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República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

ANO XLVDI- N•62

SÁBADO, 17 DE ABRIL DE 1993

BRASÍLIA- DF

SENADO FEDERAL--------,
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a se~,;uinte
RESOLUÇAO N• 30, DE 1993
Autoriza a Prefeitura Municipal de Criciúma, no Estudo de Santa Catarina, a contratar
operação de crédito no valor de Cr$18.581.250.000,00 (dezoito bilhões, quinhentos e oitenta
e um milhões, duzentos e cinqüenta mil cruzeiros), equivalentes a US$1.500.000,00 ·(um
milhão e quinhentos mil dólares), junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa
Catarina - BADESC.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Criciuma, no Estado de Santa Catarina, nos termos da Resolução
n' 36, de 1992, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de
Cr$18.581.250.000,00 (dezoito bilhões, quinhentos e oitenta e um milhões, duzentos e cinqüenta mil cruzei·
ros), equivalentes a US$1,500,000.00 (um milhão e quinhentos mil dólares) em 31 de dezembro de 1992,
junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina- BADESC.
__ - - ·--Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito refefida no caput deste artigo
destinam-se ao financiamento de obras de infra-estrutura urbana no município.
Art. 2• As condições financeiras básicas da operação de crédito são as seguintes:
a) valor pretendido: Cr$18.581.250.000,00, equivalentes a US$1,500,000.00, ern 31 de dezembro de
1992;
b) juros: 10,50% ao ano mais taxa de administração-de 1,50% ao ano;
c) atualização monetária: Taxa Referencíal - TR;
d) garantia: caução de quotas-parte do ICMS;
e) destinação dos recursos: realização de obras de infra-estrutura urbana, através do Programa_ de
Apoio ao desenvolvimento Urbano, das Cidades de Pequeno e Médio Porte de Santa Catarina..:.. PROURB;
f) condições do pagamento:
-do principal: amortização em noventa e seis parcelas mensais, com carência de doze meses;
-dos juros: não existe período de carência.
Art. 39 A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida num prazo de duzentos·
e setenta dias, contado da data de sua publicação.
Art. 4• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 16 de abril de 1993.- Senador Humberto Lucena, Presidente.
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Oirctar Adjuto

SUMÁRIO
nas localidades onde ine:x:iste geração de imagens ou d~
som.
1.2.3- Ofícios
- N? 008/93, do Presidente da Comiss~o de _Çons~i
1.2- EXPEDIENTE
tuição, Justiça e Cidadania~ cQmuoicando áproVação ao
Projeto de Lei do Senado n9 84/92, que "estende a compe1.2.1- Ofícios do Sr. 1• Secretário da Câmara dos
-tência da Justiça do Trabalho (art. 114 da Constituição
Deputados
N•' 113 a 116/93, comunicando aaprovação das seguin: _ Federal)".
- -No 009793, do Presidente da Comissão de Constites matérias:
-Substitutivo do_Senado ao ~r~>j_c_to de L6~ d:a_Cãrilã.- -tuiÇão, JuStiça e Cidadania~ aprovação terminativa do Prora n' 12/89 (n' 1.032/83, naquela Casa), que dá novú~daçãó , jetO de Lei ~O Serlado o~ 132/92, que '"dispõe sobre a propaganda eleitoral gratuita, a ser veiculada mediante programa
ao art. 132 da Lei n• 5.869, de 11 de janeiro de 1973-Código
ao vivo ou por grãvã:çaO, em fitãs magnéticas. nas emissoras
_- de Processo Civil. _
_. .
retransmissoras de rádio e/ou televisão nas localidades on-Projeto de Lei do Senado n•_ 113/83 (n' 8.582186,
de íneciste geração de imagenS ou de som.
naquela Casa), que disciplina o uso de caracteres nas J?Ubl1- - N~> 10/93, do Presiderile_ da Comissão de _Consticações obrigatórias.· .. : :~Projeto de Ul do Senado n•__67/81 (n' 8.279/86, · tuição, Justiça e Cidadania, comunicando aprovação do
, naquela CaSa_), qu~ acrecehta_disposítivOs â·consolidaçã_o .· Oí(cio "$'' n• 1/88, do Sr. Presidente do_ Supremo Tribunal
das Leis do Trabalhp, aprovada pelo decreto_- Lei no:- 5.452, . F~çleral, encamjnhando ao Senado Federal, o jUlgamento
da Representação n~ 1.-417--1., ná sessão Plenária de 9-12-87,
de' 1' de maio oe 1943.. .
-- .
c
na 'qu3r TrilgOu-se -procedente a Representação e decla.:"
'
'-ProJeto oe Lí!i do Senado -nil42/89 (n• 4565/89,
naêtuela Casa"), q-u·e altera a -rcdação do art. 40 da Lei l-ou-se a inconstitucionalidade do § 3~, do art. 65, da Lei
Complementar o~ 35179, introduzida pela Lei CotTI.pleinenn• 7.244, de 7 de novembro de 1984,
tar n• 54, de 22-12-86". (Projeto de Resolução n• 32/93).

1- ATA DA 59• SESSÃO, EM 16 DE ABRIL DE

1993
LI -ABERTURA

a

1 ..2.2- Pareceres
1.2.4- Comunicações da Pre'si~ência
· Referentes às seguintes matérias.:
-- Aberturá de prazo _paia intérpoSição de: _recurso,
-Projeto dC Lei do Senado no 84/92, que estende
por um_ rl:écimo da composição da Casa:, para que os Projetes· de Lei do Senado nçS 84 e 132!92, -e ·da ReSoluçãO n9
a competência da Justiça do Trabalho (art. 114 da CF).
32/93, sejam apreciados fie lO Pleriário. ·- · ··- ·
··
-Ofício "S", n' 1188 (n' 240/p-MC, de 17-12-87, na
origem), do Si. ·presidente do Supremo-Tribunal Federal,
-Edição, pelo Senhor Presidente da República da
Medida Provisória n~' 316/93, que "dispõe sobre a remune.en,guninhando ao &en_ado Federal, o julg~mento da Repre·
sentação n• 1.417,7, Jla sessão plenária de 9-12-87, na qual
ração de cargos de provimento em Comissão da __ Advocajulgou-se. procedente _a Representação: e declarou-se a incia-Geral da União, dá nova r_edação ao caput do art. 1~
constitucionalidade do § 3~. do art. 65,. da _Lei Compleda Lei n• 5.899, de 5 de julho de 1973, revoga Lei n' mentar, n" 35n9, introduzido pela Lei Compleinentar n~
8.200~ _de 28 de junho de 1991, e dá outras providências".
54, de 22-12-86, ·(Proj'eto de R.esoluçáó n' 32193) ..
_Qesignação da Çornis.sào Mistp. iQC!l.IJ!~ida de emitii parecer
-,-'c Projeto .de. Lei do Senado n•.132192, que dispõe
sobre ·a matériã e. estabelec_itjlento de calendário pa~a sua
sobre a propaganda eleitoral gratuita, a ~_er yeic'!-lad3:_metramitação.
.. ,
.
diante programa ao vivo ou por gravação; em fitas rilagné- --:-Recebimen-to àas Mensagens n~s 21 e 22/93-CN, do
. ricas~ nas emissoras retransmissoraS de rádio e televisão - Presidente da República, que encaminham ao Congresso

a
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Nacional, respectivamente, as contas do Go"verõ.Cf Federal
relativas ·ao exercfcio financeiro de 1992 e O..Projeto q.e
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exetciCIO -ae 1994
e estabelecimento de calendário para tramitação da matéria.

1.2.5- Discursos do Expediente
SENADOR PEDRO TEIXEIRA- Crfticas ao jornalismo marrom. A difamação da classe política brasileira.
SENADOR NEY MARANHAO -Carta enviaóa
a5.000 prefeitos do País justificando a Proposta de Emenda
à Constituição n~ 13, de 1991, de sua autoria, que .. altera
o § 59 do art. 14 da Constituição Fe.deral", em tramitação
no Congresso Nacional, no sentido de permitir a reeleição
do Presidente da República, Governadores e Prefeitos~-·
SENADOR AMIR LANDO - Considerações e reservas sobre o Processo de privatização das empresas estatais.
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SENADOR PEDRO SIMON - Comentários sobre
as privatiZações, tema do discurso do Sr. Amir Lando.
Parlamentarismo.
SENADOR IRAPUAN COSTA JÚNIOR- Presença no Brasil do Ministro dos Negócios Estrangeiros da
Rússia, Sr. Serguei Glaviev. Assinatura do Acordo entre
Embraer e a União das_ Indústrias Aeronáuticas Russas,
prevendo o desenvolvimento conjuitto de um avião agrícola.
1.2.6- Requerimento
- N~ 360/93, de autoria do Senador Dario Pereira.
solicitando que sejam considerados como de licença autorizada os dias 2. 5 a 7 e 12 de abril do corrente ano. Votação
adiada por falta de quorum.
1.3- ENCERRAMENTO
.. i-"MESA DIR.ETORA
3 ~LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
4- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 59a Sessão, em 16 de abril de 1993
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Nabor Júnior, Beni Veras e Ronaldo Aragão

naquela Casa), de autoria do Senador Nelson Ç_amei~ot. que
disciplina o uso de caracteres nas publicações obrigatórias;
N' 115/93, de 14 de abril corrente, comunicando a apre·
Affonso Ca.margo _ A.inir Lando _ Dario Pereira -.:._-Dirceu
vaçlíifdo
Projeto de Lei do Senado n' 67, de 1981 (n' 8.279/86,
Carneiro _ Elcio Alvares _ Epitácio ·cafeteira ~ -FtaitCiSco
Rollemberg _ Gilberto Miranda _ Irapuan Costa Júnior _ Jarbas naquela Casa), de autoria do Senado'r Humberto Lucena,
que acre_scenta dispositivos à Consolidação das Leis do TrabaPassarinho _José Richa _ Louri'Lal Baptista_ Nabor Júnior _ Ney
lho, aprovada pelo Decreto-Lei n'? 5.452, de 19 de maio de
Maranhão_ Pedro Teixeira.
·
· ·
·
1943; e
N• 116/93, de 14 de abril corrente, comunicando a aproO SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - 1\ lista de prevação do Projeto de Lei do Senadon' 142, de 1989 (n•4.565/89,
sença acusam o comparecimento de 15 Srs. Seiladores.
naquela Casa), de autoria do Senador Maurício Corrêa, que
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
altera a redação do art. 40 da Lei n' 7 .244, de 7 de novembro
Sob a proteção de Deus, iniciamoS nossos trabalhos.
de 1984.
O Sr. 1' Secretário procederá à leitura do Expediente.

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
OFÍCIOS

D~~m~:~tg~:g~M!1~s
N• 113/93, de 14 de abril corrente, comunicando a aprovação do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n•12, de 1989(n' 1.032/83, naquela Casa), que dá nova redação
ao art. 132 da Lei n' 5.869, de 11 de janeiro -de 1973 Código de Processo CiVil;
N"' 114/93, de 14 de abril corrente, comunicando a aprovação do Projeto de Lei do Senado n' 113, de 1983 (n' 8.582186,

PARECERES

PARECER N•l04, DE 1.993
Da Comissão de Coilstituiçãó, Justiça e Cidadania,
sobre o Projeto de Lei do Senado n~ 84, de 1992, que
"estende a competência da Justiça do Trabalho (art.
. 114 da CF)".
Relator: Senador Francisco Rollemberg
De autoria do ilustre Senador Josa(>hat Marinho, o projeto em tela tem por objetivo estender a competência da Justiça do Trabalho aos casos que especifica em seu art. 19
Ao justificar sUa iniciativa, o autor da proposta afirma
o seguinte:
·
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"Porque os dissídios sobre o chamado 'desconto
assistencial', isto é, aqueles concenierites-a<r rec-olhimento de contribuições em favor do sindiçato dos trabalhadores instituídas em convenções coletivas, não se
travam entre empregado e empreagdor, mas entre sindicatos ou entre empregador e sindicato, como, ainda,
porque não há lei que confira competência à Justiça
do Trabalho para tais litígios, o Supremo Tnl>unal Federal firmou-se no sentido de que competente para
essas questões é a Justiça Estadual, e não a Justiça
especial."
Sem dúvida alguma, o presente projeto vem preencher
uma grande lacuna no âmbito do Direito do Trabalho. Daí
a oportunidade e necessidade deste projeto, que visa a indicar
a Justiça do Trabalho como a competente para conciliar e
julgar, em área judicial mais adequada, as espécies de litígios
definidos no art. 1~ Cabe lembrar também que a medida pro~
posta contribuirá para- a Climinuição da sobrecarga de processos_ no Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de
Justiça.
_ __
-~
Ademais, como fisa o ilustre autor desta proposição, estendendo-se a competência ·da Justiça do Trabalho aos dissídios oriundos do curpprimento de convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho, estar-se-á propiciando decisões pela
Justiça especializada em Direito do Trabalho, obviamente
mais apropriada para conciliá-los e julgá-los.
Vale ainda salientar que a própria COnstituição Federal,
em seu art. 114, permite à lei ordinária que opte pela Justiça
do Trabalho, quando se re(ere a ... "outra~ controvérSias decorrentes da relação de trabalho"...
. ..
Nesse sentido, podemos afirmar que o projeto sob exa_me"
constitui um aperfeiçoamento do quadro do direito positivo
e, como afirma o Senador Josaphat Marinho, outorga competência à Justiça do Trabalho não apenas para as causas relativas
a desconto assistencial, mas para todas aquelas atinentes à
inobservância de contrato coletivo de trabalho 01,1 acordo coletive de trabalho.
Quanto à parte forma_l da proposição, entendemos conveniente intrOduzir nela a cláusula de vigência, a fim de atender
às regras usuais da boa técnica legislativa.
Concluindo, cabe observar que o presente projeto está
de acor.do com as normas constitucion_3.is (arts. 22, I_, 48 e
6r, caput); de igual modo, é jurídico e atende à boa técnica
legislativa, razão pela qual opinamos pela sua aprovação, coma seguinte

EMENDA N•l-CCJ

.
.
Acrescente-se o seguinte artigo ao projeto, renumeran~
do-se para art. 3" o atual art. zo
'' Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão~ 14 de abril de 1993.- Iram Saraiva,
Presidente - Francisco Rollemberg, Relator - João França
- Esperldião Amin - Eva Blay - Nelson Carneiro - Pedro
Teixeira- Josapbat Marinho (abstenção) - Epitácio Cafeteira - Aureo Mello - Ney Suassuna - Jutahy Magalhães.
PARECERES N~ 105 E 106, QE 1993
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
sobre o Ofício "S", o• 1, de 1988 (Or. n• 240-p-MC,
de 17-12-87, na origem), "do Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Federal o julgamento da Representação n• 1.417..7, na
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sessão plenária de 9-12-87, na qual "julgou-se procedente a Representação e declarou-se a incoustitucionaw
lidade do § 3• do art. 65 da Lei Complementar n• 35/79,
introduzido pela Lei Complementar n~ 54, de 22-12-86''.

Relator: Senador Francisco Rollemberg
O Excelentíssimo senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, através do expediente em epígrafe, comunica
que aquela egrégia Corte julgou procedente a Repre~ntação
n~ 1.417-7 e declarou a inconstitucioD.alidade do § 3~ do art.
65 da Lei Complementar n' 54, de 22' 12-&6.
A Constituição Federal, em seu art. 52, item X, confere
ao Semido Federal a atribuição privatiVa de decretar a suspensão total ou parcial de lei e decretos julgados inconstitucionais .
por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal (res judi·
cata)Objetiva-se, com essa atribuição excepcional do Senado~
defender a normalidade jurídica do País, eVitando-se que lei
contrária à Lei maior continüi em ·curso e a próvocar contra~
vérsias, como acentua o douto mestre Temístocles Cavalcante:
"A intervenção do Senado visa, antes de tudo~
expurgar do corpo de leis e decretos aqueles preceitos
que não podem ser aplicados por terem sido fulminados
pelo Supremo Tribunal Federal."

A matéria é de certa relevância e tem ensejado polêmicas.
Por essa razão o Regirtfento Interno do Senado, nos seus
arts. 410 e 411, estabelece o seguinte:
"Art. 410. O Senado conhecerá da declaração, proferida em decisão definitiva pelo Supremo i'fibunal Federal,
da inconstitucionalidade, total ou parcial, de lei ou decreto,
mediante:
1 - comuniCação- do Presidente do T~ibunal;
2--:- representação do ProcUrador~Gerãl da República;
3 - projeto de resolução. de iniciativà da comissão_ de
Constituição e Justiça.
- Art. 411"f A comunicação, representação e o pfojeto
a que se refere o artigo ãnteriót deverão ser instruídos com
o texto da. lei ou decreto cuja execução se deva suspender,
do acórdão do Supremo Tribunal (grifo nosso), do parecer
do Procurador-Geral da República e da versão, do registro
taquigráfico do julgamento (grifo nosso).

Assim sendo, a formula.ção do projeto de resolução de
que trátâ o art. 412 do .Regiment<i: press.upóe o ocumprimento
prévio das exigências do_ art. 41_1_ traoscriJo •. i~to é,, a jQntada
da versão das notas taquigráftcas ·do julgamento e do _teor
do acórdão do Supremo Tribunal FederaL
Destarte, sugerimos que o presente processo seja encami~
nhado à Presidência desta Casa, a fim de que seja formulado
e encaminhado à Presidência do Supremo Tribunal Fede.('al
expedierite solicitando o cumprimento·-da diligência _em apreço.
Sala das Colllissqe~, 26 de m~rço de 1991. - Maui-lcio
Corrêa, Presidente em exercício- Franci~ Rofiemberg, Relator - Ronaldo Aragão - Amir Lando - Garibaldi Alves
FUho - Mansneto de Lavor - Jutahy Magalhães - Amazonlno Mendes - Esperidião Amin - Josaphat Marinho Antonio Mariz - Odacir Soares.

Abril de 1993

DIA:RIO DO CON.GRESª() NACtDNAL (Seção II)

PARECER N• 106, DE 1993
Relator: Senador Franciseo Rollemberg

Em parecer aprovado por esta Comissão, em reunião
de 26 de março de 1991, concluímos por solicitar ao Senhor
Presidente do Supremo Tribunal Federal a remessa dos documentos necessários à instrução da matéria, conforme prevê
o art. 387 do Regimento Interno.
O Senhor Presidente do Senado Federal expediu ofício
em 3 de abril de 1991, solicitando que fossem enviados a
esta Casa as notas tá.quigráficas do julgamento e o inteiro
teor do acórdão.
Em 12 de abril de 1991, o Senhor Presidente do•Supremo
Tri}?urial Federal encaminhou a cópia integral do a·córdão e
notas taquigráficas referentes à Representação n' 1.417-7.
Cumprida a exigência regimental, cabe a esta Comissão
proceder nos termoS do art. 388 do Regimento Interno, em
face do disposto no art. 52, inciso X:, da Constituição de 1988.
A representação foi oferecida pelo Senhor ProcuradorGeral da República por inconstitucionalidade, ou alternativamente, para interpretação do§ 3• do art. 65 da Lei Orgânica
da Magistratura Nacional.
"Art. 65. Além dos vencimentos, poderão ser
outorgados aos magistrados, nos termos da lei, as se~
guintes vantagens:
I - ajuda de custo, para despesas de transporte

e mudança;
II- ajuda de custo, para moradia, nas localidades
em que não houver residência oficial à disposição do
Magistrado;
( ... )
§ 29 É vedada a concessão de adicionais ou vantagens pecuniárias não previstas na presente lei, bem
como· em' bases e limites superiores aos Dela fixados.
§ 3• Caberá ao respectivo Tribunal, para aplicação do disposto nos incisos I e II deste artigo, cOnceder
ao magistrado auxílio-transpo_rte em até 25% (vinte
e cinco por cento), auxfiio-moradia em até 30% (trinta
por cento), calculados os respectivos percentuais sobre
os vencimentos e cessando qualquer benefício indireto
que, ao mesmo título, venha sendo recebido.••
Foi concedida a liminar pelo Plenário da Suprema Corte
em sessão de 6 de maio de 1987.
As il)formações solicitadas foram prestadas pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República e pelo Excelentíssimo
Senhor Presidente do Congresso Nacional.
Em alongado parecer a Procuradoria-Geral da República
sustenta a inconstitucionaJ.idade do dispositivo.
Em julgamento a matéria, o Relator, Ministro Moreira
Alves, após exaustivo exame, concluiu pela procedência da
Representação, declarando :-..onstitucional o § 3• do art. 65
da Lei Complementar n' ' "179, introduzido pela Lei Complementar n~' 54, de 22-12-;%, no que foi Seguido por todos_os
integrantes do Pretório Excelso.
Entendeu a Corte Suprema que,- por gerar aumento de
despesa, o parágrafo impugnado não poderia prosperar por'
que inserido por emenda da Câmara dos Deputados. E a
sanção presidencial não supre a falta de iniciativa, vez cj_rie
a Constituição anterior atribuía competência exclusiva ~O Presidente da República (art. 57, inciso II), e aos Governadores
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dosEstados (art. 13, incisos III e IV) para projetes que aumentassem a despesa pública.
Este entendimento se respaldou na reiterada jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal.
A Constituição Federal inclui na competência privativa
do Senado Federal, art. 52, item X, verbis:
"X- suspender a execução, no todo ou em parte,
de lei declarada inconstitucional por decisão do Supremo Tribunal Federal."
A vista do dispositivo constitucional, cabe-nos suspender
a execuçãO do referido parágrafo, apr_esentan.;io na forma regimental à deliberação da douta Comissão de Constituição Justiça e Cidadania o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 32, DE 1993
Suspende a execução do § 3• do art. 65 da Lei
Complementar n• 35, de 1979.
O Senado Federal resolve:
-1 ~> Fica suspensa a- éxecução do § 3~> do art. 65
da Lei Complementar n' 35, de 1979, introduzido pela Lei
Complementar n' 54, de 22 de dezembro de 1986, julgado
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, em 9 de dezembro de 1987.
Art. 2~' Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Art: 3' Revo~am-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão, '!4 de abril de 1993. -lram Saraiva,
~re~içl~Ilt~ -Francisco _Rollemberg, Relator - Aureo Mello
-~Pedro Teixeira ~- Lavoisier Maia - EVa BiaY - João
França- Nelson Carneiro- Jutahy Magalhães- Elcio Alvares - Wilson Martins - Alfredo Campos.

