

Vanessa Fehppe 
Costa Feneira 

Luiz Piauhytino Jovair Arantes 
Welson Gasparini Mário Negromonte 

Bloco (PMDB!PRONA) 

Ca~os Mendes Maria Elvira 

Bloco (PTIPDT/PC do B) 

Marcelo Déda Femando Ferro 

PPB 

Nilton Baiano Jofran Frejat 

De acordo com a Resolução n" 1, de 1989-CN, 
fiCa estabelacido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 30-10-98- desiglação da Comissão Mista 
Dia 3-11-98- instalação da Comissão Mista 
Até .1"-11-98 - prazo para recebimento de 

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

Até 10-11-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 25-11-98- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Ca~os Patroclnio) - O 

Senhor Presidente de República enviou ao Congres
so Nacional a Mecida Provisória n" 1.&77-58, adota
da em 26 de outubro de 1998 e publicada no dia 27 
do ~ mês e ano, que "Organiza e disciplina os 
Siste111115 de Planejamento e Orçamento Federal e 
de Controle Interno do Poder Executivo, e dá outras 
providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4• e 5" do art. 2" da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constitulda a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Guilherme Palmeira 
Hugo Napoleão 

JaderBarbalho 
Nabor Júnior 

Beni Varas 

PFL 

PMDB 

PSDB 

SuplentBs 

Francelina Pereira 
Edison Lobão 

Femando Bezena 
Ca~os Bezena 

Teotonio Vilela Filho 
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Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) PMDB 

Eduardo Suplicy Sebastião Rocha Jader Barbalho 
PPB Nabor Júnior 

Fernando Bezerra 
Canos Bezerra 

Epitacio Cafeteira Leomar Ouintanilha 

Tlhilares 

Augusto Viveiros 
José '"rge 

Carlos Alberto 
Silvio T erres 

DEPUTADOS 

Suplentn 

PFL 

· • . Arolde de Oliveira 

PSOB 
Júlio Cesar 

· Alexandre Santos 
Arioslo Holanda 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Pinheiro Landim !.José Luiz Clero! 

Bloco (PTIPDTIPC .do B) 

Marcelo Déda Femando Ferro 

PPB 

Benedrto Guimarães M6rcio Reinaldo MOR!ira 

De acordo oom a ResoluçãO n• 1, de 1 ~. 
fica estabelecido o seguinte· calendário para a trami-
tação da matéria: . 

Dia JO. 10-98 -~o da Comissão Mista 
Dia 3-11-98- instalação daeonu.ão Mista 
Até 1 "-11-98 - prazo pa1a · recebimento de 

emendas e para a Comissão Milita emitir o pa
sobre a admissibilidade 

Até 1 ~ 1 1-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 25-1 1-98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - O 

Senhor Presidente da República'énviou ao Cong,... 
so Nacional a Medida Provi&ória n" 1.178-29, adota
da em 26 de outubro de 1998 e publicada no dia 'Z1 
do mesmo mês e ano, que "Autoriza o Poder Execu
tivo a abrir ao Orçamento FISCal da Uniio. em fawr 
do Ministério dos Transportes, crédito extraordinário 
até o limite de RS 106.000.000,00 (cento e seis ,. 
lhões de reais), para os fins que especffica'. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e s• do art. 2" da Resolução ri' 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Edison Lobão 
Djalma Bessa 

SENADORES 

PFL 

Gilberto Miranda 
Romero Jucá 

PSDB 

Beni Veras JeHerson Peres 

Bloco Opos1ção (PTIPDT/PSB/PPS) 

Eduardo Suphcy Sebastião Rocha 

PPB 

Epilae1o Cafeteira Leomar Ouintan1lha 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

PFL 

Jorge Khoury 
Benedito de Lira 

José Santana de Vasconcellos 
Mauro Fecury 

PSDB 

João Leão Fernando Torres 
Mo1sés Bennesby Mário Negromonte 

Paulo Ritzel 

Marcelo Déda 

José Teles 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Oscar Goldon1 

Bloco (PT/PDTIPC do B) 

Fernando Ferro 

PPB 

Fehpe Mendes 

De acordo oom a Resolução n• 1, de 1989-CN. 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 30-1 ~98- des1gnação da Comissão Mista 
Dia 3-11-98- instalação da Com1ssão Mista 
Até 1 '· 11-98 - prazo para recebimento de 

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

Até 1 ~ 1 1-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 25· 1 1 -98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Canos Patrocínio) - O 

Senhor Presidente da República env1ou ao Congres
so Nacional a Medida Provisória n°1.679-18, adota
da em 26 de outubro de 1 998 e publicada no dia 27 
do mesmo mês e ano. que 'Dispõe sobre normas e 
cond1ções gerais de proteção ao trabalho portuáno. 
inst1tu1 muttas pela 1nobservãnc1a de seus preceitos. 
e dá outras prov1dênc1as·. 

De acordo com as indicações das lideranças. e 
nos termos dos §§ 4' e 5° do art. 2' da Resolução n' 



OUTUBRO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAl 
---- -------· --

1/89-CN. fica assim constit~ída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares 

Francelina Pereira 
Edison Lobão 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

Lúcio Alcântara 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

José Agripino 

Fernando Bezerra 
Carlos Bezerra 

OsmarDias 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo Suplicy 

Ep~acio Cafeteira 

Titulares 

José Carlos Aleluia 
Uma Netto 

Koyu lha 
Marcus Vicente 

Sebastião Rocha 

PPB 

Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

SUplentes 

Augusto Viveiros 
Ayres da Cunha 

Anivaldo Vale 
Max Rosenmann 

Bloco (PMDBIPRONA) 

João Henrique Mário Martins 

Bloco (PT/PDTIPC do B) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 

Lamartine Posella José Janene 

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

Dia 30-10-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 3-11-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 1'-11-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emrtir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 10-11-98- prazo final da Comissão Mista 
Até 25-11-98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Cartas Patrocínio) - O 

Senhor Presidente da República enviou ao Congres
so Nacional a Medida Provisória n• 1.68()-11, adota-

da em 26 de outubro de 1998 e publicada no dia 27 
do mesmo mês e ano, que "A~era a legislação do 
imposto de renda relativamente à incidência na fonte 
sobre rendimentos de aplicações financeiras, inclusive 
de beneficiários residentes ou domic:liados no exterior. 
à conversão, em cap~al social, de obrigações no ex
terior de pessoas jurídicas domiciliadas no País, am
plia as hipóteses de opção, pelas pessoas tisicas, 
pelo desconto simpmicado, regula a infonmação, na 
declaração de rendimentos, de depós~os mantidos 
em bancos no exterior, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e s• do art. 2' da Resolução n' 
1/89-CN, fica assim oonst~uída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PFL 

Hugo Napoleão Francelina Pereira 
Edison Lobão Gilberto Miranda 

PMDB 

Jader Barbalho Fernando Bezerra 
Nabor Júnior Carlos Bezerm 

PSDB 

Pedro Piva Lúdio Coelho 

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS) 

Eduardo Suplicy Sebastião Rocha 

PPB 

Epitacio Cafeteira Leomar Ouintanilha 

DEPUTADOS 

Titulares 

João Mellão Neto 
Reinhold Stephanes 

Roberto Brant 

PFL 

PSDB 

Antomo Carlos Pannunzio 

SUplentes 

Costa Ferreira 
Jorge Khoury 

João Almeida 
Luiz Carlos Hauly 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Pedro Navais Wilson Cignachi 

Bloco (PT/PDTIPC do B) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 

Roberto Campos Fernando Ribas Carli 
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De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
estal">elecido o seguinte calendário para a trami-

tação da matéria: 
Dia 30-1()-98 -designação da Comissão Mista 
Dia 3-11-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 1._11-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista erritir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 1()-11-98- prazo final da Comissão Mista 
Até 25-11-98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Canos Patrocfnio) - O 

Senhor Presidente da República enviou ao Congr
so Nacional a Medida Provisória n" 1.1181·10, adota
da em 26 de outubro de 1996 e publicada no dia Z1 
do mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre a simplil
cação do arquivamento de atos nas Juntas Comer
ciais e do protesto de tftulo de dívida de micloem
presas e de empresas de pequeno porte, e dá ou
tras providências. • 

De acordo com as indicações das fideranças, e 
nos tennos dos §§ 4° e 5° do art. 2" da Resolução ri' 
1/89-CN. fica assim oonstitulda a Comissão Millla in
cumbida de erritir parecer SObre a matéria: 

Titulares 

Hugo Napoleão 
Bernardo Cabral 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

I?MDB 

PSDB 

Su ......... 

Bello Parga 
Leonel Paiva 

Fernando Bezerra 
Canos Bezerra 

Osmar Dias José lgnácio Ferreira 

Bloco Oposição (PTIPDT/PSBIPPS) 

Eduardo Suplicy Sebastião Rocha 

PPB 
Eprtacio Cafeteira Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Titulares Suplm._ 

Paulo Bauer 
José Melo 

Alexandre Santos 
Hilário Coimbra 

PFL 

PSDB 

Maluly Helio 
Jorge Khouly 

'Koyu._ 
Luiz Carlos~ 

Bloco (PMDB/PAONA) 

Adelson Salvador Paulo Ritzel 

Bloco (PT/PDTIPC do B) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 

Enivaldo Ribeiro Agusto Nardes 
De acordo com a Resoluçao n• 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 30-1 o-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 3-11-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 1°-11-98 - prazo para recebimento de 

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

Até 1 o-1 1-98 -prazo final da Comissão Mista 
Até 25-1 1-98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Canos Patrocínio) - O 

Senhor Presidente da República enviou ao Congres
so Nacional a Medida Provisória n• 1.682· 7, adotada 
em 26 de outubro de 1 998 e publicada no dia 27 do 
mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre operações fi
nanceiras entre o Tesouro Nacional e as entidades 
que menciona, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos tennos dos §§ 4° e 5° do art. 2" da Resolução n• 
1189-GN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares SUplentes 
PFL 

João Rocha Hugo Napoleão 
Leonel Paiva Guilherme Palmeira 

PMDB 
Jader Barbalho Fernando Bezerra 
Nabor Júnior Canos Bezerra 

PSDB 
Pedro Piva Osmar Dias 

Bloco OpOSIÇão (PTIPDT/PSBIPPS) 

Eduardo Suplicy 

Eprtacio cafeteira 

Titular• 

Eraldo Tlnoco 
MarioAssad 

Sebastião Rocha 

PPB 

Leomar Quintamlha 

DEPUTADOS 

PFL 

Suplentes 

Paulo Bauer 
José Melo 
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Ariosto Holanda 
Márcio Fortes 

PSDB 

Roberto Santos 
Ronaldo Cezar Coelho 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Paulo Ritzel João Matos 

Bloco (PT/PDTIPC do 8) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB. 

Fernando Ribas Carli Herculano Anghinetli 

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

Dia 30-1 0-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 3-11-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 10..11-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emrtir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 10-11-98- prazo final da Comissão Mista 
Até 25-11-98 - prazo no Congresso Nacional 

O SR_ PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -O 5&
nhor Presidente da República enviou ao Congresso Na
cional a Meáda Provisória rfl1-683-6, adotada em 26 de 
oUII:i>ro de 1998 e publicada no da 27 do mesmo mês e 
ano, que "Institui o Programa Especial de Financiameo
to para combate aos efertos da estiagem na área de 
atuação da Superintendência de Desenvolvimento do 
Nordeste- SUDENE. e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e s• do art. 2" da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PFL 

Hugo Napoleão 1.Francelino Pereira 
Edison Lobão 2.Gilberto Miranda 

PMDB 

Jader Barbalho 1 . Fernando Bezerra 
Nabo r Júnior Carlos Bezerra 

PSDB 

Beni Veras Carlos Wilson 

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS) 

Eduardo Suplicy Sebastião Rocha 

PPB 

Epitacio Cafeteira L ~mar Ouintanilha 

DEPUTADOS 

Titulares 

Álvaro Gaudêncio Neto 
José Carlos Aleluia 

Mário Negromonte 
Wilson Braga 

PFL 

PSDB 

Suplentes 

Roberto Fontes 
Benedrto de Lira 

Ceci Cunha 
Edson Silva 

Bloco ·{I"MDBIPRONA) 

Armando Abnio Paulo Lustosa 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

Marcelo Déda Femimdo Ferro 

PPB 

Enivaldo Ribeiro Felipe Mendes 

De acordo com a Resolução no 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 30-1 0-98 -'designação da Comissão Mista 
Dia 3-11-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 10..11-98 - prazo para· recebimento de 

emendas e para a cOmissão Mista emrtir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 10-11-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 25-11-98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR- PRESIDENTE (Carlos Patrocfnio) - O 

Senhor Presidente da República enviou ao Congres· 
so Nacional a Medida Provisória n• 1-1184-47, adota
da em 26 de outubro de 1998 e publicada no dia 27 
do mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre o paga
mento dos milrtares e dos servidores públicos do Po
der Executivo Federal, inclusive suas autarquias e 
fundações, bem como dos empregados das empre
sas públicas e das sociedades de economia mista e 
de suas subsidiárias, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e s• do art. 2" da Resolução n• 
1189-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista in
cumbida de emrtir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Gilberto Miranda 
Djalrna Bessa 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

Suplentes 

Hugo Napoleão 
João Rocha 

Fernando Bezerra 
Carlos Bezerra 
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PSDB 

José lgnácio Ferreira 

Bloco OposiçAo (PTJPDTIPSBIPPS) 

Eduardo Suplicy 

PPB. 

Epitacio Cafeteira Leomar COinta(lllla 

Arolde de Oliveira 
Abelardo Lupion 

Edson Silva 
Luciano Castro 

DB"UTAD08 

PSDB. 

Bloco (PMDBIPRONA) 

.. f' ·. 

José Aldemir Noel de ~ra 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

Marcelo Déda 

PPB. 