Ãrt:

PARECER N• 107, DE 1993
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
sobre o PLS n~' 132, de 1992, que "dispõe sobre a propaganda eleitoral gratuita, a ser veiculada mediante pro-grama ao vivo ou por gravação, em fitas magnéticas,
nas em~ras retransmissoras de rádio e/ou televisão
nas 'localidades onde inexiste geração de imagens ou
de som.
RelatOr: SenadOr Francisco Rollemberg
O Projeto de Lei do Senado n' 132, de 1992, de autcrria
do nobre Senador Nabor Júnior tem por escopo viabilizar
a veiculação de propaganda eleitoral gratuita, mediante programa ao vivo ou- gtavado em fita magnética, em emissoras
retransmissoras de rádio e/ou televisão', nas localidade& onde
irtexiste geração de'ilnagens ou de som-.
Na JustificaçãO àsseverou o ilustre Autor da Propo~içãd:
"".~. o Projetó·qUe ora submetemos à consideração dos
nobres colegas temipor escopo suprir a falta de propaganda
eleitoral gratuita, que hoje se verifica em muitos -dos municípios brasileiros, em i-azão do fato dessas localidades contarem,
somente, com es~~~ões retransmissoras de rádio e televisão
e captarem o sinal de emissora geradora situada em outro
Estado..
,•_
-Em _face dessa ~tuação, existem, no território brasileiro,
várias regiões nas q1,1ais há total impossibilidade de veiculação
da propaganda e~i~oral local, permanecendo, dessarte, os
eleitores, em totaljgqorância da plataforma e programas dos
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seus candidatos e, o que é até prosaico, tendo acesso, apenas,
às campanhas dos candidatos do Estado do qual captam a
emissão do sinal.
Pretendemos, por ConsegÚiÍ\te, corrigh· a deficiência: da
legislação eleitoral, que somente contempla a hipótese da loca~
lidade na qual há emissora geradora de rádio e/ou televisão,
incluindo no Código Eleitoral, mais precisamente no seu _art.
252- cujo conteúdo foi revogado- norma prevendo a possibilidade da geração local, em emissora retransmissora, da
propaganda eleitoral gratuita.
Os fatos alegados pelo nobre Senador, Autor do Projeto,
são de todo procedentes, exigindo correção mediante regulação normativa, medida a que se propõe a ProposiçãO orã
sob exame.
Ante a inexistência de óbice, de qualquer ordem, à trami~
tação legislativa da matéria, é o nosso parecer pela aprovação
do projeto, com a substituição da expressão "gerenciarn por
"supervisionar", constante do parágrafo único do art. 252
objeto do art. lo, da proposição, consubstanciada na seguinte
emenda:
EMENDA N• 1 - CCJ
Substitui expressão no parágrafo único do art. 252, cons~
tante do art. 1"' do projeto, ficando assim sua redação: ~
Art. 1• ·····································~·······-···-···-·······
"Art. 252. ···················-.--·····-····-"---··········
Parágrafo úriito. - O~ partidos políticos ou COliga~
ções deverão const_ituir comiss~o especial para supervisionar o processo de_ veiculação local da propaganda
eleitoral gratuita, comunicando suas decjsões à J~_~tiç~
Eleitoral."
É o parecer, Sr. Presidente.·
Sala da CoimiSSão, 14 de abril de 1993. -Iram Saraiva,
Presidente- Francisco Rollemberg, Relator- Josapbat Marinho - Pedro Teixeira - João França - ·Eva Blay - Elcio
Alvares - Pedro Simon - Nelson Carneiro - Jutahy Maga·
lhães- Wilson Martins- Lavoisier Maia- Alfredo Campos.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O Expediente
lido vai à publicação.
_
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos p"elo Sr. P Secretário.
São lidos os seguintes:
COMISSÃO DE CONST!Tl]IÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA·
NIA
.
Of. n• 8/93-CCJ
Brasília, 14 de abril de 1993
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico -a· V. Ex• que esta
Comissão aprovou o PLS n~ 84, de 1992, de autoria do Senador
Josaphat Marinho, que "estende a competência da Justiça
do Trabalho (art. 114 da CF)", na reunião realizada em.
14-4-93.
.
.
Cordialmente,- Senador lra.m- Sar8i'ya, Pt:e~ide?te.
Of. n• 9/93-CCJ
Brasília, 15 de abril de 1993
Senhor Presidente,
Nos termos_ rçgimentais, comuniCO a~v. Ex~-' que-esta
Comfssão aprovou terminativamente, o -Projeto de Lei do
Senado n' 132, de 1992, que "dispõe sobre a propaganda
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eleitoral gratuita, a ser veiculada mediante programa ao vivo
ou por gravação, em fitas magnéticas, nas emissoras retrans-missoras de rádio e/ou televisão nas localidades onde inexiste
geração de imagens ou de som, na reunião de 14 de abril
de 1993.
Cordialmente, -Senador Iram Saraiva, Presidente.
Of. n• 10/93-CCJ
B~~sília, 14 de abril de 1993 ·
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico- a- V. Ex~ qUe esta
Comissão aprovou·, nos termos do Projeto de Resolução que
apresenta, o Ofício "S", n 9 1, de 1988, "do Senhor Presidente
do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Federal o julgamento da Representação nc;> 1.417~1, na sessão
plenária de 9-12-87, na qual julgou-se procedente a Repre·
sentação e declarou~se a inconstitucionalidade do § 39_,_ do
art. 65, da Lei Complementar n<> 3Sn9, introduzido pela Lei
Complementar n9 54, de 22-12-86", na reunião realizada em
14-4-93.
Cordialmente,- Senador Iram Saraiva, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Jú-nior) -Com referência
aos ofícios que acabam de ser lidos, a Presidência comunica
ao plenário que;nos termOs do art. 91, §§ 39 a 59 do Regimento
Iriterrio, 3brir-se-if o·pd.zo de cinco dias úteis para interposiÇão
de recursos, por um décimo da composiçãO- àa CãSa, pat~
que os Projetas de Lei do Senado n•' 84 e 132, de 1992,
e o Projeto de Resolução n~ 32, de 1993. sejam aPreCiados
pelo Plenário.
Esgotado esse prazo, sem interposição de recurso, os
Projetas de Lei do Senado n~ 84 e 132,- de 1992, serão remetidos à Câmara dos Deputados e o Projeto de Resolução
n~ 32, de 1993, será remetido à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- O Senhor Presidente da Repóblica editou a Medida Provisória n9 316, de
14 de abril de 1993, que "Dispõe sobre a remuneração de
cargos de provimento em comissão da Advocacia-Geral da
_União, dá nova redação ao caput do art. 1~ da Lei n9 5.899,
de 5 de julho de 1973, revoga a Lei n• 8.200, de 28 de
jtiitho de 1991, e dá outras providências".
De acordo com as Indicações das lideranças, ficã assim
cOnstituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer
sobre a matéria:

SENADORES
Titulares:
PMDB
Cid Saboia de Carvalho
Pedro Simon
PFL
Frã.ncisco Rõuemberg
PSDB
Beni V eras
PTB
Luiz Alberto

PSB

Jos_é Paulo Bisai
PRN
Aureo Mello
Suplentes
·
PMDB
Mauro Benevides
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Tão lógo a Comissão esteja instalada, esta Presidência
determinará o prazo para encaminhamento à Mesa do Congresso Nacional do seu parecer sobre o projeto e as emendas.
As contas do Governo_ Fe_deral serão encaminhadas ao
Tribunal de Contas da União p3rã recebimento do parecer
prévio de acordo com o inciso I do art. 71 da Constituição
Federal.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Há oradores
-inscritos.
_
_
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira.
O SR. PEDRO TEIXEIRA (PPR - DF. Pronuncia o
seguinte_ discurso.)- Sr. Presidente. _Srs, Senadores:_ minha_
presença em Brasília se deve _ao_ jornalismo_. Ao jornalismo
que prezo, .que admiro, que venero,_ como absolutamente ne~
cessário, desde que livre, responsavelmente livre, "cuja lib_er.dade", nos lembra o grande jornalista RUi Barbosa. "só encontra limites na lei",
Rui escreveu SObre o jornalismo. em tese, sobre o jornalismo sadio, e sob~e o jornalismo marrom: aquel_e__que__dif~ma
e calunia, "o crápula habituado a comerciar indistintamente
coro a lascívia, a obscenidade e a _de_voçã_o, o especialista em
romances de lupanar", que não se serve do jornal para bem
infor-miu e bem criticar, mas bem servir a seu bolso e sua
barriga, às custas do medo, por meio da chantagem.
Rui escreveu tãO-hein sObre os dois tipos de jornalista,
que seria vã temeridade querer"descrevê-los senão copiando
Rui, pelo que, peço a meus ilustres Pares licen_ça para fazê~lo,
de algumas passagens suas sobre o jornalismo e a imprensa.
Díz" Rui:
" ... Uil1i escola_, um magistério, a cultura cotidiana
. do espírito público, ministrada sob o voto de professar
a verdade, Insinuar o belo, adVo-gar o bem." (Campanha Jornalista, OS. VII, 151.)
" ... entre as nações, como esta; onde tão atrasada
- Corre a eduCação do espíritO popular, a opinião há
de ser, até certo ponto, obra da imprensa." (Camp.
Jorn., OS, VI, 39.)
.
" ... o jornalisffio, por iSso mesmo qi:re é unfa eXF
De acordo com a a_ Resolução n~ l, de 1989-CN, fica
gente escola de crítica, há de ser uma escrupulosa escola
estabelecido o seguinte calendário para a tramitaçãO da made respeito." (id. ibid.).
téria.
"Nos países onde o Parlamento representa mal
Dia 16-_4 ~Designação da Comissão Mista;
a nação, a pena do jornalista vale mais que a eloqüência
Dia 19-4- Instalação da Comissáo Mista;
do andor. •• (id. ibid.)
Até 20-4 - Praz_o para recebimento de emendas. Pr:azo
" ... é um grande bem, talvez a mais forte alavanca
para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissido bem no mundo moderno." (ib. ibid.)
bilidade;
"Cada jornalista é, para o comum do povo, ao
Até 30-4 -Prazo final da Comissão Mista e
mesmo tempo, um mestre de primeiras letras e. um
Até 15-5 -~ Prazo~no_ Coit"gressO NacionaL .
catedrático _eni _ação, UI"!'i advogad.o e _u~ censor, um
familiar e um magiStrado." (íd.ibid.)
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A _Presic!Encia
"As nações mais bem gov~rnadas são e_xatamente
comunica ao Plenário que reCebeu as Mensagens ndô 21 e 22,
aquelas, onde_ maior é a frutificação e a pujança do
de 1993, da Presidência da República, que encaminham ao
jornalista ... :· (id. ibid.)
Congresso Nacional, respectivamente, as contas do Governo.
E por ffin, ari"emafa Rui:
Federal relativas ao exercício financeiro de_1992 e o__ Projeto
"Povos analfabetos e degredados não pode!Jl ter
de Lei de Diretri:z;es Orçamentárias para o exercício de 1994.
____ imprensa de boa liga. Uma imprensa incapaz não lograA Presidência estabelece os seguintes prazos para a trami~
rá sustentar~se num país instruído e sadiO. O nieiO na~
--~-cional dá a têmpera ao jornalismo, que, por sua vez,
tação da matéria:
_"'
tonifica ou empesta- a Nação."
Distribuição _de avulsos - 23-,4. _.
Prazo para apresentação de emendas- 10-5.
" ..-. -Os~erros e injustiças da imprensa pelaprópria
Distribuição dos avulsos da_s_emendªs --_17~5,
imprensa se curam." (Cónti"a -o -Militarismo,-Rio, J.
As emendas deverão ser encaminhadas à Secretaria. da
Ribeiro dos Santos, editor, p.l16, in Ruí Barbosa, Escritos e DiscurSos Seletos, Seleção, organização e nof:a~
Comissãõ.
José Fogaça
PFL
Beiio Parga
PSDB
Eva Blay
PTB
Valmir Campclo
PRN
J únia Mar:ise
DEPUTADOS
Titulares:
BLOCO
Mussa Demes
Nelson Trad
PMDB
Maun1io Ferreira Lima
PDS
Ibrahim Abi-Ackel
PDT
Clóvis Assis
PSDB
Helvécio Castelo
PSB
Luiz Piauhylino
Suplentes
Bloco
Paes Landim
Paulo Octávio
PMDB
João Almeida
PDS
Francisco Dornelles
PDT
Élio Dalla-Vecchia
PSDB
Luiz Máximo
PSB
José Cilrlos Sab_óia -~
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de Virgínia Cõi:-tes de Lacerda, Ed. JÕsé Aguilar Ltda,
1960.)
É assim que vejo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, só assim
que posso ver a imprensa, jornalista que fui e que sou, desde

o verdor dos meus anos.
Mas, Sr. Presidente, Srs. SenadoreS, esta_ro_i_nh3:_abordagem sobre a imprensa tem uma razão de ser. Uma luxuosa
revista, dessas que existem no mundo int~ir9__ ~ _que explora
o escândalo, o medo e o sexo, como seu negócio, à margem
da boa imprensa, publicou um longo e escandaloso artigo,
que procura, evidentemente, ferir mais nossas instituições que
os políticos_ e as famílias· lá citad~s. O título da reportagem
em letras enormes na capa, para serem lidas a vinte metros
de distância: sexo, pó e poder. E em _letras garrafais: Subtítulos
aviltantes ao Parlamento Nacional.
Para se ter uma idéia do teor da reportagem, transcrevo-lhe ipsis litteris alguns subtítulos e trechos:
O Sr. Epitacio Cafeteira- Permite-me V_.~~ um aparte?

O SR. PEDRO TEIXEIRA - Com muito prazer, nobre
Senador Epitacio Cafeteira,
O Sr. Epitacio Cafeteir~;~. - Nobre SenadOr, entendo a
indignação de V. Ex• Mas o pior de tudq_ e~~á acontecendo
sem que V. Ex• 'lueirâ·, pois ao mostrat~a- sua in_dignação
está registrando nos Anais do Senado_ uma_ baboseira cO!JlO
essa. Ao ler tópicos, está deixando gravado nos Ana,is do
Senado algo que nós sabemoS "que é mentiroso, é ínfam3.nte,
mas que de qualquer maneira os pósteros não vão saber.
De forma que eu até pediria a V. Ex~ que, depois que desabafasse toda a sua indignação, solicitasSe à Mesa que não publicasse no Diário do COngresso·, para ·não Cõnstat dos Anais.
O SR. PEDRO TEIXEI~A -,- Agradeço e compreendo,
mas sou daqueles, nobre Senador Epitacio Cafeteira, que pen.:.
saro que esse nosso receio, esse n_osso medo de debat~r fren~e
a frente com as pessoas que realmente dão esta imagem não
deve prevalecer - porque V. Ex~ há de entender que, nas
bancas dos jornais de todo o_ Brasil,_ maté~jas C()mO estas estão
à merce de um povo. Creio que não devemos_ ter receio de
tocar no câncer, no tumor.
O Sr. Epitacio Cafeteira- Nobre Senador, os nossos
contemporâneos sabem que isso é uma mentira.
O SR. PEDRO TEIXEIRA- É uma indignidade!
O Sr. Epitacio Cafeteira - É uma in_di,griídade. Mas eu
estou falando dos póste.ros. os nossos fllb---º~- e os no~os netos
que vão encontrar iSSO ·.nos Anais do Con_iresso. Eles. então,
não sabe-m que isso é Uina mentira. ·
- ·· ·
O SR. PEDRO TEIXEIRA - Desejo que o Congresso
Nacional registre, que o-COrtgre-ssó NãCiOna.l não mostre indignação pela omissão, mas_ pelas providências que, no final,
solicitarei; que, realmente, essa imprensa indigna e que tem
levado uma imagem -distorcida seja punida-e processada. Eu
sustento, ao contrário-de V. EX", que ·os pósteros. também,
devem saber. Os equíVócOS e os erros têm g~e ser e':'aminados
pela geração futura.
···
O Sr. Elcio Alvares- Permite-~e v_.-,:§r' um aparte?
O SR. PEDRO TEIXEIRA- Pois nãó. Ouço, oom muito
prazer, o aparte de V. Ex•, nobre Se_nador Elcio Alvares.
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O Sr. Elcio Alvares- Nobre Senador, gostaria de expender um ponto de vista que ate estava tardando. QuandO V.
Ex~ faz esse registro, evidentemente -indignado com o teor
de uma reportagem numa das revistas mãis importan tc·s do
Brasil, que é esta a qual está se referindo, repercute, por
certo, numa espécie de orquestração contra a classe política.
Às vezes, tenho tido oportunidade - e veja que assisto
pouco televisão durante p dia- de assistir-algum desses-"eolatados" americanos que vêm para a televisão brasileira e, na
versão traduzida para o português, invariaVelmente, há uma
situação demeritória da classe política. Obviamente, isso. no
texto original, não existe, mas, na hora de verter, encab;a-se
um conceito sempre desprimoroso em relação à classe política
brasileira. Defendo ardorosamente o direito de crítica. Se
não tivermos uma imprensa livre, sadia, não seremoS nunca
um pafs capaz de debater, por inteiro, as sUas idéias: -Na
verdade, percebemos isso com a maior clareza possível, e
principãlmente para os políticos que exercem õ mandato
-:om dedicação, integridade e honestidade. Esse" tipo de Crítica,
que é feita de maneira Sub-reptícía, toca, atinge as pessoas.
Há, por exemplo, um determinado programa de televisão
de grand~ audiência, por si"ilal com uma das figuras mais carismáticas da televisão brílsileira, em gue, programa sim, programa não, o Congresso brasileiro é colocado de mapeit:a sempre
ridícula, desprimorosa. Temos que e·ncarar esse prOblema de
frente. 9utro dia mesmo, fiz um ligeiro registro tambéni. em
um aparte. Tive o privilégio de ser entrevistado peta jOrriãlista
Gílse Campos. no Jornal de Amanhã, e, antes de mim, falou,
coro a maior propriedade possível, com dignidade, com aquela
probidade que marca o seu comportamento parlamentar, o
Senador Mansueto de Lavor, que~ na ocasião, era Relator
da ComisSão -de Orçam~nto._ O que veio, em ·seguida, foi
uma catadupa de protestos e de conceitos contra os Senadores
e Deputados que fiquei estarredQo, porque, obv_iamente, ha- _
via um direito de crítica. Eu. mesmo o critiquei. Esse orçamento foi um momento triste da história do CongreSstfbrasileiro, mas as crítiCaS _feitas por tdefone marcaram muito a
minha impressão. TiVe até p Opofttinldade Q.e conver~arcom
os encauegados do programa, que me disseram: "Sen~dor,
aquilo foi o que pudemos levar ao ar. Agora. o volume de
críticas, a unanimidade delas foi bastante de:::primorosa pelo
comportamento dos Deputados e Senadores". __ Uma das.c;ríticas interessanteS - ê V~jam CÇ)mO issO ganha COrpO ---:- foi
o fato de que tínhamos recusado aos apoSentados e aos funcio.:.
nários- públicos o dii-eito de ter no orçamento o amparo dos
sc;us at~rnen~os.l_egítirnos no decorrer do ano em cu_rsp~_ o
qu~ é uma inverdade. R~gis~rei_ aqui~ qü~ndo da votaçã9 de
um recente. autnen~o- dos funcioqários públicos,-~ deQ.icação
desta Casa--e da Câm;:t"ri:l dos _ D~_putados ao apreciar matéria
referente aos aposentados e aos funcip_n_ári_QS_ públicos._ Mas
vejam corno houve distorção: fiz esse registro~ l~mentando
realmente_ que a itnagem que está sendQ vendida do Congresso
e da classe política é desprimorosa, tomãndo_-se a exceção
e transformando-a em regra geral. Logicamente. em um colegiãdo como o nosso--: 81 Senad~:>res - e n<? da Câmara
dos Deputados..,- 503J:>eputãdos- e:xistem__ pesscias- qüe
não têm a noção e;xata elo que é o cumprimentado man9ato.
Mas a grande maioria "·çlo -Congress_ç:>__ br:asileiro_, felizmente,
é constituída _de Deputados e Sena.dp.res que podem~ ter o
grande orgulho de apregoar uma vida com dignidade no exercício da coisa pública, não sõ aqUi nesse m·andato. mas em
mandatos anteriores já exercifados até a presente oportunidade. Quero divergir um pouco do Senador Epitâdõ Cafe- - -
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Ex~

é prOfundamente natural, é a

reação de um parlamentar,_ homem de bem_, que leu uma
reportagem que não foi ti-atada em termos feltzes e de forma
sensacionalista; se fizesse uma crítica ao Senador pelo mal
aproveitamento de um projeto, em uma _abord~gem que fosse
patriótica:, tudo muito. b~m. ~as o senhd~ é ligar esta Ca~a
a gestos altamente recnnünãvets no comportamento da pessoa

humana. Neste momento, portanto, solidarizo-me com V.
Ex~ Em todos os momentos em que o Congresso Nacional,
que a classe política, Deputados e Senador~s, forem generalizados num conceito malsão, temos de reagir. Neste momento, empresto a V. Ex~ solidarie~ade, esclare~endo que jamais
vou deixar de reconhecer que a hberdade de tmprensa é fundamental para a preservação da dem?cracia. ~ar~ ~r-~g~rmos um
Congresso com as melhor~s práttcas posstvets, a 1_mpr;nsa
tem de ter a mais ampla liberdade, mas também 1mpoe-se
à imprensa, o que é um dever elementar, a sua própria autocensura. A imprensa tem de saber exatamen_te qual é a _sua
verdadeira postura de grande sustentáculo, nao só do regtme
democrático, mas da própria Sociedade brasileira. Vamos f!lzer todo o esforço possível para que fatos como esse nao
prosperem de maneira nenhuma. Editado por alguns, o ~~n
ceito que se vai generalizando é o de que ~ classe pohhca
brasileira é constituída de elementos que nao. têm sequer a
noção mínima da dignidade do exercício do mandaf?~ O_(ll_eu
ab'raço de solidariedade e os votos de que maténas como
essa não se repitam, porque. na verdade, não constroem em
favor do nosso País.