Jair Bolsonaro 

De acordo com a R 1 + '9'0 rf' 1, de 1 QS.CN, 
fica estabelecido o aeguinla ' ld6rio 1*11 a tram
tação da maléria: 

Oia 30-1().88-daf'g wçiudaCon · '• ..._ 
Dia 3-11-98 - i ...... da Corniaa6o .... 
Até 1"-11·98 - pruo 1*11 ,.......,.., da 

emendas e pa,. a Col1 · 'c ..._ emitir o ~ 
sobra a admissiblidadll 

Até 10.11-98- pruo tna1 da Com' 'o..._ 
Até 25-11-e& - pcazo no Co19 11 c Nacional 
O SR. PR-.BITE (Calloa Plllnlelnio) - O 

Senhor PrasidenW da Rep'Hcp enviou III) Col9-
so Nacional a M8lida PI'!Nia6lia ~ 1..1185:6, ..,.,..,.. 
em 26 de outublo da 111118 a publicwM no dia Z7 do 
mesmo mês e ano, que 'A!Mra ~ da LAii rf' 
9.656, de 3 de junho de 1118, que diap6e sobre oe 
planos e seguros priwdoll da M'Í III ICia li saúda, • 
dá outras providlnciu'. 

De acordo com • i16 eções das lidllnlnças. a 
nos tennos do& §§ 4" a !I" do an. 2" da RMoluçlo rf' 
1/89-CN. fica asaim ODnllilulda a Ccn-i ti • Misla in
currblda de emitir ,._ 80bre a rnat6rla: 

SENADORES 

Titularas 

Hugo Napoleão 
Edison Lobão 

Jader Barbalho 
NaborJunior 

PFL 

PMDB 

PSOB 

Suplentes 

Francelina Pere1ra 
Gilbeno Miranda 

Fernando Bezerra 
CarlOs Bezerra 

Pedro Piva José Robeno Anuda 

Bloco Oposição (PT/PDTIPSB/PPS) 

Eduardo Suplicy Sebastião Rocha 

PPB 

Epitacio Cafeteira Leomar Ouintanilha 

DEPUTADOS 

Aeinhold Stephanes 
Manoel Castro 

PFL 

PSDB 

Arltonio Canos Pannunzio 
Osmânio Pereira 

Suplentes 

UmaNeno 
Euler Ribeiro 

Eduardo Baibosa 
Marisa Serrano 

Bloco (PMDB/PRONA) 

Pinheiro Landim Saraiva Felipe 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 
Cunha Bueno HerCulano Anghineni 

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

Dia 30-1 0.98 - designação da Comissão Mista 
Dia 3-11-98- Instalação da ComissãO Mista 
Até 1"-11·98 - prazo para recebimento de 

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

Até 1 0.11-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 25-11-98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Canos Patrocínio) - O 

Senhor Presidente da Republica enviou ao Congres
so Nacional a Medida Provisóna n• 1.686-5, adotada 
em 26 de outubro de 1998 e publicada no dia 27 do 
mesmo mês e ano. que "Autoriza o Poder Executivo 
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lbrir aos Orçamentos Rscal e da Seguridade So
~•dl da União, em lavor dos Ministérios do Planeja
mento e Orçamento, da Agricultura e Abastecimen
to, e do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 
Amazônia Legal, crédito extraordinário no valor de 
R$ 824.000.000,00, para os fins que espec~ica". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e s• do art. 2" da Resolução n• 
1189-CN, fica assim constitulda a Comissão Mista in
ciJmbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Tltulares Suplentes 

PFL 

Hugo Napoleão Francelino Pereira 
Edison Lobão Gilberto Miranda 

PMDB 

Jaoor Barbalho Fernando Bezena 
Nabor Júnior Carlos Bezena 

PSDB. 

Canos Wilson Beni Veras 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS}. 

Eduardo Suplicy 

Epitacio Cafeteira 

Titulares 

Mussa Demes 
Augusto Viveiros 

Fábio Feldmann 
Pedro Henry 

Sebastião Rocha 

PPB 

Leomar Ouintanilha 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

AntOnio Geraldo 
Jaime Fernandes 

Roberto Brant 
Rommel Feijó 

Bloco (PMDBIPRONA}. 

Silas Brasileiro Geddel Vteira Lima 

Bloco (PT/PDTIPC do B) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 

Carlos Airton Benedito Guimarães 
De acordo com a Resolução n• 1, de 1 989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 30-1 o-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 3-11-98 - instalação da Comissão Mista 

Até 1'-11-96 - prazo para recebimento de 
emendas e para a Com1ssão M1sta emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 1 G-11-96 - prazo final da Comissão Mista 
Até 25-11-96 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - O Se

nhor Presidente da República e!llliou ao Congresso 
NaCional a Medida Provisória rf1·1-687-5, adotada em 
26 de outubro de 1998 e publicada no dia 27 do mes
mo mês e ano, que "InstitUi o Programa Emergencial 
de Frentes Produtivas e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças. e 
nos termos dos §§ 4° e s• do art. 2" da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PFL 

Hugo Napoleão Francelina Pereira 
Edison Lobão Gilberto Miranda 

PMDB 

Jader Barllalho Fernando Bezerra 
Nabo r Júnior Carlos Bezerra 

PSDB 

Canos Wilson Ben1 Veras 

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS) 

Eduardo Suplicy 

Epitacio Cafeteira 

Titulares 

Paeslandim 
Betinho Rosado 

Wilson Campos 
Ceci Cunha 

Sebastião Rocha 

PPB 

Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL 

Álvaro Gaudéncio Neto 
Jorge Khoury 

PSDB 

B.Sá 
Aécio Neves 

Bloco (PMDBIPRONA) 

João Henrique João Albeno 

Bloco (PT/PDTIPC do B) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 
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PPB 

Jvsé Unhares lberê Ferreira 

De acordo com a Resolução n• 1 , de 1989-CN, 
lica estabelecido o segUinte calendário para a trami
tação da matéria: · 

Dia 30-10-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 3-11-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 1°-11-98 - prazo para reoebimento de 

emendas e para a Comissão Mista erritir o ~ 
sobre a admissibilidade 

Até 1 0-11-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 25-11-98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDE~ (Canos Patrocínio) - O 

Senhor Presidente da República enviou ao Congres
so Nacional a Medida Provisória n• 1.U.5, adolada 
em 26 de outubro de 1998 e publicada no dia 27 do 
mesmo mês e ano, que "Estabelece critérios pa13 a 
concessão de empréstimo, pela União, aos Estado& 
e ao Distrito Federal, destinado ao ~•cin•.eo 
parcial das perdas decorrenles da aplicação da Lei 
n• 9.424, de 24 de dezembro de 1996". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4" e 5° do art. 2" da Resolução ri' 
1/89-CN, fica assim constrtuída a Comissão Mista in
cumbida de emrtir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PFL 

Hugo Napoleão Francelina Pereira 
Edison Lobão Gilberto Miranda 

PMDB 

Jader Barbalho Fernando Bezena 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PSDB 

Carlos Wilson Lúdio Coelho 

Bloco Oposição (PTIPDT/PSBIPPS) 

Eduardo Suplicy 

Eprtacio Cafeteora 

Titulares 

Eraldo Tinoco 
José Jorge 

Sebastião Rocha 

PPB 
Leomar Ouintanilha 

DEPUTADOS 

PFL 

Suplen ... 

Costa Ferreira 
Marilu Guimarães 

Roberto Brant 
Luiz Carlos Hauly 

PSDB 

Fernando Torres 
Silvio Torres 

Bloco (PMDB/PRONA) 

Barbosa Neto Antônoo do Valle 

Bloco (PTIPDT/PC do B) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 

lberê Ferreira Eurico Miranda 

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

Dia 30-10-98 - designação .da Comissão Mista 
Dia 3-11-98- instalação da Comissão Mista 
Até 1._ 11-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emrtir o parecer 
sobre <..admissibilidade 

Até 1 0-11-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 25-11-98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDE~ (Carlos Patrocfnio) - O 

Senhor Presidente da Republica enviou ao Congres
so Nacional a Medida Provisória n• 1.6119-5, adotada 
em 26 de outubro de 1998 e publicada no dia 27 do 
mesmo mês e ano. que "Anera a Lei n• 9.649, de 27 
de maio de 1998 que dispõe sobre a organização da 
Presidência da República e dos Ministérios, e dá ou
tras providências·. 

De acordo com as indicações das lideranças. e 
nos termos dos §§ 4° e s• do art. 2" da Resolução n• 
1189-CN, fica assim constituída a Comissão Mista on
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PFL 

Hugo Napoleão Francelina Pereira 
Edison Lobão Gilberto Miranda 

PMDB 

Jader Barbalho F emando Bezenra 
Nabor Junior Canos Bezerra 

PSDB 

Pedro Pova Lúcio Alcântara 

Bloco Oposoção (PTIPDT/PSB!PPS) 

Eduardo Suplicy Sebastião Rocha 
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PPB 

Epitacio Cafeteira Leomar Quintanilha 

Titulares 

Mendonça Filho 
Vilmar Rocha 

Elias Murad 
Salvador Zimbaldi 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

Suplentes 

Cesar Bandeira 
Reinhold Stephanes 

Ceci Cunha 
Sebastião Madeira 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Mendes Ribeiro Rllho Jorge Wilson 

Bloco (PT/PDTIPC do B) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 

Felipe Mendes Gerson Peres 

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

Dia 30-1 0.98 - designação da Comissão Mista 
Dia 3-11-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 1"-11-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emrtir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 1 0.11-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 25-11-98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - O 

Senhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória ri' 1.690-5, adotada em 
26 de outubro de 1998 e publicada no dia 27 do mes
mo mês e ano, que "Dispõe sobre a fiscalização daS 
alividades relativas ao abastecimento nacional de 
combustlveis, de que trata a Lei n• 9.478, de 6 de 
agosto de 1997, estabelece sanções administrativas e 
dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2• da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista in
cumbida de emrtir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Hugo Napoleão 
Edison Lobão 

SENADORES 

PFL 

Suplentes 

Francelina Pereira 
Gilberto Miranda 

Jader Barbalho 
Nabo r Júnior 

PMDB 

PSDB 

Fernando Bezerra 
Carlos Bezerra 

Pedro Piva Carlos Wilson 

Bloco Oposição (PTIPDT/PSBIPPS) 

Eduardo Suplicy 

Epitacio Cafeteira 

Titulares 

Osório Adriano 
Mario Assad 

Sebastião Rocha 
PPB 

Leomar Ouintanilha 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

Suplentes 

Adauto Pereira 
José Rocha 

José Anfbal Adroaldo Streck 
Mareio Fortes Basmo Villani 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Edison Andrino João Alberto 

Bloco (PT/PDTIPC do B) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB. 

Remei Anízio José Janene 

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

Dia 30-1 0.98 - designação da Comissão Mista 
Dia 3-11-98- instalação da Comissão Mista 
Até 1°-11-98 - prazo para recebimento de 

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

Até 10.11·98- prazo final da Comissão Mista 
Até 25-11-98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroclnio) - O 

SenhOr Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória ri' 1.691-5, adotada em 
26 de outubro de 1998 e publicada no da 'Zl âJ rnesrro 
mês e ano, que "Dispõe sobre a adoçáo de rnlllidas re
lacionadas com o Sistema Rnanceiro da Habitação -
SFH, altera as Leis n"s 4.380, de 21 de agosto de 1964, 
8.036. de 11 de maio de 1990, e 8.692, de 28 de julho 
de 1993, e dá outras piOIIidências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e s• do art. 2" da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constrtulda a Comissão Mista in
cumbida de emrtir parecer sobre a matéria: 
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Titulares 

Hugo Napoleão 
Edison Lobão 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

·SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB. 

SupleniH 

Francelina Pereira 
Gilberto Miranda 

Fernando Bezerra 
Carlos Bezerra 

JeHarson Peres Beni Veras 
Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS) 

Eduardo Suplicy SebastiAo Rocha 

Epitacio Cafeteira 

Titulares 

Cesar Bandeira 
Laura Carneiro 

PPB. 
Leomar Ouintanilha 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

Suplel III 

Ursicino Queiroz 
Luiz Durão 

Mareio Fortes Eduardo Barbosa 
Aloysio Nunes Feneira W~son Braga 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Wilson Cignachi José Chaves 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB. 

Wigberto T artuce Prisco Viana 

De acordo com a Resolução n• 1 , de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trarr»
tação da matéria: 

Dia 30-1 0-98 - designação da Comissão Mi8la 
Dia 3-11·98 - inslalação da COmissão Mista 
Até 1"-11·98 - prazo para recebi"""*> de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a 
adrrissibilidade 

Até 1 0-11-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 25-11-98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroclnio) - 0 

Senhor Presidente da República enviou ao Congre&
so Nacional a Medida Provisória n• 1 .&17-59, adolll
da em 26 de out\bro de 19911 e publicada no dia Z1 dD 
mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre os tltulos da df
vida pública de responsabilidaj do Tesouro Nacional, 
consolidando a legis'açM em vigor sobre a matéria". 

De acordo com as indicações das lidera11QU, e 
nos termos dos §§ 4° e s• do art. 2" da Aesoluçio rfl 

1/89-CN, fica assrm oonstrtuida a Comissão Mista rn· 
cumbida de emittr parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Hugo Napoleão 
Edison Lobão 

Jader Barbalho 
Nabo r Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Francelina Fereira 
Gilberto Miranda 

Fernando Bezerra 
Carlos Bezerra 

Teotonio Vrlela Folho Geraldo Melo 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo Suplicy 

Epilacio Cafeteira 

Tl1ulares 

Augusto Viveiros 
Abelardo Lupron 

Ayrton Xerez 
Roberto Brant 

Sebastião Rocha 

PPB 

Leomar Quintanilha · 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

Suplentes 

Giro Nogueira 
Eraldo Tinoco 

Danilo de Castro 
Renato Johnsson 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Hermes Parcianello José Chaves 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 

Luis Barbosa Enivaldo Ribeiro 

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

Dia 30-1 0-98 - designação da Comissão Mista 
Dia 3-11-98 - instalação da Comissão Mista 
Até 1"-11-98 - prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a 
adrrissibilidade 

Até 1 0-11-98 - prazo final da Comissão Mista 
Até 25-11-98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroclnio) - Será 

feita a devida comunicaçáo à Câmara dos Deputados. 
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - A 
s,o Senadora Benedrta da Silva e o Sr. Senador 
Mauro Miranda enviaram discursos à Mesa para se
rem publicados na forma do disposto no an. 203 do 
Regimento Interno. 