O SR. PEDRO TEIXEIRA- Não seryisse o meu discurso
para outro fim, ele estariá hoje perfeitamente justifi~do p~la
qualidade do aparte de V. Ex•, pelas suas c~n~lu~oes_ :~:n
as quais também comungo. Muuas, vezes fugm~os à tdexa
de tocar naquele câncer, naquela feri~a, COID; r~ceio de que
possamos vir a comprar uma grande bnga. E ficamos à mercê
de, pelo menos, uma falta d~ expl.icaçã.o; p_elo menos _de se~a
rar o joio do trigo. Não dechnare1 aqm,_ como o cof:!lpanheuo
Senador Epitacio Cafeteira pede, os demais subtítu_los que
farão parte do meu discurso e que deverão ser regtstrados
para que a História, depois; examine.
_ - :Passarei, então, à segunda parte, dentro desse raciocínio
que V. Ex~ desenvolveu.
É de se perguntar: a que valores serve ~ss~ s_~diciosa
imprensa?
Andam tratando por aqui, ao que li, de uma nova_ lei
de imprensa. Tivemos várias. Erh certa época~ o~ .J~rhlhlist_as
eram julgados por cinco- jUrados:_ o 'juiz e tnais quatro sorteados. Claro que não p"otlemos fi"càt Sent uma lei sobre o assunto?
mas precisamos· de muito cuidado, pois acredito que o certo
está com Rui Barbosa: a própria imprensa -trata da imprensa.
Ouvi de um Senador que o bom seriá fazer um estudo
bem profundo sobre a difer~Jlci~-~ão das du~s ~mpi~nsas_:. a
verdadeira e a outra; a que vtsa mformar, fiscahzar, mstrmr,
debater altos temas e aquela que tem AretinO por seu modelo.
É ainda Rui Barbosa quem, guiado pelo escritor italian-o De
Sanctis, traça o retrato daquele que,' ria Renascença, pela
ameaça da difamação e da calún~a, apavoiou- fõdos ~om sua
pena, a qual o enriqueCeU e o fez-viVer entre.feis e papas. Leiamos Rui Barbosa:
"Para se avaliar o que foi esSe domínío tenebroso,
bastaria tomar na história um "quadro, mas o quadro
por excel~ncia da malignidade - a vida de Aretino
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-aquele que e_ntre todos se poderia chamar, no sentido
grego, Diábolos, o caluniador. O nome desse salteador
do espírito, comensura, na Renascença, a queda moral
da Itália e dá·nos as proporções gigantescas <Jasobe·
rania do mal. nas épocas em que um bandido literário
podia exercer sobre a soc_iedade apavorada o monopólio da pena.
O inverossímil nas surpresas da fortuna seria incapaz de gerar outro assombro como a carreira de~se
personagem, fílhode cortesã, que, criminoso e foragtdo
aos treze anos, se aluga fâmulo de um mercador, serve
a um cardeal, explora a domesticidade do futuro Clemente VII, toma a cógula de capuchinho em Ravena,
depois, sob Leão X, tentado pela atração da corte de
literatos, histriões e aventureiros que o rodeiam, despe
o hábito, corre a Roma e veste a libré do Vaticano.
A catástrofe da Igreja e da Itália revela-o a si mesmo.
O saque de Roma, o cativeiró--do Papa, a agonia da
cidade eterna rejubilam a alma do lacaio, a quem as
calamidades da pátria _apenas de_spertam o apetite de
insultar e de pedir. Tendo percorrido todos os graus
da mendicidade e da libertinagem, elege afinal, em
-Veneza, onde.se fala e escreve livremente, o homizio
das baixezas da sua vocação e das vitórias do seu cinismo( ... ) O erotismo de se_us sonetos embriaga os devassos, o veneno dos seus epigramas intimida os hesit~~tes,
a lama dos seus aleives afoga os rebeldes( ... ) Da lmpu-nidade do _seu trono mendicante ao fundo do Adriático
ele senhoreia a Itália toda .... E ele nada em contri. buiçõe_s e honrarias. Ca_rlos V fá-lo cavalgar à sua direita. Júlio III, o pontífice, oscula-o na fronte .... É_ o
_distribuidor universal da glória e _da desonra. O seguro
contra esSa, a assinatur.a. contra a maledi_çência cóinpra-se a peso de oiro .... Torpe libelista, a si me-smo
se aclama o flagelo dos príncipes .... Então_ o_ crápula,
habituado a comerciar indistintamente com a lascívia,
a obscenidade e a devoção, o requintado cantor dos
"Sonneti Lussuriosi", o especialista em romances de
lupanar, ·o estribeira do imperador luterano nas su~s
excursões triUnfais pela devastada metrópole do catohcismo .... É o mestre do_ gênero da masmorra, da chantagem do "black-mail". Negocia sobretudo com o me__ do. A_ lipguagem do sé_cul2 -~·oficiosa, adulatóri"!l; a
sua, desprezadora e imprudente. As calúnias impress~s
eram piores que punhaladas. Coisa estampada quena
_dizer coisa_ verídica. E ele põe a preço a calúnia, o
~.silêncio e o elogio".
__,
"Mas~ ... , -c9ntinua_ Rui-, fazendo-s~jornal, ~
imprensa cortou vasas ao banditismo intelectual. Pode
haver ainda fregueses para as mais abjetas depravações
de sensualidade. Mas essa mercadoria já ·não suja serião
as mãos .dos que- a fabricam ... Sua simpatia- ofende,
s~us ultraj_es glorificam ... Deixai escrever contra .vós
o que qQ.iserem. Cedo ou tarde irromperá o vosso tnun- fo sobre· ao calúnia. Em relação às pessoas, a liberdade
da imprensa" é favorável aos homens de bem e só periga
__aos maus"-. Tu não v~l~s_ ª- pena, Aretino, de que se
toque na libe_rdade, ou se chame a Justiça, para ir às
mãos. Cuidas roubar o nome das tuas _vítimas, e não
roubas o dinheiro senão dos que te pagam ... A imprensa (a verdadeira) não há de ser manietada, porque
tu a enxovalhas. Porque tu existes, não se hão de mutilar as instituições livres.·--~·
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Assim pensava RUí. -sr-. Presidente~ Srs. Senadores. Assim também penso eu.
Ocorre qúe -o- arremedO de Aret.ino, que temos entre
nós, ofendeu mais aS irislltUiÇõcS qiie aqUeles a quem nominou.
Ofendeu a Cârriarã.~·ofendeu o Senado. Afirmou que a Polícia
sabe que mais do que a metade da coca_ína çonsurnida___em
Brasília o é na--Câmara Federal e no Sena-do. . _
A V. Ex~, Sr. Presidente., cumpre -parece-me - decidir
sobre as providências que devem ou não ser toma.das_diante
dos fatos aqui" resumidos. A minh_a opinião pessoal foi dada.
Não me calarei jairiãiS ainda que os pósteros possam assustar-se diante de investidas dessa natureza, que detratam a
honra de polfticos de bem, a Instituição e Biasma:.- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESlD_EN"fE (Nabor Junior) :-Concedo a pala,
vra ao- nobre Senador Ney Suas~;un1).. _(Pausa._) ..
S. Ex• não se enContra presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maqmhão.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN :_;:.- PE. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem· revisão do orador·.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, levo ao -conhecimento-dos nobres pares o
teor de uma carta que estou enviando a cinco mil Prefeítos
de todo o Brasil, bem como a todos os Q.Qveinador~s de
Estado, cornunicandowlhes sobre proposta de emenda constitucional de minha autoria que está em- ftà_in_llá_Çã"o no Senado
Federal e que, posteriormente, entrará na Ordem do Dia,
desta Casa para discussão e votação.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a emenda refere-se à reeleição do Presidente da República, de Governadores de Estado e de Prefeitos. Há três anos defendo essa tese, renovandowa
a cada ano. Após o dia 21 de abril, data em que se confirmará
a derrota do parlamentarismo.• minha proposta estará pronta
para ser analisada e discutida.
Por ocasiãó do debate sobre a Emenda Richa, associeiw
me; embora presidencialista convicto, ao nobre Senador, Porque tinha certeza absoluta da derrota do parlamentarismo.
Por conseqüência, esperava que, depois do resultado, S. Ex~
apoiasse a-emenda da reeleiça6 de Gõverh:idores, Presidente
da República e Prefeitos. ---- · ·- -".o. o•-=
Naquela época, houve grandes debates. Ganhamos na
primeira votação; na segunda, graças à influê?~ia _dO Presidente Collor, do Ministro Jarbas Passarinho e do então Líder
Marco Maciel, perdemos por apenas por três votos.
Desta .forma, estrategicamente, resolvi não colocar minha
emenda em votação, retirando-a da pauta. Estou aguardando
tranqüilamente a derrota do parlamentarismo, fato considew
rado líquido e certo.
-- - E, como dizemos no Nordeste: "quem é coxo parte cedo,
quem anda alcança, quem corre cansa", estou enviando aos
prefe"ifóS de todo o_ Brasil, meus grandes eleitores, uma carta
contendo a minha emenda.
Acredito que meus eleitores contribuirão ativamente para
a aprovação da minha proposta, argumentando_ com seus Dew
putados, seus Senadores no sentido de que sejam favoráveis
à reeleição para esses cargos.
_
Passo a ler a referida carta. solicita:ndo_desta Presidêricia
que a mesma sej3 transcrita noS Anais do Sériãdo. _
"Meu caro Prefeito:
. _.
Comó ex-Prefeito por dois mandatos -1951/1954
e 1959/1963- é um prazer cumprimentá-lo e parabenizáwlo pelo esforço que faz para â.tenuar os. efeitos
de uma crise perversa que· está corrcieildo todo o tecido
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social e dificUltando a ação dos responsáveis pelo setor
público, especialmente daqueles que estão mais perto
das comunidades.
Aproveito a oportunidade para informar ao emiw
nente Prefeito que a emenda constitUcional, de minha
autoria, que permite uma única reeleição do presidente
_da República, dos governadores e dos prefeitos, já tramitou nas Comissões e está pronta para ser incluída
na Ordem do Dia, para votação.
Esta emenda, que tev_e_ o apoio de 44 Srs. Senado-.
res, tem o texto igual ao da Constituição americana,
no seu art. 22, que dá direito à reeleição de prefeítOs,
governadores e presidente da República, por urna única
v_ez, não podendo maiS, em momento algum, pleiteaw
rem o. cargo.
Tendo convicção da vitória do presidencialismo
no plebisCito, é -importante a nossa mobílização_ para
ajustarmos a nossa Constituição -ão--que há de mais
moderno, como ocorre nos Estados Unidos. F):'ança
e em quase toda a EurOpa: -a permissão para que os
governantes possam postular mais um período de mandato para concluírem o programa de governo.
Ninguém melhor que o caro amigo para avaliar
··-.--a justeza da minha emenda.
Só a título de exemplo, sem querer desmerecer
tantos outros, por que não permitir que um Jarbas
Vasconcelos ou um Jaime Lerner, Prefeitos, anteriormente, de Recife e de Curitiba, respectivamente, que
tiveram QS índices de pe_sq~ÜS?_mais "e__)..ey_aÇ-oso nas. su~s
administrações, s_ejam reconduzidos a -seus. cargos? Por
que não deixar p_povo julgar seus gov~rnos?_P~lo. ~~
nos, uma vez só, continuarem_ as administ_raçõe_s que
tiveram êxito? Queni sairia- gánhando nãO seria o povo
das _cidades de tais administrações.?., . ._ ~- ___ .,- . . . , __
- É esta a Perguitta que tem qUe sei- feita aciS srs.
Senadores e Deputados que_yão tentar _suas r.eele.içóes
pela primeira, segunda, terceira oU qUarta_ vez.
É esta a pergunta que tem que ser feita_ao seu
correlig~onário, Depu~ado e Senador, __que vai pedir
apoio para reeleiÇão e não permite cfue o prefeito,
mesmo tendo feito boa administração e tendo o a_poio
do povo, possa pleitear a sua _r_econdu.ção ao_cargo ..
A referida emenda constitucional_ premia os bons
administradores e, conseqüentemente, os municípios,
os Estados e a_ própria União. Ela está pronta para
entrar na Ordem do Dia.
Po-r istÕ, espero que consiga o apoio par-a eSta
-:-miriha emenda, dos _seus Senadores,_ posteriormente_,
de seus Deputados.
_
_
Portanto, conto com a sua ajuda. para pressionar
os Parlamentares de seu Estado. para darem tratamento
iSQ.I_lómico aos chefes dos Poderes Executivos, nos três
níveis da Federação.
Um forte abraço.
Senador Ney Maranhão- Líder do PRN."
-Sr. Presid€:nte,· Srs. Seri-adores, o recado está dado_ Cóin
antec_edência. Acreçlito que a maioria dos prefeitos e governaw
dores irão ouvir, através da ''Hora__ do BrasH". ~_ste recaq.o
do Senador e irão receber çsta carta._ --·· __ . ~- '"'. _ . _,____ _
_Tenho c~r-teza 8.bsolutade que est-a miOha emenda será
motivo de um grande deb~~~. após a derrota do pa~lamenw
tarisrno, para ajustarmos um presidenciafismo, mode!ho, en-
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xuto, àquilo que o_ povo brasileiro deseja: um governo do
Este País viveu em 1992 um _momento de grandeza da
povo, para o povo, onde, irmanados, Poder Executivo e Poder
cidadania e da ética na política. E não vamos perder a energia
Legislativo, trabalhem juntos para o bem do nosso País.
daquele estado d_e coisas. Não instauramos a CPI, não proceEra o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
demos ao impeachment, para simplesmente trocar um Presidente,
mas para mudar a face deste País. E queremos aproO SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a palafundar essa atuação em todos os setores, pois ninguém tem
vra ao nobre Senador Amir Lando.
a presunção de ilibação. A ninguém é dado o direito da infalibiO SR. AMIR LANDO (PMDB- RO. Prommcia9_~
lidade, desde que o Papa reservou para si este privilégio.
guinte discurso. Sem 'revisão do orador.)- Sr. Presidertte,
Nós não acusamos ninguém. Pelo contrário, temos desta tribuSrs. Senadores, o tema que abordarei nesta sessão, devo dizer,
na afumado várias vezes a idoneidade, a honestidade do Presiestava fora dos meus planos.
dente da República. Com issc;>, não quero dizer que possamos
Ainda no ano de 1992, predsamente érri 13 de março,
avalizar toda a administração, até porque o Presidente não
colhia eu assinaturas nesta Casa para a criação de uma CPI
é onisciente nem onipresente em todos os meandros. da comsobre a privatização e obtive·; naquela ocasião-, o apoi~ ~e
plexa administração federal.
44 Srs. Senadores, muitos deles, hoje, inclusive,_ Ministros
O Congresso não pode renunciar ao compromisso públido GoVerno Itamar Franco.
co, consagrado na Constituição, de fiscalizar os atas do Poder
Contudo, resistências encontradas no âmbito do Senado
Executivo. E o Poder Executivo não deve temer a ação justa,
Federal, sobretudo em razão de I~bby que, na época, o Presicorreta, comedida e serena do Congresso.
dente da Comis.são de Privatização exerceu pessoalmente, nuColocadas essas premissas, nós nos dispusemos, mais uma
ma marcação cara a cara, nesta Câmara Alta, \~varam a uma
vez,. a enfrentar um tema que é preocupante, candente, estrepostergação da instalação da CPI. E, em segUida, envolvido
pitoso mas que está na nossa face todos os dias. Quem abre
que fui Cóm a CPI do PC, a matéria foi definitivamente engaos principais jornais dO Bi:""asil verifica a existência de diferentes
vetada.
posições referentes à privatização; posições meramente teóriContudo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, entendo que
cas, temáticas, posições ideológicas. Mas não estamos preocua coerência é, sobremodo~ url! critério de aferição da dignida~e
pados com o aspecto ideológico da questão. Estamos, sim,
parlamentar, e procuro ser dtgno e coerente na representaçao
Preocupados com a lisura dess_e processo, pois a cada leilão
popular do meu povo de Rondônia. A~ui,_ ne~ta C~sa, por
ocorre o ajuizamento de várias ações, questio_na-rido a validade
diversas vezes, abordei o assunto da pnvattzaçao. Tmha eu,
da privatização. Há uma celeuma em tomo de cada evento
naquela oportunidade, algumas objeções sobre a privatizaçãO
dâ. privatização. Às vezes, desconfio que esse procedimento
de determinados setores da economia nacional, porque sabia
tem COID;O objetivo aviltar o património público; pois, na celeuque privatizar era, sobretudo, alienar assuntos de interesse
ma, na discussão, na querela, na insegurança, na incerteza,
naciOnal a capitais estrangeiros.
.
quem Obra.com firmeza- são os interesses espúrios ·que eXtraem
E mais: vérifiquei ·que ·em: Certos setores da economta,
vantagem desse caos que se cria em_ cada caso de desestati~
setores estratégicos, mais importante era a manutençãc:r-tle
zação. É claro que essas são apenas conjecturas.
políticas de interesse nacional do que propriamente a privatiNão se trata_a_qui de colOca:(em xeque a decisão consubszação; e, se privatização ocorresse, essas áreas, então, deve- tanciada na Lei n• 8.031, de 12 de abril de 1990, que "autoriza
riam ser submetidas a cláusulas especiais, visando à manu- o Estado a retirar-se de-Segmentos da economia mais propícios
tenção de políticas de interesse do Pafs.
à iniciativa privada e viabilizar recursos para programas que
Contudo, os ventos da privatização foram mais fortes,
melhor lhe dizem respeito", os programas sociais sobremodo.
e também cedi em alguns aspectos, para partir de uma preO que se pretende com a medida proposta é uma avaliação
missa geral, de uma premissa que é aceita por todos, "priva- do mencionado programa, para que a sociedade brasileira
_ __
tizar é preciso".
obtenha a devida transparência em termos dos atas praticados
Ainda mantenho reservas quanto à Petrobrás, mas nos
pelo Poder Executivo e do ingresso efetivo de recursos aos
demais setores admito plenamente a privatização.
cofres da União.
Portanto, quero deixar bem claro para esta Casa e para
Situemos af o que está acontecendo todos os dias e que
o Brasil que privatizar é preciso, mas vamos fazer essa privatios veículos de comunicação, bem como estudos e pesquisas
zação de forma transparente e de maneira não lesiva ao Erário. elaborados no meio acadêmico, têm divulgado com certa insisNão podemos admitir que este património público, acumu- tência: matérias que levantam a possibilidade de que esteja
lado, através de décadas, com o dinheiro sagrado _do povo, ocorrendo dilapidação do património público.
seja simplesmente alienado de forma aviltante e supmamente
_ Os trabaiP.o~ da CPI deverão, portanto, apurar os principrejudicial ao interesse comum.
. .
_
pais fatos ralativos à privatização, notadamente_ os que se
O que se quer, Srs. Senadores, é que a pnvat1zaçao, referem aos critérios de avaliação das empresas que foram
num primeiro momento, seja submetidaaos_ditames ~a Lei _ pbjeto de leilão~ aos preços estabelecidos e às diferentes moen' 8.031 de 12 de abril de 1990. O que se quer venfica:·,
das utilizadas.
Srs. Sen~dores, é a legalidade do procedimento. E tal verifiAlém da apuração dos fatos ocorridos até aqui no procação não pode assustar ninguém. Não há o que temerl Quem cesso de privatização, os resultados a serem alcançados pela
não deve não teme. Não se_ tem medo da verdade. Ou a CPI pode;ão subsidiar a contin_u_idade do programa quanto
verdade assusta? Ou a verdade é perigosa? Vivemos, n.:.ste
a sua própria concepção, as suas diretrizes básicas e a sua
País, um tempo de crise, em que a verdade causa estragos implementação propriamente dita.
incomensuráveis no seio da administração, em que a verdade
Estou preocupado exatamente em fazer uma radiografia
deve ficar escondida; deve manter-se o véu de. fumaça. Nós desse processo, que é constantemente questionado, e dizer
viemos talvez como o '"cavaleiro da,s sete chaves" para tirar ao povo brasileiro, com a autoridade que a Constituição cono último selo da questão.
fere ao Plflaw..ento, que tudo está bem. E queira Deus que

3360 Sábado 17

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II)

tudo esteja bem. Quero mostrar se há Qefeitos·; víCios, irtegÜlaridades; mostrar e tentar corrigir o rumo desse processo e
punir os culpados~ se houver. Nisso seremos incomplacentes,
não se pode transigir com o crime. E não temos nenhuma
preconcepção; temos sim indícios, denúncias. Mas indícios
e denúncias não podem constituir a base, a prova para punir
quem quer que seja.
Nesse particular, pretendo assentar definitiVamente unia
premissa-:· nós estamos de acordo com as privatizações, com
algumas reservas, como com relação à Petrobrás. Entendemos
que o Estado deve se retirar de áreas que são próprias da
iniciativa privada. Mas deve fazê-lo dentro da lei, sem prejuízo
ao patrimônio público~ sem lesão ao dinheiro do povo.
O Sr. Ney Maranhão- Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. AMIR LANDO - Concedo o aparte ao nobre
Senador Ney Maranhão, com muito prazer.
O Sr. Ney Maranhão - Nobre Senador An:lir Lando,
desde o momento em que V. Ex~ assOmou à tnõuna, tenho
estado atento às suas palavras, porque sei que todos oS pronunciamentos de V. Ex~ chamam_ a ate_nção da Casa e da Nação
pelo seu conteúdo, pela importância do que V. E~·externa.

O SR. AMIR LANDO- É bonqade de V. Ex•
O Sr. Ney Maranhão- É justiÇa,-ilób-re Sen-ador. Esse
pronunciamento interessa ao povo braSileirO, CõJTi o qual estou
de acordo no que tange à privatização, mas queria fazer-algum
reparo. Lembro a V. Ex~ que-queiram ou não os adversários
do ex-Presidente -este programa de Governo, introduzido
por ele, tendo sua continUidade pelo atual Presidente, o programa da modernidade deste País, co:htrário aos carté~s, contrário ao corporativisriiO, péla- privatização, pela competitividade, seria a bandeira de quem assumisse- a P-residência
da República. O Presidente Itamar Francó, todos sabem do
respeito e da amizade que sempre tive por Sua Excelência,
está dando continuidade ao programa do Governo passado,
dentro do estilo mineiro, cuidado para não dar uma '"'tppada"!
Senador Amir Lando, lembro-me que, em 1959/1960, e!-! ~ra
Deputado e defendia a implantação das ZPE. Cito ·:ess.e fato
a título d.e exemplific8ção, quando conclamava m~u_s _l)obres
pares para que abríssemos a economia aó '4pital estrangeiro,
aumentando assim a nossa competitividade. Naquela época,
quando se falava em privatização neste Pais, nobrei Senador,
imediatamente pensava-se em "entreguísrilo". Naquele tempo, as nações aSiáticas, os Estados Unidos-, o Canadá, o México, abriram as ZPE para aproveitar a mão-de-obra barata
naquelas regiões, aliáS-, -cOiilo também tínhamos que aproveitá-las no Nordeste e na sua Amazónia." Mas os ouvidos de
mercador, o nacionalismo tacanho, as esejlieidas i-adlcáiS-âe"Ste
País não deixavam, de inarieira nenhuMa, que í~SO -ilcoiitecesse. Hoje, estão querendo, agora, abrir'oàs ZPE depois de
praticamente 30 anos. Orã, nobre Sena49_r;·essas indústriàs,
que começaram rudimentares, aproveitandO mão-de-obra barata, que vêm de pai para filho, e hoJe·, através do SESI,
tanto os empresários como os operários sãttá.ttament_e especializados, inclusive as indústrias que vê111:~para o Nordeste e
para o Brasil, como um todo, são altam.~.nte espeCializadas.
E nóS, lá no Nordeste, e V. Ex~ na Su~.terra, iJ.ãO temos
gente especializada para trabalhar nessá{ fábricas.' sem-pre
"andamos com o cario na frente ·aos boiS". Esse pioblema
da nossa Constituição, nóbre Senador, jãJO~ dizia o ex-Presidente Samey, corno o ex-Presidente Coll{~ =que também sempre falava a respeito desse tema, e, hoje; o Presidente Itamar
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Franco também o comenta. Há três semanas estive com o
Senhor Presidente da República e Sua Excelência me disse:
"-Meu amigo Ney Maranhão, só quem senta nesta cadeira
sabe o peso que ela tem. Nobre Senador, temos ainda Uma
Constituição que foi feita dentro da ótica do Leste Europeu
e do _Muro de Berlim". Senador Amir Lando, V. Ex•, um
estudiOso desse assunto, sabe que esta Constituição tem 78
~igos de direitos, 46 de garantias, 4 de deveres e 1 de produtiVIdade. Temos de mudar. Quanto à privatização, para m1ni,
é uma falácia, moedas podres, não podem entrar moedas
podres na privatização. Ora, Senador, V. Ex• conhece e defen~
a reforma a~ária, é um dos homens ·que mais luta por
1sso, conhece mmto bem o problema da sua região. É o mesmo
caso, ~enador: devo ao senhor Cr$200 bilhões, sendo que
pa.gue1 alguma coisa dessa dívida em cheque, que voltou e
f~1 protestado, e o senhor guardou ~sse cheque. Um belo
d1a, para sorte de_ V. Ex\ vamos fazer um acertO de contas
e, coincidentemente, de-vo a V. Ex\ e esquecr:. m.e dessas moe~
das podres, ou seja, o "chequezinho borrachudo" que está
com V. ~~ Aí V. Ex~ faz um acordo comigo: "Senador Ney
Maranhao, estou lhe devendo Cr$200 milhões também estão
aqui Cr$100 milhõ:s dos seus '"'chequinhos", que o ;enhor
talvez tenha esq1,1ecido ... "

?e

O "SR. AMIR LANDO ~Iss-o jãmaiS iria acontecer.
O Sr. Ney Maranhão- Estou dando um_ exemplo, Senador.
O SR. AMIR LANDO- Um cheque de V. Ex• não
é, evidentemente, ...
O Sr. Ney Maranhão - A recíproca é verdadeira. Estou
dando um exemplo: "Estão aqui os cheques e o complemento
kle dinheirO". Viro para o Senador Amir Lando ...
O SR. AMIR LANOO - Gostaria de fazer uma ressalva
porque, jamais, V. Er' iria dar um cheque sem provimento
de fundos.
~
O Si". Ney Maranhão --Sei disso. Concluo meu aparte.
Aí, simplesmente viro para o Senador e digo: não, Senador,
- aceito dinheiro, mas meu cheque, não. O mesmo acontece
com esses docUmentos, com essas promissórias do GOVerno,
principalmente quanto à da reforma agrária. Isso é uma prova
evidente, Senador, de rná~fé, porque o Governo tem de honrar
os seus papéfs. Não honrar dá a entender que não deseja
fazer a reforma agrária e tantas outras. Portanto, Senador,
estou de acordo com V. Ex~ O programa de privatização tem
que ter a sua continuidade, o mais rápido possível, porque
o País está quebrado, o cobertor está curto, Senador Amir
Lando, quando o colocamos sobre a cabeça, ficamos com
frio no pé e vice-versa. Veja V. Ex~ o problema do funcionalismo público, a isono:riJ.ia. Falei aqui sobre os militares. Temos
que apoiar o Presidente Itamar Franco em todas essas ações,
·e ô Congtésso, também, na "rápida ação- de privatização, mesmo com algum prejutzo. A Nação está empobrecendo com
essas estatais e há setores da sociedade mais necessitados desses recursos, como o Nordeste. Vamos aprovar rapidamente
a estatização, tirar o peso das estatais do Governo. Veja V.
Ex~ o que aconteceu no Estado de São Paulo, o Governador
Fleury antecipou-se e priVatizOU as-estradas estaduais. Temos
que caminhar rapidamente, mesmo com algum prejuízo para
a Nação brasileira, mas que trará lucros futuramente, à Nação
e à soCiedade. Desculpe o aparte tão demorado, mas era
preciSO esse ·esclarecimento.
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O SR. AMI R LANDO - Agradeço o aparte a V. Ex•,
nobre Senador Ney Maranhão.
Num ponto nós estamos de acordo, evidentemente manM
tidas algumas nuances divergentes.
Realmente, devemos prosseguir com os processos de desapropriação, mas obedecendo a lei, sem causar prejuízo ao
patrimônio público._ Nesse aspecto, não transijo, sou rigoroso,
porque não posso renunciar às responsabilidades que me foram conferidas pela minha representação no Estado de Rondônia. É claro que entendemos esta premissa: privatizar é
preciso, mas corretamente, com lisura, com transparência.
Esse estado de incertezas, a cada leilão, não pode continuar,
como também não pode persistir aquilo que, aparentemente,
signifiCa um aviltamento do preço das estatais alienadas. A
dúviâa de se há ou não há lesão com avaliações aquém do
justo preço não pode perdurar. Quando o Estado compra,
ele paga o preço de mercado. Quando a iniciativa compra
do Estado, ela deve também pagar o preço de mercado, senão
há lesão, irregularidade e irresponsabilidade. Vamos tentar
apurar o que realmente ocorre.
É nesse sentido que leio matéria de hoje da Folha de
S.. Paulo, sob o título "A CPI e a Privatização":
.. A proposta de criação de uma Co_misSáo_ Parlamentar de Inquérito para analisar as priVatizações deve
ser inteiramente- apoiada, desde que tenha como objetivo esclarecer e tarDar transparentes os atos do poder
público e não servir como cortina de fumaça para entravar o indispensável processo de desestatização."
Absolutamente de acordo com aquilo que pensamos, com
aquilo que V Ex~. -nobre Senador Ney Maranhão, manifestou
no brilhante aparte que fez ao meu pálido discurso.
O Sr.. Ney Maranhão - Não apoiado!
O SR. AMIR LANDO- Continuando, Sr. Presidente:
"É crucial fixar claramente essa premissa", e o
fiz hoje, como, aliás, já- havia firmado esse mesmo
entendimento em outras oportunidades. "A dimensão
que ganhou, no Brasil, a intervenção-- do Estado_ na
economia, seu longo histórico, a enorme teia de estatais
resultante - tudo isso crióu Um poderoso lobby que
quer deter o processo-de privatização em si sob pretexto
de dar lisura a ele. Para atingir essa meta fronfalmente
contrária ao interesse- -naciOnal, usam-se argumentos
que poderiam ser legítimos, não fosse a intenção oculta."
r

Não há intenção oculta. Estamos afirmando aquilo que
é a nossa convicção, aquilo que constitui a coerência de_yma
atuação parlamentar, aquilo que pulsa no meu coração sobremodo.
Sou exatamente um defensor do património público.
Quando Procurador do Incra, resgatei milhões de hectares
de terras indevidamente detidas, gritadas, enfrentando a "pis~
tolagem", os grileiros, enfrentando aqueles que ameaçavam.
Não temo nada aqui. Vou até o fim para Verificar o que
está acontecendo, porque não-posso admitir que não sequestione um prejuízo de 500 milhões dç dólares_ ou de bilhões
de dólares na privatização.
_
Investigamos _o cas.o. PC, mudamos um Presidente, por
irregularidades que, no frigir das contas, chegaram a 200 ou
300 milhões de dólares. De repente, esses fatos n_ão podem
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se repetir, mesmo sob as boas intenções de quem age sem
qualquer proveito próprio. Mas a responsabilidade existe.
Sempre que houver lesão, alguém terá que responder. Esta
é a nossa preocupação.
Não queremos entravar a privatização, mas não podemos
concOrdar com qualquer eventual irregularidade. A esse direito, noss_o mandato não nos perníite renunciar.
E, desta tribuna, quero fazer um apelo à Liderança do
meu Partido para que indique os membros desta CPI, porque
rião podemos admitir que o PMDB, que sempre foi a cidadela
da resistência democrática e o Partido paladino na defesa
da ética na política, cause agora qualquer embaraço ao pronto
e pleno funcionamento dessa CPI.
Também faço um apelo a todos os líderes partidários,
pois a Nação está de olho: vamos realizar um trabalho séri.o,
criterioso, sereno, mas conseqüente e, possivelmente, um trabalho que venha muito mais trazer a lume informações legislativas, indicações para aprimorar esse processo, do que propriamente a punir quem quer que seja.
A minha intenção maior é dar a essa CPI um caráter
de informação legislativa, de fazer uma investigação, para
colher elementos a fim de aprimorar esse processo _e afastar
de vez a celeuma dessa questão, dar o aval do Congresso
Nacional para um processo que é importante para o bem-estar
do povo brasileiro, mas exigir a lisura, a transparência, a
correção.
Não podemos, de maneira nenhuma, transigir quanto
a princípios. Não _se pode conciliar o cri:nle com a virtude.
Ao crime, a puniÇão; à virtude, o nosso aplauso.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Amir Lando, o Sr. Nabor
2\' Secretário, deixã a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Ronaldo Aragão._

Júnior~

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Aragão) - Pela impor·
tância do discurso de V. Ex\ a Mesa lhe concedeu mais dez
minutos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho à tribuna
para falar - creiO que será a última oportuflidade, antes
do plebiscito - sobre O parlamentarismo. MaS, antes, não
posso -deixar de abordar o tema levantado aqui pelo Senador
Amir Lando.
Claro que o assunto das privatizações é da maio_r importância e significado. O Senador Amir Lando levanta uma
quçst~o que é das- mais iinportantes. Eu mesmo", Jesta tribuna,
durante tódo o tempo do governo anterior, debati muitó essa
questão, argumentando que esse assullto deveria ser transparente e sobre ele_ deveríamos ter profundo conhecimento.
Essa foi, iili:lusive, uma questão ob]etõ de c!íticas por
parte da grande imprensa quanto ao GovernO Itamar, sob
o argumento de que as privatizações estavam Sendo evitada,s,.
pois o Presidente era contrário a elas, não as desejava. Sou
testemunha - e__inclusive participei de reuniões - de que
o_Governo Itamar Franco está fazendo questão absoluta de
. participar de todOs os debates.
_ Ainda ontem, houve uma reunião com os membros da
Comissão que, inclusive, teriam-Cblocado seus cargos à disposição, sob a argumentação de que, se havia alguma dúvida
com relação ao j:iroceUimento deles, eles não queriam criar

~
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embaraço para o Governo~ Várias reuniões com Ministros
e os membros .da Comissão de PrivatizaçãO São feitas para
debate, para discussão e para esclarecimentos.
Certa vez, desta tribuna, disse que não poderia responder
ponto por ponto da resposta porque não a conhecia, mas
posso responder ponto por ponto do trabalho, da ação, da
dedicação do Presidente Itamar Franco cmn relação a essa
questão.
O Governo não tem nenhuma preocupação com relação
à CPI ou o que quer que o valha. Essas comissões devem
ser feitas, e feitas para apurar responsabilidades. A preocupação existe com relação à forma de encaminhamento desse
tema e à forma de como se levar adiante.
Estamos vivendo um projeto delicado~ complexo, difícil,
que é essa questão das privatizações, inclusive é uma tese
polémica. Na verdade, existem aqueles que são contrários
às privatizações, achando que essas empresas devem continuar
na mão do Estado; outros acham que se deve dar de graça,
porque, assim fazendo, ganha-sé, porque se deixa de gastar
oom essas empresas; há ainda os que acham que se deve
analisar caso a caso, e privatizar não significa leiloar a qualquer
preço; por último, há os que acham que existe uma série
de empresas que sempre devem ficar na mão do Estado. Não
é aquela questão apenas de dizer que o Estado deve ficar
com Segurança, Saúde e Educação, e que o restante deve
ser privatizado.
Existe outra questão a ser analisada: se houve um determinado momento em que o Estado criou essas empresas,
não o fez concorrendo com a iniciativa privada. Criou-as porque não havia capital e nem interesse na iniciativa privada
para entrar nesses determinados setores.
Essa, então, é uma questão séria e de grande responsabilidade.
O que quero dizer é que o Governo não tem nada a
temer. O Governo- do Presidente Itamar Franco tem a maior
preocupação em que se esclareça detalhe por detalhe essa
questão. NãO tem nenhuma preocupação em que se busque
a verdade, porque a verdade interessa ao Governo do Presidente Itamar Franco.
É claro que há preocupações, porque es~a é .;;;.á·q~estão
que mexe com a bolsa, que mexe com o interesse, que mexe
com a Economia e precisamos ter- condições de levantá-la
e conduzi-la. A maneira de levar, a maneira de cuidar, a
maneira de avançar é uma responsabilidade que todos devemos ter. Mas apurar a verdade e buscar a responsabilidade,
repito, isso estou vendo diariamente no Govetno" do Presidente Itamar Franco.
Creio que já devo ter visto, nos últimos quinze dias,
o Senhor Itamar Franco, seus Ministros e os membros da
Comissão reunidos pelo menos umas dez vezes. Oh tem, começaram a reunião às 17h e terminaram às 21h, debatendo,
discutindo e esclarecendo ponto por ponto, vírgula por vírgula,
essa matéria.
Então, não acontece mais aquilo que ocorria no governo
anterior, quando o presidente do Banco Central fazia o que
queria, como queria e praticamente só tOmávamos conhecimento das notícias pelo jornal.
Neste Governo, as questões estão sendo esclarecidas, debatidas, aiÍalisadas, e o Presidente da República avocou a
si a responsabilidade final de que vai ser privatizado e a
que preço será privatizado. Enfim, Sua Excelência assumiu
a responsabilidade da condução do processo.
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Vejo com a maior tranqüilidade o discurso do Senador
Amir Lando -homem que merece o nosso apreço pela posição, pelo destaque, pelo papel que a História lhe reservou
no passado - e digo a V. Ex• que pode ficar tranqüilo pois
todos nós estamos com essa mesma preocupação.
O Sr. Amir Lando -Senador Pedro Simon, permite-me
V. ?x~ um aparte_antes de mudar de temática'?
O SR. PEDRO SIMON - Com o maior prazer!
O Sr. Amir Lando -Nobre Senador Pedro Simon, V.
Ex~, corilo bem acentuou no início de seu pronunciamento,
sempre foi daqueles que liderou essa matéria, que tem, enfim,
uma história, uma- coerência e que mantém as mesmas posições. E eu sempre fui um discípulo de V. Er-, me aninhei
nas grandes preocupações manifestadas por V. Ex~ desta tribuna, e em conversas, enfim, na própria vida pública- que já
tem um perfil que ganha, não apenas a dimensão deste País,
mas o respeito de todos os recantos. O que é mais importante
é que estamos de acordo. Devo dizer que tive oportunidade
de conversar sobre essa matéria, não na última visita que
fiz ao Presidente Itamar Franco, mas na primeira vez que
lá fui. E Sua Excelência sempre saudou essa iniciativa, não
-há o-que temer. Não vejo llenhuma preocupação da Comissão
que seja motivO de renúncia Coletiva.
-OSR. PEDRO SIMON- V. Ex• permite-me um esclarecimento importante? Houve muito equívoco na manifestação
da imprensa com relação à Comissão.
Foram publicadas nos jornais notícias de V. Ex~ falando
-em CP!e âo DiretOr da empresa dizendo que as coisas estavam
equivocadas e não sei mais o quê. Os membros da Comissão
foram ao Presidente da República e disseram: se Vossa Excelência achar melhor, colocamos os cargos à disposição.
Eles não pediram a demissão, apenas aquele foi um gesto
de grandeza e mereceu todo o respeito de parte do Presidente
da República. Eles disseram: está acontecendo isso e Vossa
Excelência está tranqUilO. Se Vossa Excelência entender por
bem, achar melhor para o País, para o seu Governo, nomeie
outros membros em nosso lugar.
Aí, o Presidente da República respondeu imediatamente:
absolutamente. Estou confiante no trabalho dos senhores.
Inclusive há dentro da Comissão - e eu acho isso bom pessoas com pensamentos diferentes~ há divergência interna
dentro da Comissão, O que é bom.
E aí alguém falou: quem sabe, quem diverge deveria
sair. E teve como resposta: não, quem diverge 4eve continuar
lá também, até para continuar d.ivergirido dentro da Comissão.
Quer dizer •. se tem uma pessoa que pensa diferente que
está na Comissão, que continue pensando diferente dentro
dã Comissão.
A Comissão não pediu uma CPI e nem pediu para saif.
Não. Como havia o pedido da CP! - convém que se diga
e eu esclareci esse aspecto ao Senhor Presidente da República,
esse problema de CPI não está correlacionado com o que
está acOntecendo agora, ele já existia ao tempo das privatizações do governo anterior ..;_, o- primeiro pedido de CPI
de V. Er' vem de muito tempo atrás, era para ser feito sobre
as privatizaçõeS do governo anterior.
O Sr. Amir Lando- Perfeitamente.
O SR. PEDRO SIMON- Apenas, como não saiu a CPI,
está sendo renovado agora o pedido.
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Ora, se estão falando em CPI. se aí está que o presidente
da empresa está dizendo que é contrário, não sei o quê,'os
nossos nomes estão à disposição, pódem nos tirar e colocar
outros. E o Presidente Itamar Franco imeOiatam~nte respondeu: estou muito satisfeito e acho que vocês devem continuar.

v.