S. EX"s serão atendidos. 
A SRA. BENEDITA DA SILVA (BiocoiPT-RJ)

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, após inscrever
me para falar sobre o dia tradicionalmente dedicado ao 
servidor público, vi-me possuída de tone desalento e 
imensa perplexidade. O que dizer àqueles aos. quais 
compete zelar pela coisa pública? Como congratulai-
me com uma categoria profissional que vem, ano após 
ano, sendo submetida à mais torpe perseguição e im
placável campanha de desmoralização, para a qual o 
Governo dispõe dos imensos recursos da mldia mo
dema? Há anos vimos advertindo e protestando, desta 
tribuna, para os danos incalculáveis acarretados ao 
Pais pelo desmantelamento do Serviço Público brasi
leiro, enquanto se esvaziam os cofres públicos, com 
veioz desnacionalização de nossa indUstria e a venda 
de nosso palrimOnio público. 

De outro turno, o que dizer não só aos servido
res públicos como a toda a Nação brasileira, quando 
novo e dlesapiedado pacote económico-financeiro, 
cujo teor se manteve secreto até que o período elei
toral fosse encerrado, domingo passado, desaba so
bre:os mais fracos. Oesinfonmação equivalente a cri· 
minosa fraude elertoral. A todos nós, senadores, de
putados, governadores, à Nação inteira restou ape
nas buscar na imprensa internacional informações 
sobre o submisso diálogo com o Fundo Monetário 
Internacional. Na verdade, surpresa alguma nos ad
veio desse famigerado pacote, mais um que se so
mará a tantos outros que vêm construindo a ruína de 
nosso Pais, por meio de incessantes afrontas a nos
sa soberania. O que distingue o novo pacote de 
seus anteriores é, substancialmente, seu terrivel po
tencial de acanetar males maiores à nossa gente, 
condenando o Brasil à dura recessão a que não re
sistirá o que nos sobra da indústria nacional. 

Servidores e aposentados, mais uma vez, são 
escolhidos para vitimas prediletas de burocratas em
pedlemidos, sempre sollcrtos ante o Fundo Monetá
rio Internacional, cuja ação haverá de ser apurada 
mais cedo do que hão de supor. As ameaças pairam 
no ar. aumento e criação de novos impostos, soma
dos ao suicida desvio de recursos destinados à me
lhoria da saúde brasileira e violência contra os apo
sentados. Sobre esses últimos incidirá, talvez, o 
maior Onus inventado para a multiplicação dos recur
sos do Erário, quando o Governo tem ogrigação de 
garantir-lhes um mínimo de tranqüilidade. 

Muno mais monótono será o episódio a desen
rolar-se, superado o perlodo elertoral, fruto da impa
triótica indigência daqueles aos quais os brasileiros 

---

atribuíram, equivocadamente, a guarda dos mais ai· 
tos interesses do País. Assim é que assistiremos a 
mais uma troca de nomes de Ministérios e seus res
.ponsáveis, fruto de renhida e dispendiosa barganha. 
Tudo isso simultaneamente à nova ofensiva de des
moraiização do servidor público, sempre acompa
nhada de crescente terceirização do que é, em todo 
o mundo, exclusividade de órgãos públicos. 

A destruição do Serviço Público, que vem de 
munas aroas, é irmã gêmea da multiplicação de car
gos e funções de livre provimento pelo Executivo, 
agudizando o (lesdém governamental pelo bem co
mum doS brasileiros. Valendo-se dos podlerosos re
cursos da mldia modema, insistirão Governo e seus 
apaniguados, no esforço de convencimento dle que 
todos· os nossos males são frutos de problemas 
como saúde e previdêrocia social que, alinmam, não 
podlerri e não devem ser encargo de governos mo
demos, adequados à globalização. 

Sr. Prasidlente, como saudar ou co11!Ja!U!ar-me 
com os servidores de salários congelados desde o ao
meço dlesse malsinado Governo. alvos dle permanente 
e implacável campanha de dllsmoralização? O que di
zer aos médicos que, além de &aJS vergonhosos salâ
rios, trabalham em hospi1ais <lulumamanle subrnelt
dos ao inl.,nt: .;., extinguir a rede pública de saúde no 
Brasil? Melhor seria, falando francamente, que nessa 
data se oficiasse um requlem pelos que ainda teimam 
em integrar o serviço públicO em nosso Pais. 

O mesmo Governo que tanto jurou à Nação a 
solidez de nossa moeda, manteve-se indiferente à 
dura realidade de vê-la continuamente ameaçada pela 
ganância dos especuladores de todas as Ofigens. J~r 
ros escorchantes foram e são mantidos e, uma vez 
mais, os brasileiros terão seus ouvidos marlelados so
bre a necessidade urgente de novas reformas, sobre
tudo OJnstitucionais, e de novas formas de extorção 
das classes menos favorecidas, na vã tentativa de 
manter o IIIIIIU8 quo que tanto tem-protegido os espe
culadores e todos aqueles que detêm, no linguajar dos 
economistas, "informações privilegiadas". Novas cam
panhas serão desfechadas. em fatigante repetição. in
dusive no tocante à estigrrstização de todos que se 
de<icam à vida pública e ousam opor-se a governan
tes cegos pela vaidade e presunção. Novas tonentes 
de Medidas Provisórias deSaba!ão sobre nós, tal como 
serão redobrados os esforços para se manter o engo
do em que vive a Nação. 

Em poucos anos o Brasil, graças a esse Go
verno e a essa equipe económica, conseguiu elevar 
nosso endividamento a níveis jamais imaginados, 
desde os tempos de Pedro Álvares Cabral. Até por
que, quando em apuro, fácil lhe tem sido baixar pa
cotes que sangram mais de cem milhões de brasilei· 
ros. E, nessa festa irresponsávei, alienou-se o paJrimO
nio nacional, desnacionalizaram-se amplos setores de 
nossa indústria, mas se satisfez a ganância especulai~ 
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va Não foram ouvidas advertênCias de tantas vozes vir>
das de todos os lados, em crescente tom de desespero 
- e, aqui. menciono, em comovida homenagem a braVI>
ra competência e independência da mulher brasileira, o 
nome de Maria da Conceição Tavares, cujas candentes 
censuras estão registradas nos Anais da Câmara dos 
Deputados e do CooiQI e o Nacional. POIS bem, tais cla
roores rão foram OINidos pelo Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, obcleo ar'• • que estava em a1carçar 
SLG primeira reef · ;ãv. 

Sr. Presidente, no domingo em que tantos bra
sileiros iam às umas para o segundo turno, a FoiM 
de S.Peulo publicou manchete, em seu aegundo ca
derno, dedicado à economia, dando conta que o pa
cote governamental arrancará dos fullCIOnários mais 
de 5 bilhões de reais; e que a categona dos aposen
tados transformou-se na outra grande escolha da 
equipe ec:onômica; urna equipe que age destemida 
contra um setor em que a maioria lhe parece inofen
siva, pois constituída de idosos. 

O mesmo jornal publica em sua P'gina 7, arli
go de Celso Pinto - um de nossos mais credencia
dos articulistas em econorria - no qual ele mostra. 
de forma irrespondível, que pacote algum aliviará o 
Brasil das aperturas em que foi lançado pelo aluai 
Governo, mesmo que conctua seu extenso progra
ma de privatizações, vendendo, 1nclusive. o Banco 
do Brasil e a Petrobrás. Didaticamente, mostra o jor
nalista Celso Pinto que nem a venda do que nos re&

ta de patrimônio nem qualquer esbulho via novos im
postos ou aumento dos existentes, retirará o Brasil 
da vulnerabilidade a que foi condenado pelo gowrno 
de Fernando Henrique. Serão vãos os sacrifíc;c. 
que, mais urna vez, serão cobrados da maior parte 
da nossa população, daquela menos favorecida. 
"Uma oportunidade perdida" é o t~ulo do artigo e 
que me refiro e de sua leitura se extrai a certeza de 
que nem se o aluai governo incluir no rol patrimonial 
a ser oferecido a capitais externos toda nossa Ama
zônia lograremos libenar-nos da armadilha em que 
fornos lançados. 

Sr. Presidente, se bem que à custa de 1an1as e 
tão lastimáveis manchas que caracterizam o pleito que 
deu a Fernando Henrique um segundo mandato, e 
Sua Excelência estará assegurada boa maiOria na 
duas Casas do Congresso, apta a garantir a aprova
ção de tudo que lhe seja exigido, mesmo à cusaa de 
penosas e vergonhosas "negoaações". que têm sido 
marca de seu Gowmo. Nada disso, no entanto. dé co
res róseas ao novo periodo presidencial. Nuvens acu
mulam-se, de todos os lados. O número de eleito,. 
que anularam seu voto ~u abstiverarr>-se de votar foi 
demasiadamente grar ce. amedronladoramente gran-

de. A recessão dizimará amplos setores de nossa eco
noma. sobretudo da indústria e do comércio, miA!ipl~ 
cando o desemprego. O Presidente da República foi 
derrotado, fragorosamente. em estados hiStoricamente 
de grande peso. bem coroo em rruitas das capitais e 
rrunicipos de maior população. Há sinaiS de que o jogo 
pol~ iiT'pOSIO ao Brasil peio Presidente Fernando 
Hennque, de troca e~. está para exting.Jir
se, esgotados os recuiSOS do Tesouro. Tatvez alcance 
Sua Excelência apoio ao mais novo pacole EICOI órrico
finance~ro de seus ec:onorristas. T atvez, até mesmo, lo
gre alg.im êxito, não em refO<mar saúde e pte'lidência., 
mas em seu propósito de privatizá-las, abrindo caminho 
para que multinacionaJS logo se apropriem dos vastíw 
ITI:lS recursos desses setores, coroo já se deu com a 
Golden Cross. A subserviência governamental rão se 
apercebe de que, nessa marctla, rruito mais breYe do 
que pode supor, a tranqüilidade social em nosso Pais 
será perturbada pelas irrensas hordas de des: s J:8r.ldos 
e ~rados. Já não será apenas nossa soberaria 
que eslalá, rTlaiS uma vez, sendo alienada, mas a paz 
social do Brasil. 

Sr. Presidente, no dia dedicado ao Servidor Pú
blico é nosso .dever proteslar, mais uma vez, contra a 
destruição do serviço público em nosso Pais e a maior 
penalização de uma categoria profissional já tão desfa
vorecida, estigmatizada que wm sendo há rrurtos 
anos, por demagogos e cortesãos do Governo. 

Podemos. de nossa parte. reafirmar, com redo
brado vigor, nossa decisão inabalável de prosseguir 
na defesa dos legitimas interesses do Brasil, entre 
os quais está o de dispor de servidores eficientes e 
respeitados. opondo-nos. com firmeza, a medidas 
que maiores ônus lançarão principalmente sobre ca
tegorias já tão sacrificadas. A cada pacote que multi
plica o sofrimento de grande parte de brasileiros, ve
mos a incapacidade do Governo para encontrar so
luções para drticuldades por ele mesmo criadas e 
ampliadas. dai a contínua extorsão a que submete 
os trabalhadores, ampliando a carga fiscal e muttipli
cando juros já absurdos. 

Em face de quadro tão preocupante, Senhor 
PreSidente. só me resta assegurar aos servidores 
públicos, na data a eles dedicada, que somaremos 
esforços em defesa da categoria. A Oposição, forta
lecida no úttimo pleito. opor-se-à, com máxima firme
za a atentados do Governo. em luta quase desespe · 
rada, para que o Brasil não venha a ter sua paz so
cial arruinada pelo desespero da Nação empobreci
da e lançada ao desemprego! 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB - GO) - Sr. 
Presidente. Sras. e Srs. Senadores. o Deputado Mar
coni Perillo, eleito para governar o meu Estado nos 
próximos quatro anos. começa a assustar a sociedade 
goiana com s1nais evidentes de imaturidade política. 
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Faltando ainda mais de dois meses para assurror c 
poder, Sua Excelência transforma uma questão me
ramente administrativa numa polêrrica de cará!er 
político, atropelando as responsabilidades de um go
verno em final de mandato e lanÇando dúvidas sobre 
os efeitos de sua instabilidade emocional no equilí
brio do futuro mandato como líder dos goianos. 

O fato administrativo a que me refiro é o pro
cesso de federalização do Banco do Estado de 
Goiás, que foi deflagrado pelo Governador Naphtali 
Alves de Souza, dando cumprimento aos principias 
que estão expressos na Medida Provisória número 
1. 702, que attera a postum do Banco Central em re
lação aos bancos estaduais. Ao tomar essa deeosão. 
o Governador Naphtali procurou preservar o empre
go do quadro de servidores do banco, e garantir os 
interesses dos depositantes. A aHernativa contrária 
seria a de deixar que o banco fosse liquidado pelo 
Banco Central, com prejuízos muito maiores para 
funcioo'lários, depositantes e para o próprio patrimô
nio do nosso Estado. 

Pois bem. Sras. e Srs. Senadores, estes são 
os fatos, em resumo. Mas o Deputado Marconi Peril
lo, lamentavelmente, prefere fazer uso antecipado 
dos espaços privilegiados do futuro cargo para im
por versões discutíveis sobre as ações administrati
vas relacionadas com o Banco do Estado. Passado 
o calor da campanha, cumpre a ele, para firmar sua 
liderança como dirigente nláximo da comunidade 
goiana, assumir a postura da ponderação, sem con
ceder aos apelos· demagógicos ou a prática política 
terrorista que podem intranquilizar os servidores e 
os clientes do banco, comprometendo uma transição 
administrativa e tranqüila. 