O Sr. Amir Lando _ Perfeito. Os esclar.ecime_ntO.s de
Ex~ foram mUito úteis.-Como v. Ex~ mesmo diz; não há
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nava: dizia que era a favor da antecipação do plebiscito parqué
ela-favoreceria à vit6ria do presidencialismo. Parecia meio
ingênuo o que ele estava dizendo; agl?_~a, à distância_, y_emos
que, Tia verdade, a malícia -do nobre Senador era -enorme_
e, dolorosamente, S. Ex~ estava certo na an~lise que fazia.
9 que me machuca, e que acho tão triste, neste País,
é que vamos a um pleito onde nada daquilo que tinha que
ser tratado foi debatido. Vamos para um debate sem o devido
respeito para com o- povo brasileiro. Não se diga que o povo
brasileiro não tem competência, que não é s_ério, que· não
sabe apanhar e que não sabe aprender. Nós, a começar por
mim, Pedro Simon, p-arlamentarista, não sOubemos esclare:Cer, não- soubemos orientar, não soubemos usar os espaços
de rádio, jornal e televisão para colocar a verdade diante
da oPiniãO pública. E, lamentavelmente também - lá na
minha terra, em Porto. Alegre, houve debate na_ televisão,
na RBS, houve debate no rádio - as empresas de rádio e
televisão, ao contrárjo do que imaginávamos, despreocupararo-se em fã.zei-aquilo que imaginávamos que iria acontecer,
que era as emissoras de r_ádii:i~e-_têlev.isão_ abrire.m os sc;;us
espaços para o debate sobre Q parlamentarismo, o presidenciafismo e a monarquia.
·· -· · ·
..
o Sr. Josaphat Marinho - Senador Pedro Simon, V.
Ex~ me concede um aparte?

razão nenhuma para-temer porque não vamos dar um tom
e um sentido político" a essas investigações; somei1té Vàrrids
nos ater aos fatos. Os fatos, -evidente, -00 s- cau-Sãin preOcUR
pação, como devem ter causado_ a v. EX', assim coroo causaR
ram ao Goverilo e ao- Presidente Itamar Franco. Tanto iSso
é verdade que 0 Presidente reuniu parte do- seu Ministérioe as autoridades envolvidas com a matéria, por diversas horas,
tentando elucidar e espancar qualquer dúvida ou qualquer
irregularidade. Isso, parece-me, deve ser aplaudido por todos
nós. E eu senti" que o Presidente Itamar também partilha
das mesmas preocupações que eu e v. EX~ Então, nobre SenaR
dor Pedro Simon, a nossa intenção é muito clara. Esse é
um trabalho que data de 13 de março de 1992, antes do PC,
exatamente quando se discutia esse processo de foima mais
efetiva. Depois, o casO PC conseguiu abafar a questão. Mas,
acho que esse é o caminho. Tivemos-do Presidente Itamar
Franco, vamos dizer assim, üm entendimento de que o Presidente da República quer a lisura, e isSo está ímplícito em
O SR. PEDRO SIMON - Conçedq o aparte a V· Ex•
todas manifestações de Sua Excelência. O Presidente Itamar
Frartco está hoje como alguém que quer definitiv3meD.te afasR
O Sr. Josapbat Marinho- Nobre Senador Pedro Simon,
tar qualquer-ato de corrupção, por-menor que seja, assim
V. Ex~ já disse bem que não tivemos respeito, na campanha,
um homem que quer, realmente, resgatar a moral e a ética ao povo. Mas vamos assinalar também que não houve .respeito
no exercício da Presidência, ilo exercício do Poder Executivo. ao próprio pensamento político. O que se tem dito na televi_sãó
De !DOdo que, penso que vamos marchar unidos porque não
de Ialso é iil."cõitcebível. De um lado, a propaganda da manarvamos ·acrescentar nada, não vamos tisnar nenhum ato de
quia diz: ''Vote no Rei''. Como votar no rei? _Quem ·vái Votar
lisura. Nós queremos expor.- Às vezes, não há proveito algum no rei? Qual é o _cidadão que vai votar no rei? De outro
para o·-agente da administração-praticar um ato lesivo ao
lado, a campanha presidencialista põe artistas qUe- ficilm a
Erário. Tudo isso será aptec"lado com detalhe e sere_nidade.
dizer: "Segure o seu voto"; "Estão _querendo tomar o seu
O que temos que fazer é afastar esSa -questão da discussão
voto"; "Diretas, sempre. Vote no presidencialismo". Como
de cada dia: ou a privatização prossegue porque é ·correta se fosse possível sustentar que só há -o voto direto no regime
ou se retifica seu o rufuo ou, então, evidentemente, vamos presideti.cial. É pena que a Justiça Eleitoral não tenha.ex~rci~
pensar em outra forma de resolver o problema e alterar tudo
tado a sua autoridade para suspender esses programas;exiginR
o que está aí. De modo que a nossa proposta não tem nenh_um _do a retificação necessária a bem da verdade.
sentido de iludir ou de polemizar: tem o sentido de esclarecer·
0 SR. PEDRO SIMON __ Re_conheço e quero trazer
--o meu elo~o ao Senador José Richa, que foi o coordenador
Muito obri~ado a V. Ex~
O SR. PEDRO SIMON- Agradeço o aparte de V. Ex•,
do Movimento Parlamentarista Ulysses Guimarães. Penso que
nobre Senador..Vamos debater muito ;;tinda e!iSa inª:téria, ----- S_.__Ex~ fo"i eSforçado, competente; e se falhou, falharam tarobém os- seus_ assessores - eu, Pedro Sil:non, t3.lve.z sej_a um
Peço licença para entrar no assunto que me traz aqui:
dia 21, quarta~feira, é o dia_do plebiscito. Eu ficaria muito
dos que falhou. Seria ridículo para mim, se a esta altura eu
mal, perante a minha consciência, se eu não viesse aqui hoje.
estivesse ·aqui a dizer que o processo não andou. Mas, na
Creio que na semana que vem será muito difíCil termos reu~ -vetâade, eu sou obrigado a reconhecer_ que, por culpa de
niões porque segunda e terça-feira serão os últimos dias ante- muitos, a começar por mim, não soubemos esclarecer o povo
riores ao plebiscito. Na quarta-feíra, teremos o plebiscito e, nos programas de rádio e televisão.
na quinta-feira, todos acompanharão os resultados pelo rádio
Agora, quero dizer que é uma pena o que vai aCoflte_Cer,
e televisão.
porque, em primeirO lugar, estamos diante de_ umá oportUAs notíCias que temOs são_de que houve um fato realmente
nidade única da nossa geração. Já tivemos uma opófttinidã.de,
muito estranho com relação ao possível resultado do plebis- e fracassamos, em 1961, e teremos uma outra oportunidade,
cito.-agora, na quarta-feira.
Lembro~me que aqui, durante todo o ano passado, debaNão sei quando o País terá uma outra oportunidade de
tíamos essa matéria e tfnhamoS que convocar o Senador Marco
melhorar as suas_ instituições. Não sei, sinceramente, ·se -·var
Maciel para que S. Ex~ aparecesse e viesse falar sobre o presiR ser preciso uma n'ova revolução, um novo golpe militar, mais
dencialismo. O nobre Líder do PRN, então Vice~Líder do
20_ ou 30 anos de- generais; não sei se precisarém.os de uma
Goveino, era das pessoas até que, com bastante coragem,
insurreição social por causa da fome; since"rameritf:, não sei
qual será a próxima oportunidade. A minha geração não vai
defendia o presidencialismo. Agora, vejo a malícia que o Senador Marco Maciel tinha, ele é mais malicioso do que eu imagi~
ter~ À minha geração, quarta-feira, termina a perspectiva Que
+
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teria de modificar aS iristituições. Eu riãO sei qual será o caminho da geração que vier depois da minha.
O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. PEDRO SIMON - Concedo o aparte ao nobre
Senador Ney Maranhão, com muito prazer.
O Sr. Ney Maranhão -Meu líder e amigo, Senador
Pedro Simon, corii respefto aO que V. Ex~ está dizendo da
tribuna, quero chamar a atenção para o episódio da eleição
na Câmara dos Deputados. V. Ex~ sabe que o povo acompanhou atentamente as atitudes do Congresso. Nós, aqui, Sena-

dor Pedro Simon, demos um exemplo. Nós elegemos a Mesa
do Senado Federal, de acordo com a proporcionalidade, ou
seja, respeitando os partidos, prestigiando-os, dando um

exemplo do que a maioria do Congresso queria, qUe-era o
parlamentarismo. Mas o que aconteceu na Câmara? Aconteceu como naquele adágio popular: "Faça o que digo; não
faça o que faÇo". Lá, há maioria parlamentarista, o que não
ocorre no Senado. Elegeu-se o meu Coriterrâneo, o Presidente
Inocêncio Oliveira~ Mas, dentro das regras~- o- maior Partido
é o de V.

Ex~;

de acordo com a proporciOnalidade, ele é

que tinha direito à vit6iia. Então, lá, não houve respeito
aos partidos, mas sim à capacidade do trabalho que o Presidente atual teve durante esses anos para preparar sua candidatura. Houve voto do PT, do PDT, enfim, de todos, aprovando
a Presidência da Câmara para o Presidente Inocêncio. Isso
foi um exemplo, Senador, muito ruim pira aqUeles que pregam partido forte. E eSsa foi a resposta dada. Dentro dessa
linha, Senador Pedro Simon, eu já previa o reSUltado. E tenho
a satisfação de dizer a V. Ex~ que, de acordo com uma entrevista ·concedida ontem, o Governador de Pernambuco já admite a reeleição para Presidente da República. E, se já a
admite, a minha emenda- que eu já previa, segUndo o aparte
de V. Ex~. que agradeço -será vitoriosa, Senador. E a reeleição será o gqmde debate, após o dia 21 de abril, quando
se votará o sistema de governo. E tenho certeza de que V.
Ex\ cõmo Uder do Governo e que defende o parlamentarismo, com a derrota desse sistema, irá- ti:::ntar aperfeiçoar
o preSidencialismo. E os seuS prefeitos irão'fãzef um veemente
apelo a V. Ex~ para que esse sistema de governo seja aperfei:.
çoado dentro dessa emenda que esse humilde Senador defende.
O SR. PEDRO SIMON -_Com todo o carinho que tenho
por V. Ex•, repare qual vai ser o debate a partir de quinta-feira:
Até quinta-feira: parlamentarismo. presidencialismo; depois
de quinta-feira, a solução será a reele-ição.- Com todo o carinho
que tenho pelo Presidente Itamar Franco, não sei Se a- reeleição
de Sua Excelência ·seja ·a- SOlução para os problemas deste
País~ Com todo o respeito que tenho pelo Governador Alceu
Collares, no Rio Grande do Sul, não sei se a reeleição do
Governador seja a solUÇão para os problemas deste País.
O problema abordado por V. Ex•- com: relação à Câmara dos Deputados _- é uma demonstração daquilo _que não
soubemos expor ao povo brasileiro. O regime presidencialista
é o regime onde o deputado é irresponsável. Venderam uma
imagem diferente do que acontece. O que-v. Ex~ salientou
- na hipótese de ganhar o Deputado Inocêncio Oliveira,
ou de ganhar não sei quetn, da maneira de votar na Câmara
e da maneira de votar no Senado- isso riâo~iíneressa. Agata,
no regime presidencialista, o deputado é' irresponsável. Ele
votou em Collor; endeusava Collor; e quando _Collor caiu 1
ele veio, agora, para o Presidente ItamarFr;inco. Hoje, It3mar

Abril de 1993

é simpático; daqui a um ano, -às vésperas da eleição, o Presidente pode eStar em baixa; e se o estiver, ele ficará contra
Itamar; ele não deve a ninguém responsabilidade do que faz.
O Congresso terminou de votar _o Orçamento. Um Orçamento difícil de se executar, impossível de se executar. Mas

cada deputado e senador votou a sua verbazinha, a sua condição aqui, ali e acolá. Ele, deputado, ficou bem perante a
opinião pública. Mas vai ser executado? Não vai ser execu-.
tado? Tem condições de executar? Não tem condições de
executar? Para ele pouco importa. O deputado não tem nenhuw
ma responsabilidade. O presidencialismo é o regime onae
o deputado é irresponsável; no parlamentarismo, o deputado
é responsável. Não se vota no sistema parlamentarista como
no presidencialismo, pensando: tenho dinheiro no bolso, vou
me candidatar e vou acabar ganhando; vote para Presidente
em quem quiser, vote para Senador em quem quiser, vote
para Governador em quem quiser, mas vote em mim para
Deputado. No parlamentarismo, seria exatamente o contrário.
Tudo aquilo que o Dr. Brizola e os presidencialistas criticam no Congresso é o Congresso presidiméialista, porque,
no Congresso parlamentarista o deputado é responsável. Voto
naquele deputado, mas ele já tem que me dizer quem será
o seu Primeiro -MiniStro, qual será a sua doutrina; e daí
a algum tempo, se o deputado voltar, vai ter que me responder
como está o Governo eleito· por ele. E pode dizer, por exemplo: sr. deputado, votei no se:nhor. mas veja o que está fãzendo
o Primeiro-MiniStro que o senhor ·elegeu. E terá que responder. será responsável.
No parlamentarismo há cc-responsabilidade entre o Executivo e o Congresso Nacional. E venderam o contrário: que
o parlamentarismo é o regime dos deputados: "Você quer
substituir 150 milhões de votos pelos votos_ de 503 Deputados?" E o povo aceita que é iSso. O povo está convicto de
que, no parlamentarismo, são os deputados que vão mandar;
e de que, no presidencialismo, é o povo. E não tiVerilOS-Competência para responder a isto, mas alguém vai fazê-lo perante
a História. o· meu amigO Senador por PernambUco, Presidente
da Frente Presidencialista, o Sr. Quércia, o Dr. Brizola, muitos
respoi:Jderão perante a História; porque ela vai mostrar, logo
adiante, o grotesco desta situação.
O Sr. Josapbat Marinho- Permite-me V. Ex~ um novo
aparte?
O SR. PEDRO SIMON - Estamos sujeitos a ver acontecer novamente o que já ocorreu. Parece que estou sentindo
um cheiro no ar. Há três anos, tivemos que decidir-entre
Lula e Collor. Não sei se, no futUro, nãO teremoS de- tomar
o mesmo tipo de decisão. E maiS ·um Shlvador, e mais um
santo, e mais um homem que vai fazer niilagre.
Vejo O meu amigo Brizola dizendo na televisão que o
presidencialismo dele é diferente: é o presidencialismo com
as reformas de base. Mas qual é o Congresso dele que vai
fazer a reforma de base? CorQ.p? Ou ele acredita que vai
conseguir uin CongressO coin mak:>ria para fazer as refóirrias
de base? O Jango 'Quis fazê-las, era a tese de 1964. Tinha
que haver reforma de base, e, cçm isso, Jango·e Brizola terminaram no Uruguai. E fi:Zerani iSto sem a menor ·cerhriõriia.
Enfim, e-stã af esse debate todo, e o povo, na sua ingenuidade, e porque não foi esclarecido, vamos fazer justiça-, vai
votar sem saber no quê. Mas uma boa parte acredita nesta
idéia fantástica: "Se não der, a gente tira". O brasileiro, desgraçadamente, age desta forma: o que vale é ~última história.
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Não temos memória. Corno foi uina "lavada" para tirarem
o Collor, a atitude mais fácil é esta: "Se n_ão der, a gente
tira." Em 102 anos de presidencialismo, tiramos um; na História do mundo, tiraram um. Melhor seria que não tivesse havido
impeachment; estaríamos _com um Collor fa_z_endo desgraça,
mas provavelmente passava o parlamentarismo. Quando é
que vai haver um outro Presidente que vai organizar uma
outra quadrilha? Quando é que vai haver um outro irmão
que vai denunciá-lo? Quando é que vão acontecer os mesmos
fatos que se conseguir provar com relação ao . Sr. Çollor?
No entanto, está lá:_ ''0 que estão fazendo çorn o meu voto?''.
O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. Ex• um aparte,
nobre Senador Pedro Simon?

~"Sábado

17 3365

Espanha, Felipe González é Prinieiro-Ministro há 10 anos,
e a Primeira-Ministra Thatcher ficou 12 anos. No parlamentarismo, quem é bom fica pOr tempo indeterminado, e quem
é fll:i_~ c~i no_ dia seguirite. _E~~ ~ _a questão.
V. Ex• fala em reeleição: ela é da essênda_do parlam.en~-·
tarismo, porque, nele, quem é bom fica, quem é ruim sai.
Agora, no presidencialismo, quem é ruim fica. E, normalmente, neste Brasil, é g()lpe de Estado. Pela primeira vez,
houve o impeachment ..
O Sr._ Ronaldo ~ragão- Peirnit~-me V.
O SR. PEDRO SIMON- Pois não.

Ex~

ui_n aparte?

O Sr. Ney Maranhão- Mas 80% pregavam o parlamen·
tarismo. É o que diz o provérbio: "Faça o que eu digo, mas
não faça o que eu faço".
O SR. PEDRO SIMON - Se houvesse o parlamenta·
rismo, o presidente da Câmara seria o presidente do maior
partido. O maior partido teria a maior representatiVidade,
elegeria o primeiro-ministro e também o Presidente da Câmara. Isso é evidente.

_ . O Sr. Ronaldo Aragão ...,- Senador Pedro Simon, ouço
a veemência do discurso de V. Ex• na defesa do parlamentarismo, e, cOrtio também sou parlamentarista, fico muito à
vontade. Como afirmou muito bem o Senador Josaphat Marinho, houve omissão da Justiça Eleitoral com relação às propagandas._ Na realidade, houve propaganda política, e não de
esclarecimento do povo - por _culpa dos parlamentaristas
e dos presidencialistas. Formou~_se_ uni_ palco eletrônico_ de
candidaturas à Presidência da República. Com uma campanha
dirigida, com expressões do tipo "querem tirar· O seti voto
" ou_ ••você não vai eleger" etc., a conseqüência é que o
povo brasileiro, como diz muito bem V. Ex\ vai pelo último
re~ultacJo. El! faria uma indagação àqueles qu~.sãº presidencialistas: o .que acontece se__ elegermos para a presidência da
República um cidadão probo, honesto, mas incompetente?
Como Se fará O impeachment, já que a Constituiçáo só prevê
o_impeachment na improbidade. Se o cidadão for probo, honesto, sério, mas administrativamente.incompetente, a Nação
terá que suportá-lo _durante cinco anos. Além disso, muito
bem disse V. Ex•, o mundo inteiro não teve um exeniplo
semelhante ao do Brasil durante 100 anos de República. Mil
anos passarão, e esta Nação não vai votar o impeachment
de outro Presidente da República. Senador Pedro Simon, se
pãssai" o-presidencialismo, como parece já estar definido, confonne demonstram as pesquisas de opinião pública, com uma
vitória de mais de 50%, tenho dúvida de que o próximo presidente da República consiga governar esta Nação; porque,
se não forem feitas as reformas eleitorais, partidárias e tributánte da República que governe esta Nação. O povo reclamará,
afirmando desconhecimento, mas a oportunidade única, que
V. Ex~ disse desta tribuna, é verdadeira. Não existirá '~Sassá
Mutema". Se o regime presidencialista não for reformado,
o Brasil ficará cada vez mais ingovernável, já a partir de
1994. Portanto, nobre Senador, os parlamentaristas que não
fizeram uma campanha de esclarecimento -e me incluo entre
eles - são culpados. A Nação viu um início de campanha
eleitoral de -candidatos para 1994, e não de esclarecimento
de regime e forma de governo. O povo ficou pensando que
não iria ter mais ó_ direito de escolher o- Presidente da República, o que o fez preferir, segundo demonstram as_ tendências,
o presidencialismo. Parabenizo V, Er e espero que o povo
brasileiro seja conscientizado de que, independentemente do
regime adotado, o Brasil precisa promOver as reformas das
quais tanto necessita.
- --- -

O Sr. Ney Maranhão-- Claro, Senàdor Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON - Agora, no regime presiden·
cialista, em que há a irresponsabilidade, vota-se em quem
se quer. É o contrário do que V. Ex• está dizendo: no parla·
mentarismo, se o Jarbas Vasconcelos é bom, pode ficar. Na

Ó SR. PEDRO SIMON -Nobre Senador Ronaldo Aragão, V. Ex' colocou muito bem a questão.
Julguei que, no dia 22 de abril, caso fosse vitorioso o
presidencialism,o, teria início a campanha para Presidente da
República. Na verdade, já começou: Leonel Brizola, Lufz

O SR. PEDRO SIMON -Pois não.
O Sr. Ney Maranhão - Nobre .Senador, V. Ex~ está
mostrando que o 'presidencialismo é o cão do. segundo livro,
mas discordo de V. Ex~ Primeiro, no presidencialismo, temos
governadores como Ciro GOmes; temos prefeitos, como foi
Jarbas Vasconcelos, que a-dministrou uma cidade, como Recife, com dificuldades enormes, e que, no entanto, teve quase
80% de votos, segundo as pesquisas de opinião pública; temos
Jaime Lerner, ex-Prefeito de Curiiiba, que constitui um exemplo de administração bem-sucedida. Assim, de acordo com
a minha emenda, por que não se conceder a esses homens
o direito a um segundo mandato? O presidencialismo, Senador
Pedro Simon, não é isso tudo que V. Ex~ eStá pregárido.
O parlamentarismo sei"á um grande regime, Senador Pedro
Simon;- inas daqui a 20 ou 3Uanos ileste País. Primeiro, temos
que dar exemplo aqui, Senador. Setenta e cinco por cento
da nossa Constituição ainda não foi regulamentada. Temos
ainda, Senador Pedro Simon, de dar o exemplo. É aquilo
que eu disse: é necessário haver partido [arte. V. ~ sabe
que não temos partidos fortes. V,_ Ex:~, _dQ __Rio Grande do
Sul, é votado, se for do PMDB ou do PDT. É V. Ex• que
é votado, e não o partido. Precisamos primeiro ajustar, para
depois o povo julgar. E julgou com muita competência, Senador Pedro Simon, porque - como já citei c_~ o Deputado
Inocêncio Oliveira, que é do nosso Estado e, com muito orgulho, é o Presidente da Câmara dos Deputados, foi eleito.
o povo viu que esse parlamentarismo que pregam não é o
que ele queria. Votaram em Inocé:ncio Oliveira todos os Partidos. Esse é o exemplo que quero dar. Em qualquer administração, Senador Pedro Simon, temos exemplos.
O SR. PEDRO SIMON - Mas a vitória do Deputado
Inocêncio OliVeirã é de uma Câmara presidencialista. Uma
Câmara presidencialiSfa Dão tem reSponSabilidade: vota-se em
quem se quer.
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Inácio Lula da Silva e Paulo Salim Maluf já inicíãra"m sriascampanhas.
Não se pode criticar essa põstura, põrque é aa _essência
do sistema presidencialista que essas coisas aco·nteçam:. QUalquer um que se encontrasse numa situação confOrtável em
relação à candidatura para a Presidência teria, Cõltl cefteza,
deflagrado sua campanha. Por essa_ razão, não faço crft_íciis
às pessoas; tenho certeza de que a antecipação dos candi~atos
deveu-se à essência das circunstâncias. Sou até um pouco
menos pessimista. Pergunto: se os presidenciáveis prosseguirem a campanha em tom de reta de chegada - como começaram - como chegarão ao segundo turno em novembro
do ano que· vem?
Todos sabemos que se precisa realizar uma reforma partidária. Não temos dúvidas de que a faremos., com bem pode
testemunhar o S~nador José Fogaça; Relator do projeto que
veio da Câmara dos Deputados. No entanto, cabe a pergunta:
como será essa reforma?
No próxiino ano,' teremos eleiÇões gerãíS, OU
·seião
escolhidos o Presidente da República, o Vice-PreSiderite -da
República, 27 GOvernadores, 27 Vice-GõvetnadOres, 54 Senadores, 108 suplentes de Senador e mais uma enormidade de
Deputados Federais e Deputados EStaduais. Não será, portanto, eleição "solteira,., como a que elegeu Fernando Collor
de Mello.
Se alguém imagina que se vai lanÇar candidãiô a -Presidente da República soZinho, está muito enganado,__ porque
essa é uma eleição de conjunto. Vai haver um programa de
rádio e de televisão onde, em seguida ao candidato a Presidente da República, falará o candidato a Governador. Assim,
se o candidato vencedor em São Paulo for o Sr. Pa:u-lo Maluf,
também deverá sê-lo em Porto Alegre, em Rondônia, na ;Bahia e em Pernambuco. Se o candidato- vencedor for o Sr.
Lula, ocorrerá o mesmo, deve haver uma uniformidade.
Portanto, como é que se vai OrganiZar a ·vida partidária?
De acordo com o candidato a Presidente da República. O
partido elegerá diretrizes - repito - levando em conta o
candidato ao_ cargo de Chefe da Nação. A essência, a grandeza,
a seriedade, o conteúdo da política partidária será ignorado.
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O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador, na linha da
su-a 3:rgumentaçáo, permita que eu lembre que efctiVamente
os parlamentaristas não souberam dar os esclarecimentos devidos. nem ao menos salientaram o ponto fundamental ao qual
V. EX" já 3hidiu: a n~cessidade de uma profunda reforma
partidária. Tanto qu~ se está fazen_doaí, a ~ítulo de reforma
pcil:tídári3., o ajuntamento de heterogeneidades. A preocupação não é criar· partidos autênticos. mas c_riar~--dentro do
Coilgfesso, legendas_grandes, tendo em vista a eleição de
1994. Não se trata, portanto, de uma revisão profurlda do
procedimento partidário; trata-se do ajuntamento airida mais
heterogéneo do que o atual para garantir eleições em 1994.
Ainda _que seja triste para o País, devemos perguntar: o que
farão os presidencialistas em benefício do povo depois do
dia 21 de"abril? Vão continuar os erros, os desacertos, os
abusos do regime presídencial? Ninguém cogita reformas. Os
pretensos candidatos à Presidência da República não oferecem
uma idéia inovadora: apenas teses baseadas no personalismo.
Será _isso o que o País deseja?
O SR. PEDRO SIMON - Sabemos que. a partir de 21
de abril, a campanha para a sucessão ganhará vulto. O Lula,
por exemplo, fará uma caminhada, de ônibus, percorrendo
o roteiro que fez quando saiu do Nordeste para São Paulo.
Será um bonito passeio, marco do início de sua campanha.
~O