O ato de federalização do BEG é juridicamente 
correto e tecnicamente perfeito, como sabe, ou deveria 
saber, o futuro Governador. Decorre de Medida Prov~ 
sória editada pelo Presidente Fernando Henrique Car
doso, que é do PSDB, o mesmo Partido do futuro Go
vernador. Essa identidade partidária deveria pressupor 
comprorrisso de solidariedade entre os dois níveis de 
poder, como faz o Governador Naphtali, embOra sendo 
do PMDB. Mas o Governador eleito desafina tanto par
tidariamente quanto em relação aos latos, num discur
so confiituoso com a verdade. 

Deste plenário, quero lembrar ao Deputado Mar
coni Perillo que alguns bancos estaduais administra
dos por governadores de seu partido forma submet~ 
dos a intervenção ou estão em processo de federaliza
ção e privatização, como mostra iarto material informt~ 
vo que já foi divulgado pelo Banco Central. São os ca
sos do Ceará, do Rio de Janeiro, de Mato Grosso e de 
Minas Gerais, para citar apenas estados governados 
pelo PSDB. E é o mesmo caso do Banespa, o rnaos ru
moroso de todos pelas dimensões políticas de São 
Paulo e pelo volume de sacrifícios impostos a toda a 

soc:zdz.C: br:;:silf?'irn com os custos de sue:: recupera· 
ção. Não mç lembre ~a que o Sr. Perillo, VoaHJder 
do Governo c::rr.o representante do PSDB, tenha se 
insurgido contra tais !atos. 

Considero precária a insinuação de prálicas cor
ruptas, quando o GovGmador eleito fala no "rombo" de 
240 milhões ae rea13. Prefiro falar em desencOntro de 
contas entre passivos e ativos, ocasionado pelas su
cessivas crises de inadirrvlência a qLoa !emos sido le
vadOs pelas mais recentes políticas eoonOmir3s do 
governo do PSDS. Ainn...a agc,-a, no conjl.no de docu
mentos que encaminham o pacote fiscal, o gcMimo 
!ala oo rormo de cerca de 25 bilhões de reais no con
junto da Previdência pública e privada. Está aJ uma 
mova cte que o ·rornoo" não é sinõnimO de "roubo", 
como insinua o julgamento do governador, antecipan
do-se corno juiz t apuração dos fa,tos. 

Tornando a iniciaiva de encaminhar à Assem
bléia o pedido de autonzação para pro!1'l(M!r as gestõ
es de transferênci:; para o E!anco Central, o Governa
dor Naptrtaii Alves de Souza protegeu os interesses 
dos sei\ !dores e dos depositantes, evitando a liquida
ção extiájudicial que causaria enormes prejuízos à 
economia e á imagem do nosso Estado. Devemos to
dos repelir a acusação de que a decisão foi procrast~ 
nada com fins políticoS. Foram cumpridos; afinal, os ri
tos técnicos recomendados pelo Banco Central. ev~ 
tando-se exploração política do episódiio em penado 
eleitoral, o que levana ao total descontrole das medi
das de proteção aos interesses do Banco. 

Num periodo de transição política como o que 
estamos vivendo em Goiás, é da bOa praxe democráti
ca respeitar os vencidos. Superado o período eleitoral. 
a sociedade é uma só. e todos nós somos sócios no 
objetivo de trabalhar por uma vida melhor para o nosso 
povo. Essa deve ser a visão do governador eleito, 
ciante de todo o universo que ele vai comandar nos 
próximos quatro anos. A leviandade política não é boa 
conselheira, sobretuclo partindo de quem tem soma 
privilegiada de circunstãncias para orientar a conduzir 
a opinião pública na direção de valores permanentes. 
como a verdade e a justiça. É o que se deve esperar 
de quem conquistou a confiança da maioria do povo 
goiano, em pleito fegítimo e democrático. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en
cerrar os trabalhos. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão ás 12 horas e 
45mmuros.) 
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Resenha das matérias apreciadas 
de 1° a 31 de outubro de 1998 

4a Sessão Le&islativa Ordinária 
soa Legislatura 

(Art. 269, II, de Regimento Interno) 

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À SANÇÃO 

De iniciativa da Câmara dos Deputados ............. 3 
De inicialiva do Senado Federal.......................... I 

Total ·-··········································---- • 4 

0\TLBRO DE 1998 

Sabstitulivo da Câmara ao r..jeto de Lei do Senado o• 5, de 1991 (n• 
3.589193, naquela Casa), de autoria do Senador Nelson Carneiro. que regulamenta a 
execução do disposto no art. 14. iti!IU I. II e III da Constituição. 

Seosio: 28.10.98 

Projeto de Lei da Ciman n• IZ, de 1996 (n• 968/91. na Casa de origem), 
que dispõe sobre a uniformização de preços de asfalto nos Municipios da Amazõma 
Legal e dJí outras providênci<Js. 

Seosão: 28.1 O. 98 

Projeto de Lei da Câmara a' 113, de 1996 (n• 1.667/96. na Casa de origem), 
que a/te112 o art. 58 da Lei n• 6.015. de 31 de dezembro de 1973. que dispõe sobre os 
Registros Públicos e dJí outnzs pro»idências. 

Seosão: 28.10.98 

Projeto de Lei da Cimara a• 61, de 1997 (n• 4.340/93, na Casa de origem), 
que altera a Lei n• 8.171. de 17 dejQitl!iro de 1991. acrescenrando-lhe dispositivos 
referentes a defesa agropecwíria. 

Sessão: 29.10.98 
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PROJETOS APROVADOS E E""' lADOS Á CÂM.ARA DOS DEPl'TADOS 

De IniCiativa do Senado Federal... .. ..... ........ 1 

Total ......................................................................... 2 

Projeto de Lei do Senado o• 114, de 1997, de autoria do Senador Abdias do 
Nascimento, que dispõe sobre a ação civil destinada ao cumprimento da obrigação 
de fazer, ou de não fazer. para a preservação da honra e dignidade de gn1.pos raclais. 
étnicos e religiosos. 

(Decisão rerminativa) 
Sessão: 13.10.98 

Projeto de Decreto Legislativo o• 95, de iniciativa da ComiSsão de Assuntos 
Econômicos, que aprova a Programação Monetária relativa ao quarto trimestre de 
/998. 

Sessão: 28.10.98 

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS Á PROi\IULGAÇ..\0 

De 1mciariva da Câmara dos Deputados .... , 
Total ........................................................... 7 

Projeto de Decreto Legislativo n• 170, de 1995 (n• 158/95. na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão oucorgada à FAf Cidade 1/heus 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüéncia modulada na Ci
dade de Ilhéus. Estado da Bahia. 

Sessão: 14.10.98 

Projeto de Decreto Legislativo n• 29, de 1996 (n• 147/95. na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada â Empresa São 
Borjense de Comumcações Lrda. para explorar serviço de radwdlfusão sonora em 
freqüência modulada. na Cidade de São Borja. Estado do Rio Grande do Sul. 

Sessão: 14.10.98 

Projeto de Decreto Legislativo o• 82. de 1997 (n• 404197. na Câmara dos 
Deputados), que aprova o aco que renova a concessão deferida à Rádio e Televisão 
Bandeirantes Ltda. para explorar Serviço de radiod~{usão de sons t:? tmagens 
(televisão} na CiiÚJde de São Paulo. Estado de São Paulo. 

Sessão: 14.10.98 
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Projeto de Decreto LegislatiYO o' 93, de 1998 (n• 710198. na Câmara dos 
Deputados), que aprova os textos dos A.tos FinalS da ConferênCia de Plempolenctán· 
os Adicional, dD União InternaciOnal de Telecomunicações · l.JIT. aprovados pelos 

~países membros em Genebra. em 21 de dezembro de 1992 e dos ··Aios FinalS da 
Conferência de Plenipotenciários··. da União /ncernaciona/ de Telecomunicações 
UIT. aprovados pelos países membros em Quioto. em 13 de outubro de I 994. 

Sessão: 15.10.98 

Projeto de Decreto LegislaôYO a' 112, de 1997 (n• 434197, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o azo que re110m a permz.ssão outorgada à Rádio Jguazem1 
FM Stéreo Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüéncia modu
lada na Cidade de Bebedouro. Estado de Siio Paulo. 

Sessão: 28.10.98 

Projeto de Decreto Legislath., a• 113, de 1997 (n• 435197, na -:-•.,ara dos 
""q.eputados), que aprova o azo que r.- o concessão da Fundação Frei J·~ao Batz.sta 

Vogei-O.F.M. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda . ..,édia na Cida
de de Catalão, Estado de Goiás 

Sessão: 28.10.98 

Projeto de Decreto Legislati"" o• 121. de 1997 (n• 459l97, na Câmara dos 
_Depw.tades), que aprova o ato que renova a r:oncessào da Rádio Cu/cura de Cambará 
Lcda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de· 
Cambarà, Estado do Paraná. 

Sessão: 28. I 0.98 

MENSAGENS RELATIVAS A ESCOLHA DE AUTORJDADES 

De iruciariva do Presidente da República .. 5 
Total ......• - .................................................. 5 

Parecer n• 512, de 1998. sobre a Mensagem n• 223, de 1998, (n• 1.063/98. 
na origem), de 4 de setembro do cornnte ano, pela qual o Prestdeme da República 
submete a deliberação do Senado a escelba do Senhor Leonaldo Silva. para compor o 
Tribunal Superior do Trabalho. na vap destinada a Mini•tro Clasststa Tempor3rio. 
representante dos trabalhadores. para o lriênio de 1998 a 200 I. derorrente do término 
de sua investidura. 

Sessão: 28.10.98 

Parecer n• 513, de 1998. sobre a Mensagem o• 224. de 1998 (n• 1.064198, na 
ongem), de 4 de setembro do corrente ano, pela qual o Presidente da República sub
mete à deliberação do Senado o nome da Senhora Maria de Fátima Moncandon Gon-
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çalves, para compor o Tribunal Supenor do Trabalho, na vaga destmada a Suplente de 
Ministro Classista Temporãrio, representante dos trabalhadores. para o tnénio de 1998 
a 2001. 

Sessão: 28.10.98 

Parecer n• 514, de 1998, sobre a Mensagem n• 225, de 1998 (n' 1.065198, na 
origem). de 4 de setembro do corrente ano, pela qual o Presidente da República sub
mete à deliberação do Senado a escolha do Senhor António .Uana Thaumarurgo Cor
tizo, para compor o Tribunal Superior do Trabalho, na vaga destinada a Ministro Clas
sista Temporãrio, representante dos rrabalhadores, para o triênio de 1998 a 200 I, de
corrente do ténnino de sua investidura. 

Sessão: 28.10.98 

Parecer n• 515, de 1998, sobre a Mensagem n• 226. de 1998 ln' 1.066198. na 
origem), de 4 de setembro do corrente ano, pela qual o Presidente da República sub
mete à deliberação do Senado o nome do Senhor Jose Alberto Rossi. para compor o 
Tribunal Superior do Trabalho, na vaga destinada a Suplente de Ministro Classista 
Temporãrio, representante dos rraba1hadores, para o triénio de 1998 a 2001. 

Sessão: 28.10.98 

Parecer n• 536, de 1998, sobre a Mensagem n• 240, de 1998 (n' 1.22()198, na 
origem), de 15 de ourubro do corrente ano, pela qual o Presidente da República sub

~llJFte à deliberação do Senado a recondução do Senhor Reinaldo Silva Coelho pata 
exercer o cargo de Defensor Público-Geral da Defensaria Pública da União. no biênio 
199812000. 

Sessão: 28.10.98 

MATÉRIAS REJEITADAS E ENVIADAS AO ARQt.:l\'0 

De iniciativa da Câmara dos Deputados 
Tota1 ........................................................... 2 

Projeto de Lei da Câmara n' 83, de 1996 Cn' 407195. na Casa de origem). 
que dispõe sobre a exigência de dados nos receituários médicos 

(An. 254 - RISF) 
Sessão: 06 I 0.98 

Projeto de Lei da Câmara ng 62~ de 1994 (n" 3.56L93. na Casa de ongem). 

que concede ao crabalhador direiCo a repouso remunerado no dw de_(irtido por fe1 

como de homenagem à sua cacegoria profissional. 
(An. 254- RISF) 
Sessão: 23.10.98 
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MA TERIA DECLARADA PREJUDICADA 

De iniciativa do Senado Federal .. 
De iniciativa da Câmara dos Deputados ..... I 

Total---······················································3 

Projeto de Lei da Câmara a• 101, de 1994 ln' 408191. na Casa de ongem). 
que acrescenta parágrafo único ao IUI. 846 da Consolidação das Leu do Trabalho. 
para permuir. na ausência de acordo. o julgamento 1mediato das reclamações de na
tureza unicamente salarial. 

Sessão: 29.10.98 

Projeto de Lei do Senado a• 61, de 1985 (n' 8.041/86. na Cãmara dos Depu· 
tados), de autoria do Senador Nelsoa Carneiro. que acrescenta e mod~fica dispositivos 
da Lei n• 5.010. de 30 de maio de 1966, que organiza a Justiça Federal de pnme<ra 
instância. e dá outras providências 

(Prejudicado também o sut.titutivo da Câmara à matéria) 
Sessio: 29.10.98 

Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n' 172, de 1991 (n' 
2.458/91, na Cãmara dos Deputado&), de autoria do Senador Jutahy Magalhães. que 
estabelece a obrigatoriedade de apresentação da declaração de rendimento anual 
pelos governantes e dirigentes da Adttcinistração Pública Federai. 