Sr. Ney Maranhão- Demagogia.
O SR. PEDRO SIMON - A campanha do Dr. Brizola
já' está~ nas ruas. Ele mesmo se diz o único presidencialista que quer presidencialismo--com reformas de base.
Faz tempo que não ouço a expressã<t "reformas de base".
Era comum usá-la quando nos referíamos à situação de 1964.
QUais serão" as reformas· de base? E o que é mais iinpõrfiinte:
como serão votadas essas mudanças? Em que se vai pensar,
em termos de organização partidária, depois do dia 21 de
abril? Será delineada a pirâmide.
_
--- __ O meu amigo Áh•aro Dias, por exemplo, era candidato
à Presidência da República. No entanto, se por esse objetivo
não se apresentar um esquema naCional, ele deve concorrer
ao Govern-o do Paraná. Qualquer um que se queira candidatar
Posso· afirmar que vamos assistfr a: mamfestações do tipo: a urli. cargo eletivo terá di:: Se identificar com um dos presiden;.
"Lula é o salvador, porque, junto com o PT, vai salvar o dáveis e se adaptar a ele, independente do partido. Alguém
Brasil'"; Maluf é o centro, e esta é a hora dO centro'\ Brizola tem alguma dúvida disso? A sítuação será vexatória e humié um homem que já tem idéia, que já tem conteUdá, que
lhante.- Por exemplo, em Pernambuco, se Jarbas Vasconcelos
já tem condições". Elegeremos um novo salvador. Será.uina candidatar~Se a Governador, será possivelmente pelo PMDB.
campanha para a sucessão presidencial como a do St. Jânio Nesse caso, Arraes terá de se adaptar ao Lula ou a outro.
Quadros, que veio com a vassoura e emPolgou ·o -País; ou Esse "arranjo" será feito em todos os Estados. Será dramá_t_ico
como a do Sr. Juscelino Kubitschek, que foi até eXitosa; ou e dolo_roso.
como a·do Dr. Getúlio Vargas, em 1950, que também empolO Sr. Josaphat Marinho - Permite-me V. Ex~ apenas
gou o Brasil; ou, ainda, como a do Dr. Tanctedo Neves uma frase?
não houve eleição direta, mas o povo participou. -Voltaremos
O SR. PEDRO SIMON- Com o maior prazer.
ao velho filme, surrado, cansado: as pessoas serão as- salvadoras!
O Sr. Josaphat Marinho- O que estamos presenciando
É preciso que se leve em conta· que, por mais Competentes
e que se projeta para o ano próximo é a campanha do "eu",
que sejam, as pessoas estão sujeitas a fatalidades, tais como- e nao-a luta por um programa. a morte - -ocorreu com Getúlio e cOm Tanciédo - ou
O SR. PEDRO SIMON - Não há dúvida disso. Serão
a renúncia - fof o caso de Jânio. Jango foi derrubado, e
Collor, por incompetência, afastado. Pelas mais v3.rladas ra- quatro os Hsalvadores".
Gosto do Lula, tenho muito- carinho por ele. Acredito
zões, os salvadores da pátria, ·os santos- milagrosos, não exisque evoluiu, qtJ:e aprendeu, sobretudo depois da derrota natem.
quele fatídico debate com Collor. Gosto dq~~B~ola. El<; tem
OSr.Josaphat Marinho -Permite-me V. EX' um aparte~
passado, tem história, tem biografia. Gosto do Maluf._ Creio
que ele mudou. Cometemos, no passado, injUstiças para com
O SR. PEDRO SIMON- Com o maior prazer.
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de. Trata-se de um empresário, um homem de luta. ResPresidente é um socialista; derrotado o seu partido, proclamado o_resultad_o, no mesmo dia, o Primeiro-Ministro renunpeito-o.
cia, respeitando á vontade popular; o Presidente, no mesmo
Não estou, portanto; questionando as pessoas: não poss.o
dia, convoca o adversário para formar o Gove-rno; este adveré aceitar a figura dO "salvador da pátriã.". Não concordo em
sário lhe traz a composição do ministério e, ainda no mesmo
que joguemos o nosso destino no-Brizola, ou no Collor, ou
dia, o Presidente, respeitando a vontade popular, aceita o
no Lula, ou no Maluf, ou no Quércia, ou no diabo!- porque
ministério e começa ã governar. Esse é o regime parlamentar.
ninguém é usalvador da Pátria". Primeiro, porque pode morAí o pã.rtído fUnciona; mas fuflciona com a representatividade
rer - como morreu o Sr. Tancredo Neves, corno morreu
o Dr. Getúlio Vargas. Segundo, porque pode renunciar---.;..
do voto popular.
como renunciou o Sr. Jân~o Qu,adros, que ninguém imaginava.
O SR. PEDRO SIMON - Acho que os exemplos que
Terceiro, porque pode ser derrubado - como derrubaram
V. Ex• apresenta são irrefutáveis. O primeiro caso _que V.
o Dr. João Goula_rt._ E, quarto, porque pode se revelar uma
Ex• mencionou foi mi Inglaterra; Churchill ganhou a guerra,
incompetência brutal - como foi ó Sr. Collor. Então, como
foi herói no mundo inteiro, mas perdeu a eleição para depué q~e vamos jogar todo o nosso destino na figura de uma
tado, no seu própriO cOndado. E o Clement Attlee foi indicado
pessoa? É isto o que está acontecendo e é-isto o que vai
para ser o Primeiro-Ministro. O que não impediu, logo adianacontecer.
te, Churchill voltar como herói.
Num momento em que tínhamos as condições, vem alMas este exemplo da França é o mais gritante, o mais
guém e diz que é preciso que se tenha partidos fortes. Mas
real: O Sr. Mitterrand, o herói reeleito, exercendo durante
alguém tem dúvida de que, se passasse o parlamentarismo,
dezesseis anoS a__ Presidência da República, foi um fracasso,
a c-onseqüência natural seria os partidos tornarem-se fortes?
que ninguém sabe até hoje explicar o que aconteceu. Na verdaPoderiam transcorrer um, dois, três, quatro ou cinco anos_,
de, a esquerda, o socialismo, levou uma derrota, a maior
mas é da essência do parlamentarismo ter partidos fortes.
da história da França, e_ o_ -Centro e á direita ganharam as
No início - se _fosse- _aprovado o parlamentarismo eleições. Não houve nenhum problema. O Sr. Mi_tterrand,
teríamos que fazer um ajuntamento de partidos. Por exemplo:
que é socialista, na mesma hora, aceitou a escolha do Primeiroa princípio, 300 Deputados, para se ter maioria inais ou menos
Primeíró -indicado pela facção de centro, que foi a que saiu
com certa identidade; posteriormente, os partidos se consolivitoriosa. - - - dariam, porque é da essência, em qualquer lugar do mundo
Vejam o que está acontecendo na Itália, sobre a qual
onde há parlamentarismo, haver 2, 3, 4 grandes partidos,
tanto se noticia: lá, se está apenas apurando as coisas que
e não 30 partidos, como há aqui no Brasil. E é da _essência
estão acontecendo, os ministros que estão sendo denunciados.
do presidencialismo não existirem partidos fortes.
E o regime continua a funcionar.
Nos Estados_Unidos- tudo é. grande nos Estados Unidos
Agora, fico pensando_ neste País. Primeiro, lamento. E,
-tudo funciona: o Poder Executivo funciona~ a Corte Suprecom todo carinho, acho que erramos. Em primeiro lugar,
ma funciona excepcionalmente, o Congresso tem uma força
faço mea culpa - como diz o Senador Josaphat Marinho.
total, os sindicatos têm força ... tudo tem força nos Estados
Nós erramos; eu, Senador Pedro Simon, assumo a minha
Unidos. Partido político -_não existe nos Estados Unidos._ O
responsabilidade, a minha parcela nisso. Reconheço que o
que é partido político? É uma figura jurídica que existe para
nobre Senador José Richa fez um excepcional trabalho, muitas
oferecer cenário para oS candidatos à presidência da república
vezes ficou Sozinho, trabalhou de uma maneira hercúlea, fanou a governador disputarem as -eleições primárias, e quem
tástica, mas nos equivocamos na maneira de conduzir; ficamos
escolhe os candidatos é exatamente o povo.
meio tontos. E aí tudo deu e.rr&do_.
Foi eleito um Presídente americano. Alguém jã Ouviu
Na verdade, a antecipação não deu certo; queríamos antefalar em alguma reunião do__ Partido Democrata? Quem -é
cipar de 7 de s-etembro para 21 de abril, para evitar as campao Presidente do Partido DemOcrata? Alguém ~uviu falar na
nhas presidenciais~ e antecipamos·, mas o Congresso ficou pareunião dos líderes da Bancada do Partjdo Democrata? Não
rado, em razão do processo ele impeachment. Antecipamos,
há coisa alguma! QUem manda lá é o_ Presidente; partido
mas ninguém se envolveu com parlamentarismo, ninguém se
político, nos Estados Unidos, não tem representatividade alguenvolveu com- o plebiscito, estava todo mundo voltado para
ma, não tem vida alguma, a não ser reunir-se em véSpera · o processo de impeachment. O impeachment empolgou. Terde eleição, exatamente para fazer o ceríáriO para a ·escolha
minado o impeachment, foi a vez do Governo Itamar, que
do candidato.
não sabia se ·assumiria Ou riãO, --quem iria: ser e· quem não
A Argentina tem partido tradicional, partido, inclusive,
iria ser, conló é que iria- s·er e co'itiO é que rtão iria ser;- ficou
de longo tempo. O que é o_PeronismQ?. Era _O Perón;_ hoje,
todo mundo na expectativa das questões do Governo Itamar.
é o Menem. E a figura do caudilho que está na frente.
E ninguérif-5e _deu conta de mais nada.
Começaíàm a propaganda do plebiscito numa sexta-feira
O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex• um aparte,
de carnaval_ e, como era carnaval, acharam que iria ser ridículo
•
para ir ao encuntro do seu pensamento? _
fazer progrã:ma
debate neSsa ocasião: Por isso inventaram
O SR. PEDRO SIMON- Com o maior prazer, ouço
aquelas propagandas, que foram muito ruins; as empresas
o aparte de V. Ex~, nobre Senador.Josaphat Marinho.
de publicidade pareciam que estavam vendendo melhorai ou
sabonete. E a campanha começou com .o pé esquerdo e foi
O Sr. Josaphat Marinho- Consubstanciando o que V.
Ex• traz ao conhecimento da Casa,_vamq~ relembrar dois fatos
embora cox.il. 9. pé esquerdo.
históricos. Logo depois da Segunda Grande Guerra, P partido
Acho que nós cometemos equívocos. Acho que o imde Churchill perdeu uma eleição na Inglaterra. Mal proclapeacbment somou para o presidencialismo- é o grande argu·
menta do qual se utilizaram: se é ruim, nós tiramos. E_ não
mado o resultado, o soberano convidou_o Líder _do __ Par_tido
há maneiia_ de se explicar que não é bem assim. Acho que
Trabalhista para formar o Go_vefDO: E ilgoi"a, ""- Frãnça, o
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tive: ter um Presidente que não faz questão de uma autopronão soubemos vender idéia cOm corilpetencla~ mas ta:mbém
moção, que tem consciência do seu papel de transição.
penso que as grandes emissoras, principalmente as de televiE penso que será rituito importante se Cons-eguiiinós, desão, tiveram a sua responsabilidade. Porque imaginávamos
que o rádio e a televisão iríath'~empolgar, iriam fazer os grarides pois de quarta-feira, um mínimo de entendimento necessário.
Acredito que o Dr. Brizola, o Dr. Lula, o Dr. Maluf, o Dr.
debates~ as grandes discussões. E, na verdade, não o fizeram.
Quércia, os vários·partidós, as-Várias entidades vão ter aresEm Porto Alegre, justiça seja feita, a RBS fez, na televisão;
a Rádio Gaúcha fez dois programas, que achei interessantes.
ponsabilidade de sentar em torno de uma mesa e buscar uma
Mas, como regra, aquilo que imaginamos que seria o dia-a-dia:
fórmula através da qual possamos atravessar esse episódio
que está aí. Dentro da realidade que estamos viverido, é o
grandes debates, grandes discussões, não aconteceu. Ninguém
mínimo que se pode fazer para ma,nter a credibilidade e a
praticamente convidou e _não houve _nenhum;! preocupação
respeitabilidade da opinião pública. A margem do ângulo pescom o debate no rádio e na televisão.
Sr. Presidente, vim a esta tribuna para assumir o compro- soal, onde cada um tem as suas propostas, as suas idéias,
misso com a_ minha consciência_. Quando disse que vinha para os seus rumos, deve haver uma média igual para todos os
cá, alguém me disse: "Tu és maluco! Yais levar uma ralada brasileiros, a qual temos que levar adiante. Afin~l. quem for
danada! É hora de ficar calado, não tem por que ir"! Penso o Presidente da República e assumir no dia 19 de janeiro
exatamente o contrário. Venho, porque minha consciência de 1995, terá o Brasil sob o primado da democracía, mas
precisará de dedibilidade e necessitará das mínimas condições
me diz que devo vir.
necessárias para poder governar.
ViVo um momento muito difícil da minha consciência
Que Deus nos dê ânimo, fé e confiança para que busquecívica, porque estou diante de _uma encruzilh~da. Sinceramos, dentro da realidade brasileira, algum caminho que nos
mente, pergunto-me: o que vão fazer? Pai:a aonde vamos
permita Cuniprir a nossa parte.
caminhar? Qual é o percurso que vai ser levado adiante?
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
Quanto à lei elei_toral, acho que não será muito significativo o que vamos votar ou o que deixaremos de votar;
Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr. Roo voto distrital, no regime presidencialista, não sei se alguém
naldo Aragão, deixa a cadeira da presidência, que é
vai levá-lo S:diante ou_ se vai morrer; aperfeiçoamento das
ocupada pelo Sr. Beni Veras, Suplente de Secretário.
campanhas? Não sei!
Com r:espeito à seleção de gastos de campanha política,
no Parlamentarismo teria esta vantagem: ninguém gastaria
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedo a palavra
ao nobre Senador lrapuan Costa Júnior.
muito dinheiro no parlamentarismo, porque o Presidente da
O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PMDB -:c. GO, Pro·
República não tem todo o poder e não teria como retribuir
depois a ajuda para sua campanha. Assim, quanto aos gastos
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, s~~ e Srs. Senade campanha, aquilo que se consolidou como escândalo na ____ dores, encontra-se no Brasil o Ministro de Negócios Estrangeiros da Rússia, o Sr. Serguei Glasiev. Em recente viagem
campanha do Collor, não sei como vai ser! É claro que não
ao seu país, chefiando uma delegação do Congresso Nacional,
vai acontecer aquilo, mas, de qualquer maneira, gastos de
campanhas vão ·sempre existir. E como vão arrumar esses
tive o prazer e o privilégio de uma troca de impressões com
o S. Ex~ Estavam comigo vá_rios Senadores_ e Deputados que
gastos de campanha? Não sei. Como o candidato vencedor
participaram ativamente da troca de idéias. O Sr. Glasiev
vai pagar os gastos de campanha? Também não sei. O que
já esteve no Brasil à época da ECO 92~ ainda antes de ocupar
sei é que vamos viver uma hora muito ruim, muito difícil,
quando, lamentavelmente, vamos nos arrepender muito.
o Ministério, e se mostrou muito -impiessióilado com o nosso
Sr. Presidente, parece mentira, mas o povo brasileiro, País. É uma das novas revelações russas, após a democraum povo de boa índole e de grande competência, vai ficar tização do seu país e esfacelamento· da União Soviética. Tem
marcado na história por ter, nas duas únicas vezes em que apenas 32 anos de idade e leva sobre os ombros o enorme
peso de um importante ministério num momento de grandes
foi chamado a opinar, dito "não" ao parlamentarismo.
É uma pena que se vá ter um conceito da classe política
dificuldades para seu povo. Vem para assinar acordos de cooe do povo brasileiro que não corresponda à realidade. Fico
peração com o Brasil, em vários campos de atividade, e que
muito prometem, prinCipalmente pela troca de tecnologia.
aqui rezãitdo na expectativa do que pode acontecer. Qual
vai ser a competência da classe política, do nosso povo, da
Um desses acordos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, será
assinado hoje, no gabinete do Sr. Ministro da Aeronáutica __
nossa sociedade para fazer.o dia seguinte'? Coroo vai ser 0
dia seguinte'? Como vai ser a partir de quinta-feira? Qual
entre a Embraer e a União das Indústrias Aeronáuticas Russas, e prevê o desenvolvimento COnjunto de um avião agrícola.
vai ser 0 -alinhamento? Quais vão ser aS fórinulas através
das quais vamos prosseguir?
·
E desnecessário enfatizã_r a importância do evento. Ele
representa a um só tempo o 'reconhecimento do elevado paTenho muita confiança na seriedade, na integridade, na
drão técnico alcançado pela Embraer.• a aproximação Brasilvontade de acertar do Governo Itamar Franco. É um Goverrio
Rússia em um campo onde poderemos tr-anSffiítir e prinCiPalque está fazendo algumas coisas estranhas, porque não promente absorver tecnologia e a perspectiva de colocação de
mete milagre. O Senhor Presidente da República até hoje,
um número bastante elevado de aviões, aliviando a Embraer
ao contrário dos Governos anteriores, não ocupou uma vez
das vicissitudes por que passa.
sequer os espaços gratuitos de rádio e de televisão --o que
A obter sucesso a empreitad.a, tem somente a Rússia
Sua Excelência poderia ter feito - para se promover ou para
~ não nos esqueçamos de seus 17 milhões de quilômetros
dizer o que fez ou o que deixou de fazer. Pelo contrário, -quadrados - capacidade de absorver alguns milhares de
os ataques e as acusações existem- muitas injustas, diga-se
aviões agrícolas-ano, isto sem contar os vizinhos ex-URSS,
de passagem -,mas Sua Excelência se mantém naquela sua
como a _rica Ucrânia, com sua agricultura respaldada pelas
linha de absoluta sobriedade. Creio que este é·um fator posimais férteis terras do mundo.
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dades brasileiras e russas pela auspiciosa iniciativa: O Senhor

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Ronaldo Aragão. (Pausa.)
S. EX' declina da palavra.

Ptesidente da República, o Sr. Ministro das Relações Exteriores, o Sr. Ministro da Aeronáutica, o Diretor-Superintendente

Secretário.

Quero. a exemplo do que já fez ontem o Deputado Victor
Faccion~ n3. Câmara dos Deputados, cumprimentar as autori-

da Embraer, nosso caro Ozires Silva, nosso ilustre visitante,

Ministro Serguei Glasiev. Os cumprimentos sãó também para
os funcionários da Embraer, a quem desejo, brevemente, a
superação de todas as dificuldades de sua empresa. De nossa
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Albano Franco - Beni Veras - Cid Saboia de Carvalho
-Flaviano Melo- Garibaldi Alves Filho- Henrique Almeida - Hydekel Freitas -.João Rocha - Jonas Pinheiro Lavoisier Maia -

Levy Dias -

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N• 360, DE 1993
Requeiro, nos termos do art. 43, II, do Regimento Interno, sejam considerados como de licença autorizada, os dias
2, 5, 6, 7 e 12 de abril do corrente ano.

empresa.

Josaphat Marinho -

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19

Man-

sueto de Lavor - Mauro Benevides - Ney Maranhão Pedro Simon - Ronaldo Aragão - Teotónio Vilela Filho
- Wilson Martins.

Sala das Sessões, 16 de abril de 1993. -Senador Dario
Pereira.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- A votação do requerimento fica adiada por falta de quorum.
A Presidência comunica ao Plenário que não foram designadas matérias para a Ordem do Dia da sessão ordinária
de segunda-feira, às 14 horas e 30 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão.
(Levantll-se a sessão às 11 horas e 15 minutos.)