(Prejudicado também o subaitutivo da Câmara a matéria) 
Sessio: 29.10.98 

OUTRAS DELIBERAÇÕES 

Requerimento n• 499. do 1998, do Senador Ramez Tebet. solicttando. nos 
termos regimentais e de acordo com as tradições da Casa. sejam prestadas homena
gens pelo falecimento do Dr. Plínio Barbosa Manms. ex-vereador. Prefeito de Campo 
Grande e Deputado Federal constituinte. 

Sessãu: 06.10.98 

Requerimento n• 500, de 1998, do Senador Ed1son Lobão. solicitando. nos 
termos regimentais e de acordo com as tradições da Casa. seJam prestadas homena
gens pelo falecimento do Deputado Federal Davt Alves Silva. 

Sessão: 06.10.98 

Requerimento n• 501. de 19911, do Senador José Samey e outros senhores Se
nadores, soliciWtdo, nos termos regimentais. sejam prestadas homenagens pelo fale
cimento do Senador Alexandre Costa, ocorrido em 29 de agos10 úlumo. nesta cidade. 
no Hospital Santa Lúcia. 

Sessão: 06. 1 O. 98 
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Requerimento n• 504, de 1998. dos Senadores Fernando Bezerra e Bello Par
ga, solicitando, nos termos regimentaiS e de acordo com as tradições da Casa. inserção 
em ata de voto de profundo pesar pelo falecimento do Dr. Silvio Pedrosa. ex-Prefeito 
da Cidade de Natal e ex-Governador do Estado do R;o Grande do t"one. ocorrido no 
dia 19 de agosto de 1998. na Cidade do Rio de Janeiro. 

Sessão: 08.10.98 

Requerimento n• 505, de 1998. do Senador Ronaldo Cunha Lima. solicitan
'- do, nos termos regimentais e de acordo com as tradições da Casa. seJam prestadas 

homenagens pelo falecimento do ex-Senador Mansueto de Lavor. no Hospital Santa 
luzia.. no último dia 25 de agosto. 

Sessão: 08.10.98 

Requerimento n• 503, de 1998. do Senador Jose Samey e outros senhores Se
nadores. solicitando, nos termos regimentais. a realização de sessão especial. em data 
a ser oportunamente marcada, em homenagem à memória do Senador Alexandre 
Costa. falecido em 29 de agosto de 1998. 

Sessão: 13.10.98 
Requerimento n• 510, de 1998. do Senador Lúcio Alcântara. solicitando. nos 

tennos regimentais e de acordo com as tradições da Casa. homenaQens pelo falect-
o. ~ -

mento do Sr. Raimundo Bezerra. Prefeito da Cidade de Crato. 
Sessão: 19.10.98 

Parecer sobre a Indicação o• 2, de 1998. dos Senadores Bernardo Cabral e 
Júlio Campos, solicitando seja objeto de estudo que a sala de reuniões da Com1ssào de 
Assuntos Econômicos passe a ser denominada "Sala Senador Vilson KJeinübing··. 

Sessão: 27.l0.98 

Requerimento n• 512, de 1998. do Senador Antonio Carlos :">1agalhàes e ou
tros senhores Senadores, solicitando. nos termos regimentais. sejam prestadas as se
guintes homenagens pelo falecimento do Senador Vilson KJeinübing, ocorrido no 
último dia 23, no Hospital da Caridade. em Florianópolis. Santa Cata:rma: 

a) que a sessão seja dedicada a reverenciar a sua memória nos termos do an 
26 do Regimento Interno; 

b) apresentação de condolências J familia ao Estado de Santa C.nanna e aPre
feitura de Blumenau: e 

c) levantamento da sessão. 
Sessão: 27.10.98 

Requerimento n• 508, de 1998. do Senador Geraldo Melo e outros senhores 
Senadores . solicitando. nos termos regimentais. a criação de wna Comissão Espectai 
Temporária. composta de onze membros para. ate 15 de dezembro do corrente ano. 
examinar a execução do Programa de Ajuste Fiscal a que se refere a Le1 n" 9.496. de 
li de setembro de 1997. envolvendo rolagem. compostção ou recomposição de divi
das já autorizadas por esta Casa; e levantar as medidas efetivameme tomadas no âm
bito do referido Programa. especialmente. aquelas que contribuam pMa atenuar o defi
cit fiscal e o endividamento. 

Sessão: 29.10.98 
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Não dehberauvas 
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SESSÕES PLENARIAS REALIZADAS 
ii" a 31 de outubro de 1998) 

.................. 10 

Deliberativas ordinárias .................. . 7 

Especial .............................. . . .. I 

Reunião ........................................................ I 

Total ..............................•..................................... l9 

SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS 
(6 de jaoein a 31 de outubro de 1998) 

Não delih.-rativas .............. 62 

Deliberativas ordinãnas ................. . .................... 67 

Deliberativas extraordinárias .6 

Espec1al. 

ReuniÕes ... 

Total .................................................................. 138 

SUMÁRIO DAS MA TERIAS APRECIADAS PELO SENADO FEDERAL 
(I" A 31 DE OUTUBRO DE 1998) 

OL'TL'BRO DE 1998 

!\1ATERJAS APR0\"ADAS .................•••.••••••.••...•....•.....................•...................................... l8 

ProJetas aprovados e env1ados â sanção ............... . . ............ ~ 

Projetas aprovados e env1ados â Câmara dos Deputados 2 
• Apreciado pelo Picnó.no 
• .4precwdo cm com1ssão. em dec1sào rermmam·a .. 

Pro_Jctos a pro\ ;:~àus t' t:n\ 1ados a promulgaçào . 
• Acordo mtcrnacwnai .. 
• Concessões de relecomumcações. D 

Mensagens relativas a escolha de autondades. 
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MA TERIA ENVIADA AO ARQUIVO ...................................................................................... 5 

Matérias rejeitadas e enviadas ao Arquivo ......................................................... 2 
o Arr. 254. RJSF ....................... · ..................................................... 2 

Materias declaradas prejudicadas ........................................................................ 3 

TOTAL DE MATÉRIAS APRECIADAS ............................................. ; ...... 23 

SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APRECIADAS PELO SENADO FEDERAL 
(6 DE JANEIRO A 31 DE OUTUBRO DE 1998) 

MA TERIAS APROVADAS ..................... - ......................................................................... 282 

Propostas de Emenda a Constituição enviadas àpromulgação ........................... 2 

Propostas de Emenda a Constituição enviadas a Câmara dos Deputados .......... 3 

Projetes aprovados e enviados à sanção ........................................................... 50 

ProJetos aprovados e enviados a Câmara dos Deputados ................................. 32 
• A.precwdos pelo Plenário .......................................................... JS 
•- Apreciados nas comissões, em decisão terminativa .................. 14 

Projetos aprovados e en,iados a promulgação ............................................... 154 
• Acordos internacionais ................................. ........................... 25 
• Concessões de telecomunicações .............................................. 49 
• Operações de crédito ................................................................. 78 
• Assuntos administrativos ............................................................. 2 

Mensagens relativas a escolha de Chefes de Missões Diplomáticas ................ 23 

Mensagens relativas a escolha de Autoridades ................................................. 18 

MA TERIAS Em~ADAS AO ARQUIVO ................................................................................ 63 

Propostas de Emenda a Constituição rejeitadas .................................................. 3 
o AprecPdas pelo Plenário ............................................................ 2 
• Are. 2 54 do Regimento interno .................................................... 1 

Propostas de Emenda a Constituição declaradas prejudicadas ........................... 9 

~aterias rejeitadas ............................................................................................ I O 
• Are. 91 do Regimenro Interno ...................................................... 4 

• Art. 101. § 1°, do Regimento Interno ........................................... i 
• Art. 254 do Regzmento Interno ............................................ ....... 5 

Matcrias declaradas prejudicadas ...................................................................... 32 

Matérias retiradas pelo autor ............................................................................... 9 

TOTAL DE MATÉRIAS APRECIADAS .................................................. 345 
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CORRESPONDÊNCIA EXPEDJD,A PELA 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

,_~!no oFítioj.' 
··-~;:. -:- .-;.~-'~..,co=;..;:-:·· :: 

_;:~DESTINATÁRIO _::.~ 
~:: ~:.·.~:.~_ .. _ •.• · .-:- -:~!,_- . . ~t~ 

(;':~/ :fê~SUNTO-

SF/809/98 Ministro Peçanha Mar- Encaminha cópia do Relatóno 
tins. do Superior Tribu- sobre Comunicações Tele-
na! de Justiça fõnicas Verificadas entre os 

Investigados - Documentos 
Complementares 11 - Torno I. 
da Comissão Parlamentar de 
Inquérito dos Tirulos Púbh-
cos_ 

SF/822198 Juiz Federal Substituto Encaminha cópia dos autos do 
da 3" Vara da Justiça Processado do Projeto de Re-
Federal- MT S()lução n° 40. de 1998, que 

originou a Resolução no 47, de 
I 998, referente a operação de 
crédito do Estado de MaiO 
Grosso. 

SF/826/98 Presidente da Comissão Encaminha a Consulta n' 3. de 
de Constituição. Justiça 1998. formulada pelo Senador 
e Cidadartia Eduardo Suplicv. referente à 

possibilidade de recondução. 
para o mesmo cargo. na elei-
ção imediatamente subse-
qüente. dos aruais membros 
das Mesas da Câmara dos De-
putados e do Senado Federal. 

SF/827/98 Prefeito do Mwlicipio de Comwlica a leirura em Plená-
Campinas rio. de expediente da Prefeiru-

ra do Município e envia avul-
so do Projeto de Resolução no 
78. de 1998. objeto do expe-
cliente. 

: 

SGM!423198 Coordenador-Executivo Encaminha rexto comendo 
da Comissão de Canso- comentários e sugestões da 
lidação da Legtslaçào Secreraria-Gaal da .'-1esa do 
Federal Senado Federal sobre os rra-

balhos da Comissão e presta 

I informações correlatas. 
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SGM/424/98 Diretora da Subsecreta- Encaminha volume encader-
ria de Biblioteca nado pela Secretaria-Geral da 

Mesa, contendo documentos 
históricos referentes às provi-
dências adotadas no Senado 
Federal por ocasião da cons-
trução do edificio do Con-
gresso Nacional em Brasília. 

SGM/439/98 Chefe de Gabinete da Dá conhecimento de despacho 
Liderança do- Partido dos do Senhor Presidente Antonio 
Trabalhadores na Câma- Carlos Magalhães acerca de 
ra dos Deputados Oficio em que a Deputada 

Maria Laura solicita cópia do 
projeto de lei do orçamento 
para 1999. 

SÇiM/441, 442,447, Chefe de Gabinete do Encaminha ao Primeiro-
476 e 299/98 Primeiro-Secretário da Secretário da Câmara dos De-

Câmara dos Deputados putados os autos dos Proces-
SOS n°S O I 0.893/98-09. 
o 11.465/98-0. o 12.308/98-6, 
013.115/98 e 013.945/98-0, 
referentes aos balanceies dos 
meses de abril a agosto de 
1998 do Instituto de Previ-
dência dos Congressistas. em 
liquidação. 

SGM 444 e 446/98 Secretária de Justiça do Encaminha. para auruação. 
Ministério da Justiça e documentação enviada ao Se-
Representante da nhor Presidente do Congresso 
ADEJA - Associação de Nacional pela ADEJA para 
Diretores de Escolas declaração de utilidade públi-
Públicas de Educação de ca, e comunica à requerente o 
Jovens e Adultos da e_n_caminhamento. 
Rede Estadual do Pólo 
Curitiba 
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~OH<:JO. 1-· ·-'- ·~,;-,·:~~;_. . ·.;.c.- . .-~ 
-. >UI'<~~ . ~--;,~; 

SGM 451/98 Procurador-Geral de Encarrtinha cópia de parte do 
Justiça do Ministério Relatório Final da Comissão 
Público do Estado de Parlamentar de Inquérito dos 
São Paulo Títulos Públicos, referente às 

emissões de títulos públicos 
do Estado de São Paulo. 

SGM 471!98 Promotora de Justiça da Comunica, em resposta a m-
Curadoria da lnlancia e dagação. que não há em tra-
da Juventude do Minis- mitação. no Senado Federal. 
tério Público do Estado matéria referente à regula-
da Paraíba mentação do an. 7 4 do Esta-

tuto da Criança e do Adoles-
cente. 

SGM/472/98 Juiz Federal Substituto Comunica envio de fax refe-
da 25' V ara Federal - RJ tente ao Processo n' 97-

0060300-8. 

SGM/478/98 Juiza Federal Substituta Encarrtinha cóp1a dos Suple-
da 2' Vara Federal Cri- menta ao Diário do Congresso 
minai - Curitiba - PR Nacional n's 41. de 23.9.92. e 

39, de 16.9.92 onde constam 
publicados depoimento pres-
tado pelo senhor Paulo César 
Cavalcante Farias e o Relatá-
rio n' II, de 1992-CN, refe-
rentes à Comissão Parlarnen-
tar de Inquérito que investi-
gou as denúncias do senhor 
Pedro Collor. 