,

DIARIO

República Federativa do Brasil

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

SENADO FEDERAL

RELATÓRION° I, DE 1993

Da Comissão Parlamentar de
Inquérito do Senado Federal destinada a
apurar as irregularidades cometidas em fundos
da pensões das estatais e na Petrobrás.
{RQS 376-92)

Brasília, março 1993
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Ancoradas

Acio lnv,.stla:o.tlvto. da CPI

-TI"raso.u·c Lrgcnd
f>roapaét

1-Tl'"casur..1

-

Eat:tu:;lanárlas

Funda<;'Oorll

-Z•II'ta Art I<;
-Intr'lfPid

- Llquld:o.<;:io da :ntcrbr"ás
- Unldadc d., Polnt Tl,lppcr/Can~tdá

1- cantrato• a
..Já

no

caso dos fundo'IO de pcnsi'o -

t.~rroo

co• Ir'ii

of;c;lallocntc eonh•c;ldos

Entidades Fcchad:o.a d• Pr•vldfncla Pl"l'!ada_,_a:!' Ef'"P_P __ -

coco

partlcDS dal! .. t•

do"' a11soclados lt. ABRAPP, no" total dor 21B, da qUal retlraaos a Pr'lllllfil"a

:a111o•tra' forcada PDI" aqueles vlnc:ulados a patr'Dcinadoras da drblho

do

Governo F'edc.-al. A ••~ruir', COM base •• crlt~rlos tofc:nlc:os de ta~nho •
I"Rpre'lcntatlvldad•
par~lais

.,

C:OMpu.s.-.as

•

lltvando cc conta as dcminc:las

c

as

li.PUI"açics

pr.,ll•inar.rs d.- auditorias.- inqu..,..itas adMinl!l'tratlvas,
a s.-11u.nda'" def'lnltlva ;1.110stra das ;w.f'lnal lnv.-stl!ladas .-

'IU!t .Jãa listadas a s.-llluir•
Fundas dot Ptmsia .-suas Pati"Oc:lnadaras r.-d.-rais
----~Patra~ l nadaras ( 1)
-PEritOS

-SISTEL

-VALIA
-CENTRUB

""''

-FACIIESF
-I'II:E\IINORTE
-TElOS
-POSTALIB

:~:~~:s
-FIO!' REU
-AEioL GRANDEZA

-FXPECIIII
-NilCLEOS

..

-ELETROS

...,

-CE~LUS

-CIIRIUS
-Ç'APES
-PII:EVI
-FIBRA
-CEI!ES
-BRASLIGKT
-CIFRi'tO
-PRE\IHAD
-FUHCEF
(1)

-P~trabr's-. -ln i: ~rbrá111, BR O latr-1 i.u I <!Õril-,

P.-tra- -f'irtll, Nltraf'értll, Ultraf'b"tll, Brssprtro.
P.-troqulsa, CIIIIR, Ccpene, COPII11Ul, P.-traf'l.-x,
PGU. Nltrlf'l•><• CoP.-rbo
-T.-1.-brll.s, T.-leron, -r.-1.-ac:r.-, T.-lea•a~:on, Tel.-aiMa, T.-1.-parll., T.-1.-aMaptli, T.-t.a, Tlf).-plsa, T.-lec:earã, T.-t.-rn, T.-lpa, T.-lp.-, T•l11sa, Tl:llrr!lllp.-, T.,l.-•111. T.-trba~la, T.-torst, crsc. T.. t.-rJ.
Tct,.sp, T.-lepar, T•lorsc:, Tele••• Te1•11olll.s, T.rlabraslll;w., T•la-10;w.t, CTHR
-eh, Vai.- do R la Do~•· V;w.le do R la Doe:.- Naveg;w,c;:io
,
-Banco C•ntral do o.-aall
-c<>•P11nh1;w. Blde.-\lrgic:a Nac:Janal. FEH, Cob.-apl
-cod ..v•sf'
-Eletronort•
-E,.brat.,l
-E•Pr"II-S:o. d'"' Corr.-ias 11- Te-lohraf'os
-Inst i tut o de R.-ss.,guras do Bra•ll
-CDRJ, Cod.-rn, COP, Cado•ar, Cod.-ba, CI?O, Cod.-s:a, Code'liP
-Fiot:r'UZ
-Furna•
-Finorp, CNPq
-YNB, Urinlo Bras\1 S.A, Nuclor•an, Nuc:lel, Nuc:l.,p, Nuc:hm
-Ele-tropris
-C..plac:
-El.,trasul
-Conab
-BHDES
-Dan~o do Brasil
-ItaiPU Blna~lonal
-EIObr"aiOa, E•at.-r-MO, Ep••is, E~ta!lrl
-Light
-Casa da Ho•da
-Cal ><a Ec:an B• I c: a F.-dltl'"al
-CalMa E~on3•ic:a F.-d•ral

bclnl..,. o priprlo fundo dR pndo

ATar• ti•ltarllo-nos h; f'und;w.çíl<!s vinculadas a patrac:lnado.-as d11
.-sf'.-ra f'ed.-ral, os outros ll•ltii-S t.-vados Rll c:onta para uroc.-dll-r" à inYeat iga~io f'ara11 os s.-gulnt•s•
:a) 0 peraç:i.-s prat jç:;w.das durant• a 'gestio. do ar. Plfdro P11ulo l.con i
Ra•o• na S•cr,.t;w.rla de Assuntos Estrattiglc:ca, ou. s.-Ja, •ntr• 1S/3/9t.,.
3:1./3/921
b) OP.-raç:Õ'"'s pr11t lc:adas na :ll.rc• d.- lnv.-st I ••ntos. '"'"c: lo.& (das
"'.-vld.-nc: I ais. ~d•l n istrat I vas .- a•s lst.-nc: laia.

- c:o•pra '"' v•nda dor i11ÓVII- ISI r.-ntab illd;w.d.- das lo~aç:ies1
- apll~a~i•• nos ••r-Clldos f'lnanc:elro" IIOblll,:ll.rla (;w,ç'ii.-s.
turn, TOA, RDB, 1.-tra• h~potorc::ll.rlas)J
- r.-lação f'lnan~.-lra .-ntr.- as Tunda• .-suas patro~lnador;w.•
porç:io d.- contrlbulçlo. d(vldas; di+'lt:lts)l

ir.s

d~rbin-

(pro-

- Regularldad.- da na••;w.çio e de-•lsslo de dlrlg.-nt.-s do• f'undos.
D•do o vasto •sp.,ct.-o dos assuntas a s.-r.-• lnvestl!lado'li buscaMOs
co•100r equ,lpe toknl~a lnt.-rdlscl~tllnar I!.Uit uni<.~ "'of'lsslonals do s.,n ... do F.-dltr'al. da Tribunal de Contas da Uni lo e da Ca11lsslo de Vala.-••
Koblllllrlos que, e• c.onJunto 0 .-.-allza.ra• u•a stir-Je de dfll!lllnc:laS c:onf'on.• •ostra o 11.Uadro a s.-gul.-1

F"UNCEF
S_I_STEL._
PREVI NORTE
CENTRUS
PETROB
VALIA
PREVI
PREVXRQ
FIBRA

""'"

X
X
X
X

Coll

'"

p.-nsio

'oc

g_~nc:la

-------- Pl_l]
,. ""x• "
X

X

,.

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

'" locoTOTAL

X
X

X
X
X
X
X

X

TELOB
REF"ER
POII:TUS
REAl. GRANDEZA
FAPES
BRASLIGHT
CEPLUB
CEREB
C_IBRIUS
CIFRIO
.ELErnos
F'ACHESF
PREVIRB
PÇlSTAI.IS
- l"TOP!I:ElJ
FIPECQ
íl!(rCLEOS
S2li0 FRANClst:O
GEAP
TOTA._

fundas

CVM

-----------------------

1
Pr-opina da Conde:

- Enthova, Ellc:hava-Oottltl' c outras
-t!<.>tras
Eplsôdlos

"""

.,,.lo d11'"c
C<:~rr•spondinc:-1 ã

Terça-feira 20 3373

X

"
X

X
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

------------------H

"

,todos oll c:uldad,;s

H

"

••todol,glcos qu01 nos--p;w,r.,C .. ra•

PI'Ópr"los

ao c::o.so, a oc:orrin~fa d.- proble-••s na unlv.-rao das f'undos de P«nsio ot
da Petrob.-;l.s .,ostrou.-sot .-Kt,..,,.• .,.-nt• variada.- co•~tl•""'- para que pudéss.-•os abarcar" tudo ;w.qulla qu.- pateno;olata.. nt.- noa p;w.r.-ceu sl!lnltlv;o.tiYo. A alt.-.-natlva f'ol ~.d.- restringir ;a t .. •átic:a investigada para,
ainda qu.- •r~ostr•I••nt.-, lni.oe,;tl11ar as d.-nlin<:las COlO 1,;.-nçlto d.- ini>Oa•
e bas'"' toóc:nlc;a.
N.,.st01 lnllt:nt~ .-af'orç:a d.- apuracíio, bus~••os Ma><l•lzar Oll r.-c:u.r,.o•
colo~ados
à dlaposicio d;w. CPI, co"Jugando as dlllgfnc:las tec:nlca••nt«
c:onduz:!das ~011 depol•entos s~:l.-tlvos d.- auto.-idad.-s .- d.- d:lr"lpni .. s
t>r _llst;w, d.- .-euni3'fls r•allz:ada• P'tlla C011issio
de c:obr"lr s .. t.-tiv•••mt.-"a vast;w. lista d• t .. ~~oas.

;w.~usa

pr.,ocupacio

--------·-----:-"-=-:::-::---:-~·-------

DATA

REUIU3E8 REALIZADAS .

- A-prov;w.da a cr ladlo da Ca~~ols•io.
- ln•tala~io d;w. Co•lssia, sando •l•ltoa o Presld.-ntl! .- Indicada o R.-lator Uli rPunllio).
1&1/17/92 - Raunlio adiOinlstratlva (2!. raunlio),
92/07/92 - R.-unlio adlllnlstratlva (3a.,r.-unlio).
0EI/t7/92 - R.-unlio d.-stlnada ;w, ou.vl.- o d.-pOIIIento. da sr!o !lu.-1~ Calda•-• J_ornallsta d.- O Estado d.- SP .-da sr. Dlo••d'"'s Ces:ll.rTo, Pr.-sldente da Asaoc:Jaclo d'"' Engentl.-lros da P•trabris
<.4!. rt11.1nlio>.
0B/t7/92 - R.-un I lo d.-st I nada
a ouvir a S.-nhar"a 0.-putadll F'.-d.-r;w.1
111-/96/92
30/t6/92

1S/t7/92

-

::~~~;ost::!~~~-~~\r:~~:;o~;pal••ntas

Mao.~rlc:lo H.--

'do •r.
d«iros Alv;w.r,.ntlll, fl.lncionol..-lo aposent;w.do da P~rtrobrol.s C61i
reuni !lo).
15/t7/92 - R.~tunião d.-at !nada a ouvir o d•pOIM.-nto do sr • .Joio Canoa
Franca d.- Luc:a, f'unc:lonárlo d• Pe-trobrll.s C71i r.-unlfo).
161't7/92 - R.-unlio d .. stlnada a au.vlr a d.-poiM.-"nto da sr • .Joio Santana, e><-Hinit.tro d« E•tado da Inf'rll.-t:strutura CaJ. r"ltUn lia).
,
22/t7/92 - R.-unlio d.-stln;w.da a ou.vir depal•ento das -sra. Eduardo de
Fr.-it;w.s Tori><Rira, 11-><-PI'"•,.Ident• da p.,trobr:ll.s, Alc:t:u Barraao l.ii'Oia twta, Rng.,nht:lra da p.,t.-obrás, .- lidlo .la•é Rodenh~rb.-r, t:nso:nhelro da PllftrobrJás C91i re-unlio>.
23/17/92 - R.-unlio dcst lnsda a au.vlr d.-pol••nto dos srs. Ern.-sta Torlx.-1 r a Wt:b'"'r. e-><-prt•ldent., d11 P.-trab.-áa .- Hol.rc lo Fr11nc: I ,;.c: o
Saa.-.-s- M....-I!.Ue'l Novo. I nsp.,tor da CVH Cit!o .-.-unI ia).
3t/t7/92 - R.-uniio destinada a ouvir d.-po~•«nto d..- sra. N.-lson Lacerda d.a Sllv.-lra, Pr.-sldent.- da P.-tro'l e Ellano 11or .. 1ra
d.- Souza, Pr.-sidt:ntc da' R•f'•r C111i .-e-uni lo>.
06/ts/92 - Re-unlio ad•lnl'ltratlva <1:!:1i reunllo>~
t6/t8/92'- Reunllro destinada a ouvir d.-poiM.-nto dos srs. Carlos Al- bcdo B;w,rra T.-ssarolla, f'unclonário da Bra-sp.,tra .- Ha.-la
das Graças N6bresa, e><-f'un<: I on:ll.r la da En..,.11~ Ra• Hat ltr"ial
C131i r".-unli'o>.
19/t0/92 - R.,unlio d.-stlnada a ouvir d.-poll!l.rnto dos ...... Marca Tolllo
C11f'i Harangoni, ÇonsultDr' da PoloJ Sirglo Abra11snt Ou•rbat 111, f'unclonll.r"io .da P.-trob.-ãs e Vagn..,. Frac:assl, •K-f'unt:lanirlo da P.-trobria Ci4l r.-unllo>.
29/tB/92 - R~r<~nlio destinada a ouvir' dcpol••nt<l' do'l •r•· Alf'eu Vah·n,.a. WN-pr.-sld.-nte da Petr"obris « Ha.•llton Sir tio Albe-rtaz·
zl Druacmt, ex-aupe-.-lnt.-ndent.- da P.-t,.ob.-11.• ti::sl. r.unl!ila).
2t/tB/'i'2 _;-R.,mlia d••tlnada a ouvi.- d'"'poi•«nto do .r. 'Iz.-uss.- Olas
Braga .J.ol.l\lor, S'K""dlr•ta.- da -P.-trabr's ct6I .-.-uniio).
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OI'•TA

_

-

. --~~~----~

26_/~~~?2~-----.;~:~-~ri~. P!~~-:T~~~ dt~~';";c,c:c~~c:~,·:-:·:•":-,oc:"~-;-,:-,-:-;-;--~~~~ l~ . :~:-:-~nh~rl11 B/1'\, Marco Antonio d"' Roc;h!'

Trlstia, funclonirlo dll.

,P~rtrobrll,s

or José Brito do: Ollvotlra, o:K-dlr•tar d:a P•tr_obrás (17• rotunl$o).
- "Rotunlio dcatlnada a .:~uvlr depol01ento doa srs. 011son Duártor, consultor da Pot·o" Orllooar·-Jacw 1'\ontclro, s6clo da
T .. cnap.,. (18:11. !"OHIO lia)',
- ltoruniS:o dcst in:t~d• a auYII" dtPDillotnto do• srs. W~llnotr F"l'"otl-

27/08?'92
•2109/92

ror, f'unclonllirlo da Po:trobrlh,
Lulz EdiiiUndo' IJ:arotla Horlrotlon.,
funcionário
da Pottrobrals "fhu,1l i'ID'IOIIIllnn, ot><-dlrltt.or
dll. Petrobrás (191! roriJ.nliol.

09/09/92 - Rorunlli(o ·ad!lllnlst"ratlva c2e1 rorunião).
.
1:5/e9/92 · - Ror<.~nlio d"ont1nada a <I<.IYir ~orpo"111ornto ·dos 11rs. l.IJ.h: Cario•
HagalhSiiors P'orhtOto, S•crortárlo N•cl·ona'l_ "da P~RYidincla Co .. pl•••nta~J Hl:oa•l tilltos Va:o, Pr-elild~tnt• da AIIRAPP e Alb•r-to so.,th• L~tpaskw. ex-dl~•to~ da -cVk <211 reunltol." ·
- ReuntSo dorstlnada ,. ouvir dorJ>~Irwornto dos sr-s. Álvar-o- dor
F lg<.~cl rede Horn,dono;:a Jún 1o~, orJ<-p~ora-1 dentor da CEF' Hio.~co
AntJ>nlo Lour~rs c Clll<.~dlo Scarutto,.. dlrlgorntor• da -Funcorf'
<221 r-~runliol.
.
.
08/U/92 - Ror<.~nlio ad11lnl•t~atlva <231 t"fr<.lnliQ)."
21/1tl92 - Rt:uniSo d~ratonada a ouvir dorpoi•ttnto do• lrto. Sofr!IIO Pereira Rocha c Pa .... to F.-rnand<l dor Vasconcelos Valcno;:a <2<111

Net-q\IC.,J!I PPN nas\::e~ra .. - na· tlll\10>1do "Solo dor NoiYa", du~anttt ., c>eltotlncla
EqO.tlpor d~ Tn•nslç;io ornvolV~do·, lnlclal..,ntor, os srs.- PRdro

tia

da

Roctla
Pol-tllrlor,.ent<r, co• o gov<rrno j;l, constlt<.~ido, t"a•bitio o •r.
.J1:>io Eduardo Sant """, .. nt ll:o s .. c.-.,t 1k I a da l'ld"' I n I st r a"cSo F.-doii-.:1 .,, e.,
!Oil"IIUid>l, 'Ministro d"- lnfrll-estnot<.l~ll.
Ag 11r-. PRd~o Paulo l.conl Ra,.os coubCI par"tCI do Matorrl•l al-~janl%ada
trab.,lhos da E<N"iP~:'olor Tr;,nsl~io, ·~u~ oJlor, .,.- • .,O.t l;lepo!Mcn-

d•~r.,nt~õ: 011

I< CPl, d~rno"'lnaO.t d~ N•spdllo'do G"o.;oor~no·dor Tnmsid!oN, lnC:lulda ai

to

uma ror1a~i.o> dor ~otssoas <l\1~
llersos ;rupes dor trkbalh·o.

h;!(Y i ;o..,

párt I<! i Pado- ot contr1 b\1 (do c o• o-• d l-

O 'Mcs•o •çr,_ P•dro Pa<.~lo Loronl RaMos, ainda.,,. se\1 depoiMento
CPI, ..-or~onh•ce qv.c o Pr ..sldorntor d,. República o"rl•ntay;o, ato Mlnl!ltros d.,
!';:l;.tado li aprollorlta:rcM- nD-s- cai:11<1• de co"ilf!io.no;:a os pio.rtlclpant·.,,. ·da

E<ruipR de Tr•nsiçi<l,
li,; .. ,

t\OMfllll nat<.~ral.,orf>tor

il1torgrant.-s do ref"e~fdo "cspcl•

"í..i atornt.at~or.ntor o. d~tP.OIMcnto dg Mlnitotro Joio Santana c o que orlor
dls•• _n_aquela opo~t'-lnldllldot é que o P~csldornt• da República
'of'"lc~tllvll o!c: Hintstros dir EStado, as autorldadCs coilsffi:otlilas, a
•••prc que pot-sívorl IIProv•Jtar aq<.~orlors integrantes, :10queles q<.lor
P.:IOr.tlclpar;oM dlrotta ou lndlrottaMcnt•• de f"ar.,a tofo::nlc:oo, do liiDv•I'"Tio de transição."
O sr. Sir 11 ;o Porrorlra da Rocha plllrticlpou da Rqulpor de trllnsiç;io