SGM/500 e 501/98 Chefe de Gabinete do Encaminha ao Senador, para 
Senador Carlos Patroci- relatar. os autos dos Processos 
ruo n's 01462 e 01463/98, refe-

rentes a ressarcimento de 
contribuições de ex-
parlamentar pelo Instituto de 
Previdências dos Congressis-
tas. em liquidação. 
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COMISSAO 
DE ASSUNTOS ECONÓMICOS 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

MARÇO/OUTUBRO. 98 

REUNIÕES CONVOCADAS 
E REALIZADAS NA 4' SESSAo LEGISLATIVA ORDINARIA 

DA- LEGISLATURA 

RE IOU E AS UN R AI ZAD 

ORDINARIAS 12 

EXTRAORDINARIAS 07 

CON.IUNTAS 01 

TOTAL 20 

MATERIAS APRECIADAS EM CARÁRR RRMINATIVO 

PRQ.IETOS DI! Ll!l MAR ABR MAl .JUN AOO OUT 
DO SENADO 

APROVADOS 05 

RI!.JEn ADOS 1)3 
POR AUDII!NCIA A 
CC.J 01 

TOTAL 011 

PARECERES APRECIADOS -1998 

MAR 
OUT 

05 

03 

01 

011 

4' SESSAO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 50' LEGISLATURA 

PRO.JETOS DE LEI MAR ABR MAl .JUN AGO OUT MAR 
DO SENADO OUT 

PELA APROVAÇAO 01 01 02 

PELA RE.IEIÇAO 01 01 
POR AUDII!NCIA Á 
CC.J 
TOTAL 

01 01 01 03 

ó61 
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.. IIO.IETOS DE LEI ,. lAR Ali R MAl .JUN AGO OUT MAR 
DO SENADO I OUT 

COMPLEMENTAR n 

01 01 
.. ELA UROVAÇAO 

HLA RE.JEIÇAO 
1'011 AUDiilNCIA A 01 01 
CC.J 

01 01 02 
TOTAL 

"IIO.JETOS DE MAR ABR MAl .JUN AGO OUT MAR 

RESOLUÇAO OUT 

.. ELA APROVAÇ.IO 01 02 01 04 

"ELA 
.. RE.JUDICIALIDADE 09 09 
TOTAL 

01 I 11 13 

DIVERSOS - ABR MAl .JUN AGO OUT MAR 
OUT 

POR ORIENTAÇAO A 01 01 02 
SEGUIR 
TOTAL 

01 01 02 

PIIO.IETOS DE LEI DA MM ABR MAl .JUN AGO OUT MAR 
C.IMARA OUT 

.. ELA 
UIIOVAÇAO 02 02 03 01 011 
"ELA 
IIE.JEIÇAO 01 02 03 
TOTAL 

02 03 05 01 11 

EMENDAS DA - ABR MAl .JUN AGO OUT MAR 
C AMARA OUT 

.. ELA 
A"IIOVAÇAO 01 01 
TOTAL 

01 01 
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EMENDAS DE ~MAR ABR MAl JUN AGO I OUT MAR 
PLENARIO OUT 

PELA 
REJEIÇAO 02 02 r-! TOTAL 

02 02 

(OFS) OFICIO"S" MAR ABR MAl JUN AGO OUT MAR 
OUT 

APROVADOS NOS I 
TERMOS DE PRS 08 03 17 17 ' 01 46 

TOTAL 
08 03 17 17 I 01 48 

(MSF) MENSAGENS MAR ABR MAl JUN AGO OUT MAR 
OUT 

APROVADAS NOS 
TERMOS DE PRS 05 03 01 08 06 23 
APROVADAS NOS 
TERMOS DE PDS 01 01 01 03 
INDICANDO 
AUTORIDADES 05 05 
TOTAL 

05 03 07 08 01 31 

QUADRO CONSOLIDADO DOS PARECERES APRECIADOS PELA CAE. 1998 
4" SESSAO LEGISLATIVA ORDINARIA DA 50" LEGISLATURA 

PARECERES MAR ABR MAl JUN AGO OUT MAR 
OUT 

PELA APROVAÇAO 
03 01 08 06 02 01 21 

PELA REJEIÇAO 
05 04 09 

PELA 
PRE.IUDICIALIDADE 09 09 
POR AUDIÊNCIA À CC.I 

02 02 
APROVADOS NOS 
TERMOS DE PRS 13 06 18 25 07 69 
APROVADOS NOS 
TERMOS DE PDS 01· 01 01 02 
POR ORIENTAÇAO A 
SEGUIR 01 01 02 
APROVANDO IND. DE 
AUTORIDADES 05 05 

TOTAL 111 07 40 4S 03 09 120 

603 



'26.05.11 

2a.os ... 

ANAIS DO SEN.ADO FEDERAL 

AUDitNCIA&. DEPOIMENTOS 
I! COM,AiteCIMENTO H AU1'01UDADt:S REALIZADOS NA CAE NA 

4• SI!SSAO LEGISLATIVA ~INÃaiA DA SD- LEGISLATURA 

OUTUBRO DE 1998 

DO DA PAZUDA, 
AUGUSTO GUIJIAa.&U, SlCAeTÃIUO DO TESOUIU) NACIOIIAL, I! 

DO "'IUU' o• ._lOM M NATUUZA 
FI KM. MA lf.Snu.TlOU. GCWE..,..If.NT AI. 

II:I.Duç.Ao DO illt:PICfT PVM.ICO", PI A.ftNDIMI.MTO A 
IIII!QUUIMUITO DO ....UOR .ll!,l!ltSON PIEIIII.S . 

....._ PI!HO IIIAL.Ait, MINISTIIO DA 
PAZaJIDA. ACOIIP....UO PI!LO PMSIDI!Nn DO 
aANCO CUfTIUoL DO MASIL. ACf.llCA DO 

IN.ICO M ... IA ZAOHI!N, Dlll:nOR DO IIANCO CI!NTJUU.. DO elllAaL 

1"011: 17 VOTOS .I UMA 

POli: 17 VOTOS UMA 

POit 17 VOTOS 

P'OII: 17 VOTOS 

17 VOTOI 



CONSELHO DE ETICA E DECORO PARLAMEI'\TAR 
( Eleito em 19-4-95) 

President~: Casildo 1\bldaner- PVIOB- SC 
Vice-Presidenre: Jose Alves- PFL -SE 
(Eleitos em 28-2-96) 

Titulares 

I. E\c1o Alvares 
2. Francelina Pereira 
3. Waldcck Omelas ( l J 

4. Jose Alves 

I. Casildo Maldaner 
2. Ramez Tebct 
3. Nabor JUnior 
4. Ney Suassuna 

I. LÚCIO Alcântara 
2. (YagoJ 

I. Ep1taCJU Cafetem~ 
2. Os mar D1as 

1. Emiha Fernandes 

I. Osmar D1as 

I Manna Silva 

I ~\"ago) 

PFL 

PMDB 

PSDB 

PPB (Ex- PPR + Ex-PP) 

PTB 

PP 

PT 

PDT 

\1embro Naro 
Romeu Tu ma 1Corregedor1 

Suplentes 

I Jose Agnpmo 
~- Carlos ParrocJnJO 
3. Ydson KlemLibmg {2) 

4 Jose Bianco 

(Vago) 
., G~on Camata 
3. Fl;n:iano Melo 
4 Couunho Jorge 

I. Jeffer.>on Peres 
2. Jose lgnac10 Ferreira 

1 LucJdiD Porrella 

Ar1mdo Porro 

1. Antómo Carlos \"aladarcs 

1 Lauro Campos 

~ Sebast1ão Roch;;~ 

1.-\tualizado em 27.10.98): 

(1) Posse como Ministro de Estado da Prev•déncJa e Ass1stênc1a Soc1a1. em 7.04 98 
(2) Falecodo. em 23.10.98. 



SENADO FEDERAL 

SECRETARIA -GERAL DA MESA 
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES 

Diretora: CLEIDE MARIA B. F. CRUZ 
Ramllls: 3490- 3491 Fax: 1095 

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E PARLAMENTARES DE 
INQUÉRITO 

Chefe: LUIZ CLÁUDIO DE BRITO 
Ramais: 3511-3514 Fax: 3606 

Secreuirios: FRANCISCO NAURIOES BARROS (Ramal·. 3508) 
MARTA HELENA PINTO F. PARENTE (Ramal: 3501) 

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES MISTAS 
Chefe: JOSÉ ROBERTO ASSUMPÇÃO CRUZ 

Ramais: 3507 - 3520 Fax: 3512 

Secretlirios: EDNALDO MAGALHÃES SIQUEIRA (Ramal: 3520) 
CLEUDES BOA VENTIJRA NERY (Ramal: 3503) 
JOAQUIM BALDOÍNO DE B. NETO (Ramal: 4256) 
SÉRGIO DA FONSECA BRAGA (Ramal: 3502) 
WILL DE MOURA WANDERLEY (Ramal: 3509) 
ELIZABETH GIL BARBOSA VIANA (Ramal: 4792) 
MARIA DE FÁTIMA M. DE OLIVEIRA !Ramal: 4256) 

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES PERMANENTES 
Chefe: FRANCISCO GUILHERME THEES RIBEIRO 

Ramais: 4638- 3492 Fax: 4573 

Secrelóirios: CE -JULIO RICARDO BORGES UNHARES (Ramal: 4604) 

CI -CELSO ANTONY PARENTE (Ramal: 4607) 

CAE -DIRCEU VIEIRA MACHADO FILHO (Ramal: 4605) 
- LUIZ GONZAGA DA SILVA FILHO (Ramal: 3516) 

CAS - RAIMUNDO FRANCO DINIZ (Ramal: 4608) 
-VERA LÚCIA BATIST.o\ SILVA (Ramal: 7285) 

CCJ -VERA LÚCIA LACERDA 1"'UNES (Ramal: 4609) 

CRE -MARCOS SANTOS PARENTE FILHO (Ramal: 3496) 

CFC -JOSE FRANCISCO B. DE CARVALHO (Ramal: 3935) 



COMISSÕES PERMANENTES 
(ART" 72 - RISF) 

1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS- CAE 
PRESIDENTE: SENADOR PEDRO PIVA 

VICE-PRESIDENTE: SENADOR FERNANDO BEZERRA 
(27 TITULARES E 27 SUPLENTES) 

TITULARES SUPLENTES 

PFL 
FRANCELINO PEREIRA MG -2411/12 1-ROMERO JUCA 
VILSON KLEINÜBING (1) se 2-JOSE AGRIPINO 
GILBERTO MIRANDA AM -3104105 3-JOSE BIANCO 
BELLOPARGA MA -3069/70 4-ELCIO ALVARES 
LEONEL PAIVA DF-1248 5-EDISON LOBÃO 
JONAS PINHEIRO MT • 2271/72 6-FRANCISCO BENJAMIN 
JÔAOROCHA TO -4071/72 7-JOEL DE HOLLANDA 
ZANETE CARDINAL MT- 4064165 8-DJALMA BESSA 

PMDB 
GILVAM BORGES AP-2151/52 1-JADER BARBALHO 
FERNANDO BEZERRA RN-2461/67 2-MARLUCE PINTO 
NEY SUASSUNA PB-114511245 3-MAURO MIRANDA 
JOSÉSAAD G0-3149150 4-ROBERTO REQUIÃO 
CARLOS BEZERRA MT-2291/92 5-PEDRO SIMON 
RAMEZTEBET MS-2221122 6-CASILDO MALDANER 
JOSÉ FOGAÇA RS-3077/78 7-GERSON CAMA TA 

PSDB 
JOSE ROBERTO ARRUDA DF-2011/12 1-TEOTONIO VILELA FILHO 
SÉRGIO MACHADO CE- 2281-82 2-BENI VERAS 
JEFFERSON PERES AM-2061/62 3-LÚCIO ALCÃNT ARA 
PEDROPIVA SP- 2351/52 4·LÚDIO COELHO 
OSMARDIAS PR-2124/25 5-VAGO 

I BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT. PSB, PPS) 
EDUARDO SUPLICY • PT SP-3213/15 1-ANTONIO CARLOS VALADARES 

-PSB 
LAURO CAMPOS • PT DF-2341/42 2·SEBASTIÃO ROCHA • PDT 
ADEM IR ANDRADE • PSB PA-2101/02 3· ROBERTO FREIRE • PPS 
JOSÉ EDUARDO OUTRA • PT SE- 2391/92 4- ABDIAS NASCIMENTO • PDT 

PPB 
ESPERIDIAO AMIN SC-4200/06 1-EPITACIO CAFETEIRA 
LEVYDIAS MS-1128/1228 2-LEOMAR QUINTANILHA 

PTB 
ODACIR SOARES R0-3218/19 VAGO 

( l) Falectdo. em 23.10.98 

RR-2111/12 
RN-2361/62 
R02231/32 
ES-3130/31 
MA-2311112 
BA-3173/74 
PE-3197/98 
BA- 2211/12 

PA-3041/43 
RR-1101/1201 
G0-2091/92 
PR-2401/02 
RS-3230/31 
SC-2141/42 
ES-3203/04 

AL-4093/94 
CE-3242/43 
CE·2301/02 
MS-2381/82 

SE-2201/02 

AP-2244/46 
PE-2161/67 
RJ-1121/~229 

MA-1402!11 
T0-2071177 

REUNIÕES: QUINTAS-FEIRAS ÁS 10:00 HS (*) SALA N" 19-ALA SE!'i. ALEXANDRE COST-\ 
SECRET ÁRJO: DIRCEU \ IEIRA "ACHADO FILHO TEL. DA SALA DE REU:-1..\0: 311-3255 

TELEFONES DA SECRETARIA: 311-351614605 FAX: 311-4344 

(*) Honrio de acordo com • Ala pubhC'Ida no DSF de 12.9.97. Pli!:'· IS65Si6 

llorano rc-t:•me•c•~•,!'s ftlnt as 10:00 h,. Atualizada em: 27!1 0/98. 



3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - CCJ 
PRESIDENTE: SENADOR BERNARDO CABRAL 
VICE-PRESIDENTE: IENADOR RAMEZ TEBET 

TITULARES 

GUILHERME PALMEIRA (1) 
EDISON LOBÃO 
JOSEBIANCO 
BERNARDO CABRAL 
FRANCELINO PEREIRA 
FRANCISCO BENJAMIM 
ROMEUTUMA 

JADER BARBALHO 
JOSÉ FOGAÇA 
ROBERTO REQUIÃO 
RAMEZTEBET 
PEDRO SIMON 
DJALMA FALCÃO 

JEFFERSON PERES 
JOSE IGNÁCIO FERREIRA 
LÚCIO ALCÃNTARA 
BENIVERAS 

(23 TITULAM& E 23 SUPLEI' ·."S) 

AL-3245147 
MA-2311/15 
RG-2231/37 
AM-2011/87 
MG-2411/17 
BA-3173174 
SP-2051/52 

PA-3051/53 
RS-30nl7a 
PR-2401/07 
MS-2221127 
RS-3230/32 
AL-2281/62 

AM-2011/67 
ES-2121124 
CE-2301107 
CE-3242143 

SUPLENTES 

PFL 
1-ELCIO ALVARES 
2-ROMERO JUCÁ 
3-JOSE AGRIPINO 
"-LEONEL PAIVA 
~JALMA BESSA 
6-SELLO PARGA 
7-GILBERTO MIRANDA 

PMDB 
1-VAGO 
2-fiEY SUASSUNA 
3.CARLOS BEZERRA 
4-CASILDO MALDANER 
~ERNANDO BEZERRA 
6-GILVAM ~ORGES 

PSDB 
1-5ERGIO MACHADO 
4-PEDRO PIVA 
2.JOsE ROBERTO ARRUDA 
3-0SMAR DIAS . 

BLOCO DE OPOIIIÇÃO (PT, PDT. PSB, PPS) 
ANTONIO C. VALADARES- PSB SE-2201/04 1-ADEMIR ANDRADE - PSB 
ROBERTO FREIRE - PPS PE-2161/67 2-5EBASTIÃO ROCHA- PDT 
JOSÉ EDUARDO OUTRA- PT SE-2391/97 l-MARINA SILVA- PT 

ESPERIDIAO AMIN 
EPITACIO CAFETEIRA· 

ODACIR SOARES 

PPB 
SC~06107 1-I..EVY DIAS 
MA- 4073174 2- LEOMAR QUINTANILHA 

PTB 
R0-321813211 1-ARLINDO PORTO 

(I) Licenças nos termos do an. 56. II.§ 1". da Constituição Federal. 

ES-3130/32 
RR-2111/17 
RN-2361/67 
DF-1114611146 
BA- 2211/12 
MA-3069172 
AM-1166131().4 

PB~46 
MT-2291/97 
SC-2141/47 
RN-246112467 
AP-2151/52 

CE-2284117 
SP-2351/52 
DF-2011/17 
PR-2124125 

PA-2101107 
AP-2241/47 
AC-2181/87 

MS-1128/1228 
T0-207317 4 

MG-2321122 

REUNIÕES: QUARTAS-FEIRAS ÀS 10:00 HS 
SECRETÁRIO: VERA LÚCIA LACERDA NUNES 
TELEFONES DA SECRETARIA: 3II-3972/46t:Z 

SALA N" 03-ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL. DA SALA DE REUNIÁO: 311-3541 

FAX: 311-4315 

Atualizada em: 19/10/98 



TITULARES 

DJALMA BESSA 
HUGO NAPOL<O•~O 
JOEL DE HOLL:• )iDA 
ELCIO ALVARES 
JOÃO ROCHA 
ROMEROJUCA 
ROMEUTUMA 
EDISON LOBÃO 

JOSE FOGACA 
FERNANDO Si:ZERRA 
ROBERTO REQLJ!AO 
GERSON CAh1A I A 
JOSE SARNE":' (4) 
JOÃO FRANÇA 11'. 
VAGO 

4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO- CE 
PRESIDENTE, SENADOR ARTUR DA TAVOLA 

VICE-PRES\OENTE: SENADOR JOEL OE HOLLANOA 
127 TITULARES E 27 SUPLENTES) 

BA- 2211112 
Pl-3085187 
PE-3197198 
ES-3130132 
T0-4070171 
RR-2111117 
SP-2050157 
MA-231 1146 

RS-3077178 
RN-2461167 
PR-2401/02 
ES-3203104 
AP-3429131 
RR-3067168 

PFL 

SUPLENTES 

1-BERNARDO CABRAL 
2-VILSON KLEINUBING (5) 
3-LEONEL PAIVA 
•- FRANCELINO PEREIRA 
5-GILaERTO MIRANDA 
S-JONAS PINHEIRO 
7-WALDECK ORNELAS (2) 
S-VAGO 

PI\IDG 
1-RAMEZ TEBET 
2-JOSE SAAD 
3-NEY SUASSUNA 
4-NABOR JUNIOR 
5-DJALMA FALCÃO 
õ-IRIS REZENDE 
7-VAGO 

PSOE! 

AM-2081182 
se 
Df-104611146 
MG-2411112 
AM-3104105 
MT-2271172 
BA 

MS-2222123 
G0-3149150 
PB-4345146 
AC-147811378 
AL-2261162 
G0-2032133 

ARTUR DA T!IVOU\ RJ-2431132 1-JEFFERSON PERES AM-2061162 
VAGO (3) 2-JOSE IGNACIO FERREIRA ES-2121122 
SERGIO MACt-::.uü CE-2281182 3-LGCIO ALCÂNTARA CE-2301102 
TEOTÓNIO VIL~ L..'. FILHO AL-4093/94 4-CARLO!:: WILSON PE-2451152 

rB=E~N~IV~E~R~A~S~----------~=C~E~-~3~24~21~4~3~~~~5~-F~E~D=R~O~P~!~V~A~~--------~S~P~-2~3=5~11=5=2---, 
BLOCO OE OPOSIÇi-.0 (PT. PiJT. ?SB. PPS) 

LAURO CAM PC.; · PT 
MARINA SILVA- ·'~ 

EMILIA FERNI'f-'- ES- PDT 
ABDIAS NASCi/ ~NTO- PDT 

LEVY DIAS 
LEOMAR CU~~~· ANknA 

ODACIR SCt "< ·' ê 

DF-2341142 1-BENE!:l!TA DA SILVA- PT 
AC-2181182 l-ANTONIO C. VALADARES PSB 
RS-2331137 3-SEBASTiÃO ROCHA 
RJ-4229130 4-1/AGO 

MS-112811228 
T0-2071172 

R0-3218119 

f'PS 

1-ES~ERIDIAO AMIN 
2·ERN"-NDES AMORIM 

PTB 
1-VAGO 

(1) Desf111ou-sc. ,. ;.•_;;)[., 1naressanoo no P?~. em2 10.97 

RJ-2171172 
SE-2201107 
AP-2242144 

SC-112311223 
R0-2251157 

(2) A: as lace 0<-- "''r ·_ -. · · TT.arma\0 para e.r.ercer o cargo 'J'2 M•n,strc Ot: EslaOo o a Prev.oE:nc•<::~ e ..:..ss,s1enc•a Soc1al 

(3) Em v•rtucle '- _ co Senac:)r L.o..;t•nno Jorge 

(4 \ L•cenca o: . .F~' ~ •nlcresses oart•culares 
15) Fakc1c,1. c.:::T. ' , 

REL:-<IÕES' \TAS-FEIR.\S .>.S IO:UO HS I') 
SECRET.ÁR", d 10 RIC\ROO R. Ll:-iHARES 
TELEFO:-.;Ec ,, \ SECRET.>.RIA: 3li-:<4Q814ó!l4 

SALA :-;o 15- .\LA SE:\ . .\LEXAi"ORE COSTA 
TEL. DA SAlA DE R[l'_'\,J.ÁO Jll-3276 

FAX: 311-3121 
lto>r.Hto 11~ .rnroa com 4 -\I~ o,.f>llnda no U:-.F de I~ ~.'17. ~.:!.. Utl~5 ti 

ITIO r.~1m~n111. ~·, fCITII "'I ..I UU b,, 

Atualizada em: 27110/98 



2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS 
PRESIDENTE:SENJIIIOR ADEMIR ANDRADE 

VICE-PRESIDENTE: SENADDR LEOMAR QUINTANILHA 
29 TITUI "RES E 29 SUPLENTES) 

TITULARES 

ROMEROJUCA 
JONAS PINHEIRO 
JOSÉ ALVES 
BELLO PARGA 
JOEL DE HOLLANDA 
LEONEL PAIVA 
JOSÉ BIANCO 
DJALMA BESSA 
ZANETE CARDINAL 

CARLOS BEZERRA 
GILVAM BORGES 
JOÃO FRANÇA (1) 
CASILDO MALDANER 
MAURO MIRANDA 
NABOR JUNIOR 
MARLUCE PINTO 
I RIS REZENDE 

LUCIO ALCANTARA 
OSMAR DIAS 
LUDIO COELHO 
CARLOS WILSON 
JOSÉ ROBERTO ARRUDA 

BENEDITA DA SILVA- PT 
MARINA SILVA- PT 
ADEMIR ANDRADE - PSB 
SEBASTIÃO ROCHA - PDT 

ERNANDES AMORIM 
LEOMAR QUINTANILHA 

ODACIR SOARES 

SUPLENTES 

PFL 
RR-2111/17 1-GUILHERME PALMEIRA (3) 
MT-2271m 2-EDISON LOBÃO 
SE-4055/57 3-ELCIO ALVARES 
MA-3069n2 4-VAGO 
PE-3197/91 5-JOSÉ AGRIPINO 
DF-1046/1146 &-BERNARDO CABRAL 
R0-2231/37 7-ROMEU TUMA 
BA- 2211/12 8-JOÃO ROCHA 
MT-4064165 9-VAGO 

NIDB 
MT- 2291/17 1-JOSE FOGAÇA 
AP-2151/57 2- PEDRO SIMON 
RR-3067/4078 3-JOSÉ SAAD 
SC-2141/47 4-JOSÉ SARNEY 
G0-2091112 5-DJALMA FALCÃO 
AC-1478/1378 6-VAGO 
RR-1101/4062 7-VAGO 
G0-2032133 8-VAGO 

PSDB 
CE-2301/07 1-ARTUR DA TAVOLA 
PR-2124125 2-BENI VERAS 
MS-2381/87 l-SERGIO MACHADO 
PE-2451/57 4-VAGO (2) 
OF-2011/16 5-JEFFERSON PERES 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT. PSB, PPS) 
RJ-2171m 1-EMILIA FERNANDES - PDT 
AC-2181117 2-LAURO CAMPOS- PT 
PA-2101/07 3-ABDIAS NASCIMENTO - PDT 
AP-2244146 4-ROBERTO FREIRE - PPS 

PPB 
R0-2051/57 1-EPITACIO CAFETERIA 
T0-2071n6 2-ESPERIDIÃO AMIN 

PTB 
R0-3218/3219 1-ARLINDO PORTO 

1 l Desflllou-se do PMOB. •ngressanclo no PPB. em 2.10.97 

2l Em v1rtude da renunc1a do Senador Coutmho Jorge. 
I-~ l Ll(;enças nos tennos do an 56. II. ~ I 0 . da Constirulçào Federal 

AL-3245/47 
MA-2311/15 
ES-3130/35 

RN-2361/67 
AM-2081/87 
SP-2051/57 
T0-4070n1 

RS-J077nB 
RS- 3230/31 
G0-3149/50 
AP-3429/31 
AL-2261/62 

RJ-2431/37 
CE-1149 
CE-2281/87 

AM-2061/67 

RS-2331/37 
DF-2341/47 
RJ-1 121/4229 
PE-2161/67 

MA-4073n4 
SC-4200/06 

MG- 2321/22 

REl.'\IÓES: QUARTAS-FEIRAS ,\S 10:00 HS (*) SALA 1\"09-ALA SE'\ .. ~LEXN"DRE COSTA 
'ECRETARIO: RA Yl\ll:'\00 FRANCO DINIZ TEL. D>. SALA DE REl.-;IÁQ, 311-3359 
!ELE FONES DA SECRET,\RIA: 311--1608/3515 FAX: 311-3652 

( *) Hor•r>o dr uortlo com • M• puDhnó• nCI ~F d~ I.Z 9.9~ PI!~ 116~S 6 

Hor•no rrv:•mtnul: ..1'1 lr1ru ., 1-1:00 h\. 

Atualizada em: 19/10/98 



5) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL - CRE 
PRESIDENTE: SENA.DOR JOSÉ SA.RNEY (3) 

VICE-PRESIDENTE: SENA.DOR ROMEU TUMA. 
19 TITULARES E 19 SUPLENTES) 

TITULARES SUPLENTES 
PFL 

GUILHERME PALMEIRA (2) AL-3245/47 1-VAGO 
HUGO NAPOLEÃO Pl-4478/79 2-BELLO PARGA 
JOSÉ AGRIPINO RN-2361/67 3-JOÃO ROCHA 
BERNARDO CABRAL AM-2081/87 4-JOSÉ ALVES 
ROMEUTUMA SP-2051/57 5-VILSON KLEINÜBING (4) 
JOEL DE HOLLANDA PE-3197/99 6- JOSÉ BIANCO 

PMDB 
JOSE SARNEY (3) AP-3429/31 1-MARLUCE PINTO 
PEDRO SIMON RS-3230/31 2-FERNANDO BEZERRA 
CASILDO MALDANER SC-2141/47 3-MAURO MIRANDA 
JADER BARBALHO PA-3051/53 4-GERSON CAMA TA 
VAGO (1) S-IRIS REZENDE 

PSDB 
ARTUR DA TAVOLA RJ-2431/36 1-JOSE IGNACIO FERREIRA 
CARLOS WILSON PE-2451/57 2-TEOTONIO VILELA FILHO 
LÚDIO COELHO MS-2381/87 3-oSMAR DIAS 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS) 
BENEDITA DA SILVA- PT rw-2111m 1-EDUARDO SUPUCY - PT 
ABDIAS NASCIMENTO - PDT RJ-3188189 2·ADEMIR ANDRADE - PSB 
EMILIA FERNANDES • PDT RS-2331/37 3-MARINA SILVA-PT 

PPB 
LEOMAR QUINTANILHA T0-2073/74 1-I.EVY DIAS 

PTB 
ARLINDO PORTO MG- 2321/22 1-oDACIR SOARES 

(1) Em virtude do falecimento do t1tular, em 13.04.98 
(2) Licenças nos termos do an. 56, II. § I'. da Consttruição Federal. 
(3) Licença para tratar de interesses paniculares. 
(4) Falecido. em 23.10.98 

MA-3069/72 
T0--4070/71 
SE--4055/57 
se 
R0-2231/32 

RR-1101/4062 
RN-2461/67 
G0-2091/92 
ES-3203/04 
G0-2032/33 

ES•2021/"L7 
AL--4093/95 
PR-2121/27 

SP-3215/16 
PA-2101/02 
AC-2181/82 

MS-1128/1228 

R0-3218/19 

REUNIÕES: TERÇAS-FEIRAS ÀS 10:00 HS (*) SALA N' 07-ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 

SECRETÁRIO: MARCOS SANTOS PARENTE FILHO 

TELEFONES DA SECRETA RIA: 311-3259/3496 

TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3367 

FAX: 311-3546 

(*) Horlino dr acordo com a Ala publiuda no OSF de 11.9.97. PK'· 1865516 

Honirio reaimenlal: S"s fcins .is 10:00 hs. 

Atualizada em: 27/10/98 



6) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA- CI 
PRESIDENTE- SENADOR ELOI PORTELA 

VICE-PRESIDENTE' VAGO 

TITULARES 

JOSE AGRIPINO 
ROMERO JUCÀ 
VILSON KLEINÜBING (6) 
ELC\0 ALVARES 
JOEL DE HOLLANDA 
HUGO NAPOLEÃO 
ELÓI PORTELA (cessão) 

NABOR JUNIOR 
MAURO MIRANDA 
GERSON CAMA TA 
IR\S REZENDE 
MARLUCE PINTO 
RENAN CALHEIROS 121 

JOSE IGNACIO FERREIRA 
JOSE ROBERTO ARRUDA 
TEOTÓNIO VILELA FILHO 
PEDRO PIVA 

123 TITULARES E 23 SUPLENTES! 

RN-2361/2367 
RR-21 11/2117 
se 
ES-313013132 
PE-3197/3199 
PI - 4478/4479 
PI- 2131/37 

AC-1478/1378 
G0-2091/92 
ES-32031 3204 
G0-2032133 
RR-1101/4062 
AL 

ES-2021/2027 
DF-2011/2017 
AL-4093195 
SP- 2351/52 

PFL 

SUPLENTES 

1- FRANCISCO BENJAMIN 
2- JONAS PINHEIRO 
3- GUILHERME PALMEIRA (4) 
4- WALDECK ORNE LAS (1) 
5- JOSE ALVES 
I-ROMEU TUMA 
7-GILBERTO MIRANDA 

PMDa 
1-ROBERTO REQUIAO 
2-RAMEZ TEBET 
3-GARLOS BEZERRA 
4-VAGO 
5-JOSE SARNEY (5) 
6- VAGO 

PS Da 
1-GARLOS WILSON 
2·VAGO (3) 
3-0SMAR DIAS 
4-LÚDIO COELHO 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB. PPS) 
JOSE EDUARDO OUTRA -PT SE-2391/2397 1-VAGO 
ANTONIO C. VALADARES SE-2201/07 2-EOUARDO SUPLICY (PTl 
EMILIA FERNANDES - PDT RS-2331/37 3- LAURO CAMPOS i PT) 

LEVY DIAS 
ERNANDES AMORIM 

ODACIR SOARES 

MS-1128/1228 
R0-2251/57 

R0-3218119 

PPII 
1-ESPER\0\AO AM\N 
2· EPITACIO CAFETEIRA p,. 
1-ARLINDO PORTO 

BA-3173/3174 
MT-2271/2277 
AL-3245/3247 
BA 
SE-405514057 
SP-2051/57 
AM-1166/3104 

PR-2401/2407 
MS-2221/27 
MT-2291/2297 

AP-2351/52 

PE -2451/2457 

PR-2121/2127 
MS-2381/87 

SP-3212115 
DF-2341147 

SC-112311223 
MA-4073174 

MG- 2321/22 

'\ \ A.fastaao co e"e'C·C.'u 'Jo :"r.a.ncato para el.ercer c cargc oe Mm1s\ro de Es\aco ca Pre.,m:.enc...a <:: ,:..s"õ.:s·.én-:.la Soc1a1 

· 2) Afastado ao e•erc.c'o Clo mandato para e•ercer o cargo o e Mm1stro oe Estado Oil Just1ça 

,3) Em v1rtuoe da re'1:.JnCia co Senaoor Cout•nho Jorge 

1-+1 Ltcencas m""~ ;e:-rnos ao :::~n St'l. 11. ~ :··.'da c·~·nsmuJcào Ft"der::t! 
151 Ltcenca parJ :;:nar de 1:1:eresses pan1cUiare~ 
161 Faleci~~· err. ,:.; ·,, Y8 

REl',IÓES' TERÇ.\S-fEIRAS AS tn,oo HS (*) 

SECRET ~RIO, CELSO PARE,TE 
TELEfO'\ ES D ~ SEÇRET ~RI~'_, 11-•35• •607 

SALA V P-ALA SE'-. -..LE:\..-\~DRE COSTA 
TEL L>\~ \L\ DE REl":\1.\0. 311-.1292 !FA...'\1 

FAX: 311-3286 

Í ..,. \ llonno Oc 1coroo com ~ \li r>ur>louoa no k)-.~ de l ~ ..... , vc• ll\b'i'i b 

Horarto ret•mtnlll ,., !cora, a• l~·liO h\ 

Atualizada em: 27/10/98 



7) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - CFC 
(Resolução n• 46, de 1993) 

TITULARES 

FRANCISCO BENJAMIN 
JOSÉ ALVES 
ZANETE CARDINAL 
JOÃO ROCHA 
GILBERTO MIRANDA 

JOSESAAD 
NEY SUASSUNA 
DJALMA FALCÃO 
VAGO (2) 
VAGO 

BENIVERAS 
CARLOS WILSON 
PEDRO PIVA 

EDUARDO SUPLICY • PT 
VAGO 

EPITACIO CAFETEIRA 

ODACIR SOARES 

PRESIDENTE: SENADOR JOÃO ROCHA 
VICE-i'RESIDENTE: SENADOR CARLOS WILSON 

(17 TITULARES E 09 SUPLENTES) 

BA-3173174 
SE-4055/56 
MT-4064/65 
TQ-4070//71 
AM-3104/05 

G0-3149/50 
PB-4345/46 
AL-2261/62 

CE-3242/43 
PE-2451/57 
SP-2351/52 

PFL 

SUPLENTES 

1-VILSON KLEINUBING (4) 
2-FRANCELINO PEREIRA 
3-DJALMA BESSA 

PMDB 
1-GILVAM BORGES 
2--.IOÃO FRANÇA (1) 

PSDB 
1--.IOSE IGNACIO FERREIRA 
2-VAGO (3) 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS} 
SP-3215/16 1-BENEDITA DA SILVA· PT 

PPB 
MA-4073/74 1-ERNANDES AMORIM 

PTB 
R0-3218/3219 ARLINDO PORTO 

( 1) Desflliou-se do PMDB. Ingressando no PPB, em 2.10.97. 
(2} Em VIrtude do falec1mento do titular, em 13.04.98 
(3) Em v1rtude da renUnc•a do Senador Coutinho Jorge. 
(4) Falectdo, em 23.!0.98 

se 
MG-2411/17 
BA • 2211/12 

AP-2151/57 
RR-3067/68 

ES-2121/22 

RJ-2171/77 

R0-2051/55 

MG • 2321/22 

REUNIÕES: QUARTAS-FEIRAS ÀS 17:00 HS (*) SALA N" 06-ALA SEN. NILO COELHO 
SECRETÁRIO: JOSE FRANCISCO 8. CARVALHO TEL. DA SALA DE RElJ:'(IÁO' 311-3254 

TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3935/3519 FAX: 311-1060 
(*) Honino dt acordo com a A. la publiuda no OSF de 12.9.97. PI'· 186SS/6 

Atualizada em: 27/10/98 



7.1) COMISSÃO DE FISC&J IZAÇÃO E CONTROLE- CFC 
SUBCOMISSÃO DESTINADA À FISCAl IZN;Aio DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA 

PRIVADA (FUN['CIS DE F"ENSÃO), QUE lWNHAM COMO PATROCINADOR A UNIÃO E O 
SISTEMA FINIMCEIRO NACIONAL 

TITULARES 

JOSE ALVES 
GILBERTO MIRANDA 

JOSE SAAD 
VAGO (2) 

BENIVERAS 

EDUARDO SUPLICY - PT 

EPITACIO CAFETEIRA 

PRDDENTE: -.-ooR JOSÉ ALVES 
VICE-AtESI~ SENADOR BENI VERAS 

(17 TITUI..A.-a E 04 SUPLENTES) 

SE-4155/Y 
All-11 04105 

CE-3242143 

PFL 
SUPLENTES 

1-VILSON KLEINUBING (4) 
2- DJALMA 9ESSA 

PMOB 
1-JOAO FRANÇA (1) 

PSDB 
1-VAGO (3) 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT. PDT. PSB, PPS) 
SP-1215116 

PPB+ PTB 
MA-4073174 1-ERNANDES AMORIM 

( 1) Desfiliou-se do PMDB. ingressando no PPB. em 2.10.97. 
(2) Em v1rtude do falecimento do titular. 13.04.98. 
{3) Em v1rtude da renUncia do Senador Coubnho Jorge. 
t 4) Falec1do. em 23.10.98 

se 
BA-2211/12 

RR-3067/ea 

R0-2051155 

REUNIÕES: SALA N" 06-ALA SEN. 'IILO COELHO 
SECRETÁRIO: JOSE FRANCISCO 8. CARVALHO TEL. DA SALA DE REL":-IIÃO: 311-3254 
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3935/3519 FAX: 311-1060 

ANDAMENTO 

E. '1 10.9.97 FOI DESIG!IriADO RELATOR O SENADOR GILBERTO ,_RANDA 

Atualizada em: 27/10/98 



7.2) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE- CFC 
SUBCOMISSÃO DESTINADA A FISCALIZAR OS RECURSOS FEDERAIS REPASSADOS AO 

GOVERNO DE RONDÕNIA 
PRESIDENTE: SENADOR GILBERTO MIRANDA 

VICE·PRESIDENTE: SENADOR BENI VERAS 
(7 TITULARES E 4 SUPLENTES) 

TITULARES SUPLENTES 

1 • ZANETE CARDINAL 

2 ·GILBERTO MIRANDA 

1 ·JOSÉ SAAD 

2 • NEY SUASSUNA 

1 • BENI VERAS 

1 • EDUARDO SUPLICY 

·1 • ERNANOES AMORIM 

MT -4064/65 

AM. 310<&105 

GO- 3148/50 

PB ·4345/46 

PFL 

1 • VILSON KLEINÜBING (2) 

2- FRANCELINO PEREIRA 

PMDB 

1 ·JOÃO FRANÇA 

PSDB 

BLOCO OPOSIÇÃO (PT .PDT -PSB-PPS) 

SP • 3215/16 

PPB + PTB 

RO- 2251155 

( 1 ) Em virtude da renúncia do Senador Coutinho Jorge 
(2) FalecKlo. em 23-10-98 

se 
MG- 2411117 

RR • 3067/68 

REUNIÕES: 

SECRETÁRIO: JOSÉ FRANCISCO B. DE CARVALHO 

TELEFONES DA SECRETARIA: 3935/3519 

ALA SENADOR NILO COELHO 

SALA N" 6- TELEFONE: 311-3254 

FAX: 311-1060 ATUALIZADA EM 27-10-98 

ANDAMENTO 

EM 29~8 FOI DESIGNADO RELATOR O SENADOR COUTINHO JORGE 



CONGRESSO NACIONAL 

COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL 
(R .... 111111:11 ão Brasileira) 

Presodente de honra: Senador José Sarney 

PRESIDENTE: SENADOR LUDIO COELHO 
VICE-PRESIDENTE: DEPUTADO JÚLIO REDECKER 

SECRETÁRIO-GERAL: DEPUTADO PAULO BORNHAUSEN 
SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO: DEPUTADO GERMANO RIGOTIO 

(16 TITULARES E 16 SUPLENTES) 

I I I ........ r\0 ,,_ ..... 

JOSE FOGAÇA 
CASILDO MALDANER 

VILSON KLEINUBING (1) 
DJALMA BESSA 

LUDIO COELHO 

LEVY DIAS 

JOSÊ EDUARDO 

SINI\DORES 
PMDB 

PFL 

PSDB 

PPB 

PTB 

1 - PEDRO SIMON 
2 - ROBERTO REQUIÃO 

1 - JOEL DE HOLLANDA 
2 - JÚLIO CAMPOS 

1 - JOSÊ IGNACIO FERREIRA 

1 - ESPERIDIAO AMIN 

I BLOCO DE OPO!IÇAO (PT,PSB,PDT.PPS) 
BENEDITA DA SILVA EMILIA FERNANDES 

TITULARES 

PAULO BORNHAUSEN 
JOSÉ CARLOS ALELUIA 

EDISON ANDRINO 
GERMANO RIGOTTO 

FRANCO MONTORO 
CELSO RUSSOMANO 

JULIO REDECHER 

MIGUEL ROSSETTO 

I SECRETARIA DA COMISSAO: 

111 Faleooo. em 23.,0.98 

SUPLENTES 
DEPUTADOS 

PfUPTB 
VALDOMIRO MEGER 
BENITOGAMA 

PMDB 

PSDB 

PPB 

CONFUCIO MOURA 
ROBSONTUMA 

NELSON MARCHEZAN 
RENATO JONHSSON 

PTIPDT/PC do B 
WJZ MAINARDI 

ENDEREÇO: CÁMARA DOS DEPUTADOS. ANEXO li- SALA T'.24- SRASILIA- i)F- "")160-900 
FONE· (55) (061)3187436 3187186 318-8232 318-7433 
FAX: {551 (061) 3182154 
SECRETARIA LOUROES MELO NUNES DE CARVALHO 

Atua112a0a ern 27:•,Q/9B 