~cunliol.

~~~~: di~~7~• da ::;~:~'i~~ llr- ;~ :., r:~~~G~~~ Estratof_g I ~o--' da
(lt:unlieo 11dalntstratlva (:::!71 rorun·lliol~
.
,
- Rc<.~nllio !ld.Min.ls_tratlva <2BI r•unl_ilo)_.
- llorunli\o pa~~ toMar _conhcc:l•ornt? _do l't;_latoklo C29! ~•..,nlio)
- llc<.~niS:o delobotntlva (301 ror<.l!'lt:J:o_). _

Paulg

lh1010!1, _S~tc:r etár I o dor Ass<.~nt as E•tr01to! g I coto • Sé~ g I o Pe~e I r a

L .. on I

- Roruntão dor-atinada a O<.~vlr o dorPOit'!rito do sr. Jgio H<.~n"l:o
lHves de Ollvorlra <231 reunliol..: .. ·_
•
_
- Reuntito dor•tlnada a O<.~vlr o depoiMRnto do sr. Pordro ~a<.~lo

6

1õUU/92
17/11/92
18/83/93
25113/93

at-tlcu1;o,ç;1fRs P•~•'o ·q'-lc ..ara tard.- ..... 10 a sorr c:anhort:ldg- coÕoo

• As.

IIEUN18ES REALIZADAS

Abril de 1993

do

Go111trno Collor, contr-ibuindo co• auge11tõors •

.miro:.lo

ldélas na árora_dt: co-

c •!lr(c;gla, ~endq or•tado c• Br.asllia por

cxtcrlgr

Nvlntor'

a<.1

-t~

lnta vot:o••": s•gundo •l• p~Óp~ lo :IOf"lrMou à CPI. EMbora sorJa aMigo da
sr-.• Ped~o Pa<.~lo Loroni ll._.gs dortodc: 1978 'IU•ndo, Juntoto, f'reql.i•nta~a"' a
Unlvcrt-idlldc Ga 1111 Filho, nO Rio dor Janorlro, ai'I~Ma t•r sido coo;~vldado
p"'~'"'

1

11 at .. atlg dg "ors~oraa 1'1'" or sua lntorrao;:io _coa autrgs "ors,.uir-•"'

1.1

colabor•r coM a "'<I'-' I pot de t ~ ansi o;: i o p•lo Em h• I >eador Mar c Cito Co I.,_

bra.
CoMO, de l•ordlato, •P•h• • postoc-, toda :a Ad.,lnistr;o.o;:i<l Fordorral foi

Introdueõ:i<l

10oblll%ada pa~a as 11 çÕ•s d.-con·.-ntc!l do Nchaque_dor liquldR:z:" i•pot-ta à
otc:onamla nacional, li.S lnicl11tiYas ~elaclonadas a f'O.tndos dor pcnsiõg tiE111, nostou;
lnvort;tiga~Õorto o;obror o chaMado NRt:qO.tcM:a PP"- rordor
de
tnlf'ico dor lnf'luin~ la :al"t i'l;<.~\ada c Uto<.lf'r<.~ida por lo ~r. PEdro P:a"o,i\g Leo-

n I ll:a"os, ornquanto Sorcretá~ lo dor A•suntos Estratofglca·s do o_011 orrno Callar 11111~;~-nos na obr I g:ao;:io de :assoe: i ar o tot"'a sob •pur:ao;:io a
açõors
•l•ll•~••

:atribu(das a O<.ltras potrt:onagcns q<.~or ~on'lltata .. ot: atuara•
IIUltanca••rot• ao p~óprlo Ne•quor .. sN.

•1-

.,..,,. .. ;. d• C'IP"I!rar uM 1101111rnto apropr L11do, que vela na boJo d•
adMinl,.trativa
lflposta quase_ dois
d.-póls, no Inicio do
.,.;o d• 11'90.

•••ot•

~•f'orwra

•i•

dor

11 ao;:llo do "'csq~,~•aa ppN Já no Oovotrno Collor

1.2.2

Non.t• c:apftula trt1tare110s d•-> :at l11ld:adors ., da P~••orno;::a do Norsquor..a ppN nos f'undos d• pornsig • na PortrabrlÔ.'II. Outraa :ao;:il"cs de •f'orito tollrl(g 11er tratadaS"'"' tdplc:os ·priprloa .,.,., par._ co 11 por 0 q~J.adro
•••lo no qual •• artlcul••• via aqui llst•dato.
Nor•t•. particular, o conhecido ... squotM• Pi:"' dorlxou s<.~as .,._,.c,_• na

No •11'"' 9 doe ,.alo dor 11'9rt, c•

"llar

P•trobrá•. or nos f'<.~ndato dor P•n:.~ia

iM porlo Mornos q;,_at~o tipos de

n•gd-

clos• tentativa de ••profat'l.,o rJa Port~cbrás '- VASP,_ caso touf"ic:iornt•••ntc apurado P•la CPHI.quor lnvorstlgo<.~ as denúnclato do sr. Pedro Collor
de McllOJ lntcrf"orrlncl• na contrat._ç;la de Pl•tarorlla• Mar(tlaas de •xploradlo d• portrolieo pela Portrabrát-1 "gorsties da EMpresa ASO Junto à

Soro::~ortárloto,

trl:oors

dlt:p~r

dor poder de

•r.

lnf'l<.~inc:i•

ttle

de Manobra protelatdrla da dorclsio da Portrollrás rorllltlva a uaa

obra civil na 8ahla, coa vltotas • roro::1Íl1:r

co•l~sõora

t:ada, no ••••o ••t I lo da atuaclo do,sr. 1'-.iulo
P_lataf'or•• .,.,. ft l11a.
f'or
••qu•aa,

da t:MPr.;.,._ o::ontra-

C4-sa~ Far lato, no casa da

f'l~,

ainda noa assuntoa di. Portrobr;ls, aDindo ou nlg co•g ua
dlv•rto•s f"a~~ato --lntt:~nas orstlvotraM ·.,M eMbate coa a cha•ado

"esqu••• I'P",. tr-an•f"oraando intt:rProttao;:&"e• .,,. f"atot:, bu•~ando o t'l•l"'
.,.,.._ detorr•lnadas ~•Yelao;:õcs, ln~lu'llille prat lcando o Jo1o d:oo contralnfor••cio.

1.2.

1.2.1

llt~~~.ao;:lo do;~

""•II'CIU.,..

Da• lll"l••rdlo•
Collor

1'1'"

COMO

a aoruund"-

da•

a

Nd11as

E., funç;ia disto, l'ol preparado u11 doc<.~ .. ornto d•noMlnado LINHAS DE
AdiO PARA AVALIAR E SANEAR A ADMINlSTRACí'IO OOB FUNDOS DE PENSl'íO NO .liHEilTO
nalto

DA ADI1INlSTRAc;X0 FEDERAL, tida COMO dlr.-trl:o do Paláclo'dg Plapara a áre-.. CoM. a f'ln•ll!la.d_or norle c><Pr•••• de "Mostrar a flrMor

dlspo•lo;:S:o
'rundos",

"••<~....,•• P"""

ante. d• Instalado o lov.,.no

do

GovRrno Rfl 11arall::car or uin•a~ a

ad•lnlt:tr•o;:iio

de••••

I' ora• ali nhadat- 11ár I :.s MedI da a, entror •• <1U1t.lto "- quor I dornt 1-

f'l~a

<.101 prglllraMa dfr t~•balhc CiteM 3.•) no qual "-Parece COMO ,..rasot 1•
Inicial- Al Subatituir dlrlgorntors e -:onselhciroto dos fundos de p•naio

na lllt:d\da "'"' quR o ca~go dor :.d•lnlstra~;io d<1,. •••roos é dor •bt-aluta
conf'ian10a da d l~et;io da orMpresa." Para tanto é dado o p~a:z:o de UM MII-S,
m111nclonanda

COMO

"produto" a nooaora~io de dlriJicntors

ldSneos ca,.-ac:itado•A lntorno;:io básica, .,
pública,

do

todos para a• f'undos dR pcnsi\g

dl~•

da RepiÍbllca cha110U

Joio Muniz Alves dot Ollvorlra MDt:abtoolutallorntot suporrlor :t,g que

11r•brlo adaltlu à CPI, Junto a pr"t:ldente, dlreto~. •upc~lntendente c
!'-••lstorntor da Portrobrás, lno::lual11e aparorccndo coMo art (I' Ice ., bornorf'lclúlo

l'~••ldorntc

NA aorgund;r. jjravor distoro;:ll:o, c:rlstall:t=r.da coM o past-a~ dg teMpo,
f"ol a
t~ansf'crlllao;:!lo do• rundos de pr.-vldincla coMplor11ent'•~
••
vcrdad•lras c:al><as prorta•, d•s quais saiaM P~l11illivlot- e bcnef'lcloa r-lgorosa 11 cntor lnJu•tlf"icáYorl•, cuJo custo acabava por ••r
cobotrtg pelo• cor~•• públicos. A prcvldll-ncla co•plcMcntar tor11
11ua I•Portll.ncla, lncl<.~slllr, n• r•duçio da dotMand• porlO slste11a
p~t:llidcnclárlo do Go11orrno. Mas i
laPr•s~lndlllel quor, no caso da•
c:ntldadors 11 incul;adas aa sctor pública, ocbri-a -..... ~lgoro·So sanRaMornta or cont~olor, de 10odo 'IIJ,C nio calb• ;._ aoclcd,..d• are:•~ COM
SCUS CIJ.StDS·N

ornc-ontrados no wlrrt:h••tcr da fllcracoflp<.ltador da c:,.prc•'!' V•ra><

Por S<.la vorz:, o dcsconhorcldo

de

dl!ocurao aot- Ministros dR Estado

d 111tcrç;ílcs qUot -.e .o:nccntraM no 1Mb I to das_ c-st atais" nc'tott:to t orrMas•

s.A.
trou

da ref'ar•• ad11inlstratlva, o

:10tornçio

Previ/DI para g f'lnanc:laMornto dor UM orMprcorndtM•nto coMercial •• Slo
P•ulo • ror!llt:tros sobrr lnV<I:stlMirntos da' f"undos dor Pltn'lllo .,., flhQpplrl!~
c~trr••

se<.~

rorunldos ·no Palácio do Pl•nalto para rorc•b•r as

valot~•o-ngs

era a de roMper a

H

c

conselh•iros

do dl•cur•a do Pror-sldorntc daRe-

caixa prorta" "'"' quor se t lnhall

t~ansf'or•a

dos a,. f'undo• dor pensio e, COM lt:•g• orYitar <1'-'"' • conc:essio dor bornorf'lcio'll corrcspondorsse a u•a sangria dos cofre• públlo;:os. Conquantg lto'lla
pud1sac

satisf":azer a t:qu\pe orcon&Mlo::a, nig era tudo. Ma11la

lnt•r••••

Abril de 1993
••
de

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se_ção II)

dlrcc:lonar
rcc:uraO• aplic;;adcs era • eontlnua a ser otXPI"otssiYo. A tentativa de

tal'"nal"

C:DM"PU.lsdrl• • aqulslc:io dos Ccrtlf'lc:ado1i d.: l'rivatl;:ao;:io •ate-

...- lal h: a os prop.Ssl ta• da orq..,l pc ccon3• h: a.
SE-&9/93,

de U:l de Jlllalo, do Secretário

Clorh/HINFRII/SNE

89/90,

Exco:o.~tlva

do l'llnf',..,,

c

do Scc:l"ctll.r lo Nac lo;~nal de Enel"!lla, dc 23

a
de

ff P01islvi:l p.,rccbcl'" CQMD ""deu a c:uapriMitnto das i:l .. to:r•lnl.c:ics
contida• no docull.,nto LINHAS DE AçlliO •••• no c:••o cspcclf'leo ao Prcsldcntc da Eldrabl"li.1i, pedindo pravldinclas.
on:a.ICI,

O dcsf'echo dc11ta• provldl!nc:l:u; velo a oo:orrer •• 6 de nDYCMbro de
por llotiCI da Rcsolu~!ão 6'1 .. /'i'•, da d!rcto.-la l')li'I:Utiva da Elct.-obt"IÓ.s, pcla qual 4 indlc.ada o.un, neva dll"ttol"la para a E1Rtras, o:ll di'COI"I"inela dos "'_tRrMas das linhas de ac.!ãa para os f'undos_ dR pRnSio, cnCIIMinhadas à Elctrab.-ás pela Carta HIHFRA/SNE/8'1/9•" c ,d~t "'contatas
199•,

0111.ntidos 1:0111 oc olrgios do 11inf'ra 'IObl"lt
da ElRtros"'.
Esta

alt~trnit-lvas

para

1.

Olrttarla

r"RSOluçio, c:o•o I'>!I'Mplo da: doe•u••nto of'lc:lal que c:onc.lul UM

Pr"~C.CSSO

dR "RR!rOCJac:lõo"' lf "'eont•to•'"'• POI" f'IIZtil"' USO dti UMa llngUaDI'JIII
t~cnica c contIda, nio _deixa transparo:c:o:-r aa ac:'lies di' car1HI'r pura•ent• PI'Ssaal, ri'Pro:sRntando lntl'rcsscs part lcular•• qiJ• sR sobrltiiUs..,.alll
às int~tncõ~ts da polltlc:a prt~conlzada c que ati as SUPI'rara•.
A

vlnc:ular a lndlcaçio de" no11es piU'a ac:upar•• carsos nas f'unda-

~:"õ•s çoa vista•

11. atuac.io das •c•••• no aerc:ado financeira, a dlret~a
dá c:onho á• uiooa tiPOlogia de âcesso it. dlreclo-dêtstios f'undac:lirs e s 1sl-

tu.sc:io ds Prl'vlrb•

A partir de cntio • toMando •.un dado 1ilttal"la1 CDIID cMcllplo, o Kc•o

nQ

A"
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propâslto dl'stl' orplsidla, o •x-dl.-~rtor f'ln'imel'li''O da

Elatros,

Antlnlo !ii.ntos RRnna, ali ri'Pr•••ntando otl funcionários disse•
" ••• o pr'<l:sldl'nte d:a El•trobriÓ.•, sr. Josol Maria Slquitlrã iii. Barras, pelo qutr 1111' dlsstr ~tlti trll diversa• oc:asli••• protcloll a
subst itulçi;Q, Já 'lU• nio •• intl'l"l's&ava 1:11 de•arru•ar organizac i onal••nt• a ad11ln lstr:açia da Fundaç!ãa. Entrl'tanto, 'III'DUnd'O
l'lt, a pr'l'ssia par:a c:u•prlr as ordl'nS do Palácio do Planalto 1•var•a-no a I'XOnl'rar os antigos dlriD..,t••• IIII'SMO a eontra-jiO!Ito:'".
·
"'Tio lo11o oc novos diretort:s assuMir:a• seus c:arllos na Elctros, o
PI"I'SI d•nte Ar111snda PaI v a propil:s •• r•un I ia da d 1rt:tor la C)ICC:Ut 1va ~-eu trocasse dt: dlrl'torla, tran•ft~l"lndo-11• paras d• SI'IIU.rldad• • o Álvaro Bac:•lar as•u•lndo a dlretorla fln.-ncelra. Nlto
c:onc:ordel • solicitei o pronunc:la•Rnt" do Canst:lho de CUradores,
o 'IUal reJeJto1.1 a proposta da dlrl't.prla RI<CC:l1tiva. T._111bof• tl'ntou
ad•lt Ir n. fund;acio o Carlos Vllll'lli. • UM tal de HuMbt:rto dos
Santos, para trabalhar•• eo•lllo na :árn f'lmmcl'lra. Nlo _teve •uCI'SID porqu;, rea11.1 Vl'eMent•••nte 11. lntro11111sio nas Minhas funçÕes e por"'Uif 111: soc:orri de dlvcr~oos partlcip:anf~ts f'lllados que
C:!ltava.. n:a oc:asiS:o ocupando c.argos de ;acsessorla ao Prl'sldl'')te
da Elctrobrás. O Vlll•lli: • o HuMbe.-to o:-r•• o:111Prcg111dos da Elctrobrâ• c trabalhar•• co• o Ar111ando Paiva quando ele •r;a Ch•fe d•
Departa111cnto de T(tulos Kob i t lárlos da. Elctrobrás". '
Pao.r• dar UMa Idéia do llt":au da t•n•io a qui: os assuntos l'ra• sub••ttdo• •• toda sua pllfnltud*• repr<1duzi111oS o MtJd<.l• ap~randl do "'t:s.'l"""'a PP" ns 111udança lfstatutiria da Fund:o.cio Prcvlrb I' na práttes d:o.
S:,.,stia d• r-•cur:r.os no , lnst t t uto I' o r tua, :.o f' I• dos qual s SI' pode c:anchslr q!JI' o dl:r.cur1o pr~•ldcnc:lal f'ol ap•n:as Ull:t. cenh;a para o
produto da d~taencracio lneontr-olável que tc11ou c:onta da nOVI'I
SJOVernalll'ntal.

out.-" -P<IOt<l que cu acho IMportant• oE qu• quando "" deu a, vs•o• dlzl'r assl111, ~t_ssa orlentac:ia do Governo Fl'_do:r•l, tris sltiJacã•s f'lc:ara111 caractl'rlzadas. EM alguMas Fundtoc:8"cs i p•r•ltid" a
vinda di' P•••oas de foraf ess~ts casos f'oraa bastant• slllll'l•• de
Soll"r'c• resolvidos. _EM outr-os casos, conseguir•• dt:t•c:tar d•ntro
do corpo f'unclanal pessoas tio ll11ad:as ao Governo Central 'IUIC
poder laa preencher essas vagas. No nosso caso, I nf'•ll"ZIIt:nte, Isso nla f'ol f•lto, nlo f'ol ldcnt !ficado, até porqu• nb saaos,
dl"ntro do 1,1nlverso das Estatais, nols so•"• realal'nt• 1111lto I'C. qul'nos. Entio houv ... di' f'at<~, a nio ldcnt lf'lcaçlto de 1.111 no11e. E,
a tcrc:•lra s/tuac.i'o ••ria a alt•r:açio do E•tatuto c:oa a vinda de
u•a P•••oa de f'ora. Nâs •stáva111as n•••• t~rrc:ciro c:aso, que real.,•nt• .li o Mais coMplleado."

Olinda UM tl'sto:•unho di' COMO a conduc:la do assunt" •stava •• dando
•• outra• ••presaa, dlssor a dirl'toral
'"'QualqUifr pessoa que tl'nha alDUII l"l'l•c:lona•cnto a u• dtrter•lnado
nilll"l c:o• o Governo Fedo:-ral sab• qu• Isso ••til :acontecendo • de
0..1n1a f'or•a talv•z •ulto ••I• dr!lst lc:a •• outras e•prtrsas. Par
•>~e•pla, a Petrob.-ás. A i'l'trobrás, lnc:lu:r.IVI', u• das •otlvoa que

~~~~~ul~ad~re~~:·:~: :~::~!~~u:a~=~:c~::~•:::.~:: n:::!~~~!:ta~
cies, nlo é? c ••• ) hoJ• o práprio Prt~sidcntc atu:al, dr. Eduardo
Telx•lra, está a:r.su•lndo ao at:s•o t••PII a P'r••ldincia da P'ctrobrás • a Pr•sldinc:ls da Petros, ou ssJa, estll acu•ulanda IK dois
c:ar!los."' CNota do R•latort a •cnçlo, na parte c:entral da c:lt·sc:lilll, oE :a<1 •r. l1<1tta VeiDa, t:Xt:tacrsdo ""'outubro di' 1'19t).
Ava.nc.a a dlr•tor• dando conta das ncgociaçfes tr do risca de aerMMl SUC:I'dldasl
"'Se r•al•entl' n4• •antlverMos a nossa "o•lçSio, n4s t:ataMDa, o
nosso prazo Inclusive i c><f11uo, nós n!ãa tc•os ti'IIIPO para <li'IOC: ,,.,. dur•ntc •ulto ttiiiiPO li• Is, porqut: Já foi •ulto negociado,
por11ue a ldila Inicial era ati vir UM SIJPI'rlntt:ndent• I' u• Dlr•tor Flnsnc:tlr.o, no c:aso, n4s Já negoc:la11os, fiZtiiiOS tr-ls rodadas
di' neDoc:laçlio 1:011 8.-•silla, te• sido alta•ent1t desgsstant• .,ara
lll AdMinlstrac.io tentar f'll'xlblllzar o MáxiMo ••• "

"'O que pode apar•nt•111•nt• f'lc:ar s•ndo quest lonado .r o seDu Intel
nis r~tc:ebeaas UMa <lr'il'ntaçio f'or111al, UMa orde11 f"or11al por escrito'? Ni:o. Hto rect~be•as nada por ••crlt<l ab:r.oluta••nte nad•• na
Medida •• 11u• hoje o n(vel de relacionaMento cnt.-e a Ad•lnlstrsç.ia atual do lRB " o Govcr:no Central .é bastante estreito c nos
dá u11 ~~:spaço b;~.:r.tante Ul"ll.nd• psra qu• haJa u•a nl'goelaçio • Isso
f"'o I f'c I to nos úl t \"'"" do Is 01es••• N6c ti'OIOS vindo Just•••nt• neDOC1ando para que esta altcr•cSio, ou Melhor, para que sSol:a
ol"'lantaçio do Governo Central f'oss• ef'at lvada aqui dt:ntro de u. .
f'or•a bas.tante suave, par• qui' nio houv••••• Inclusive, a lntcrYI"n~io, que, I'SSa •IIII, v c• por esc: r I ta."

ata~ul',

I:'IUiPI'

Corria o dia 26 di' out1.1bro di' 1998 (portanto, :S •es~ts apds a r-cunlio do PaUelo do Planalto), quando a sr! Mar i;.
t ltular da Dlretorla Fln;.neelra I' Adllllnlstratlva
clonárlos atlvos c lnatlvos para u11a r•uniio no
do IRB. O 1110t Ivo da rcun I i o, s.&"gundo a d lr•tora,

'"'U•

TRrRza Elchln AMaral,
do IRB, convocou f'unAudltdrio Tlr;adentt:s.
t:raz

""••• t:u ;oeho qut: O que rt IMPOrtantlf i sabo:r port~UI' o Govo:r-no Fed .. r-•1 .,f'et \Va111o:ntl' está Pl'dlndo " indicando pesaoa:r. pat"a •• Fundaçic•."'
"'Por todas as estudas qut: f'ora• f'eltos f'lcau d•t•ctada 'IUif'O • .,,._
cada f'ln;anct~iro o:-ra UM •er-c:ado' qui' vinha, dlf alguaa f'oraa, c.aMproslft-cndo •••a P<ll rt I c a econ6111ca."'
.
"'Ali11 disso f'lcou d•tcctado ta11bi111 qu• oitenta 1101" c:ento do •ovtmocnto do •crc:ado f'lnane•iro c:abia it.s Fundacíi••- loglc:aal'ntc sio
os inVI'St I dores ln•t ltuc: l<~nais " lotlc-entl' silo aqu•1*• 'IIJC'
cf'l'tlv~~o••nt• opo:-r:a• c:o• 111als Y<1lU111E nesse ••r~ado- Entilo, obvlalll'ntl', " G<1v1'rn<1 tentou •f'•tlvaMt:nt•'•lgulla :atltud• I' al!IUIIS
a<;:io JUnt<l a ••sas FundsC.ÕI'S • ..""'Ora, se ~tss•• Est;r.t'lllls obvla•o:ntl' eantrlbue• na Média co• d<1IS
tcr~o•
para a •anut•n~io d••••• Entidades, da •c••a f'or•• quc- o
Gav~trno
teM ;a prerrogativa de lndlc:•r os st:us dlriiJentes, achou
por bi'Al que t aoobiÍ:11 podo:-r la par t I c: I par das Funds<;ÕI's 1:0111 •s•• obJI'tlvo di' sanear • l•var a' niv•ls tRc:nlcos o Mercado f'inanc:•lr:o
p:;~.ra que nSo houve•••• t~ntrl' outras coisas, uaa d lstorcão 'dessa
pot rt ic:a."
"'Poroi111 nós sabeMos que as 11rand•s FundaCii'S 'IUI' sio ta•bohl de Estat•i•, l••o !'!Uita• vezes ocorria • '!'••a Manlpulaç!ão Multas Y.ZI'"S •ra fl'lta, reo.lMI'nt,.. visando ap•natl lnterl'ssea PlfS&oals."'

S"obrl' a Justlt,tcatlva l"•gal para u.a lntcrvl'nçio n:a Pr•vlrb diz a
dlro:tora r•spond•nda a si prúprla•
"Inc:luslv•• a outra Pl'rgunt;~. 'IUti...., lll<lstarla de csc:larcc:er-, ta•boi• porqu• f'ol f'•lta várias VI'ZI'S, qu•ro csclarec:•r Isso 1:11 PÚbllc:o, i •><ata••nt• o st:gulnte• nis t•rf;.•os condlç'l•s d• ter
aqui u•• lntcrv•nçli:<l'? T•ao•• Na v•rdadl', nlo p•los priMeiro• f'atos ou '" pr INelras c:ond I c. ires que llfVIIII à lnt•rv•nc:ão, ••• pelo
déf'lc:Jt técnico que hoJe a Fundaçio te• • que é ref'letlda na balanço do IRB."
·
Sobre! :a lool nine: I a do d•sf'I'Cho de UMa I nt•rvo:nçio na Pri'V lrb •
"'Agelr'a, o que nSI:o pode .r r•al••ntc •ntr1:1111.r de band•Ja, al real.,.. ntl' f'lca dlf'(c:ll, porque ai a lntervençlo toda •undo perdi' o
control•• Ent!ão, era nesse sentido, 'lU..,. dlz~tr, nás hoJe nlo t•MOs sarda, nio i:'? li lntl'rvcnçio ou lnt.:rv.nçio,. parque rcsl11ent•
di'PGis do qui' acont•c:•u, d•Pols da Aas•111blila, nâs agora l'&tücr.
•f'•t fva•111ntc sc111 soluclo • o nosso te11po ••• Bd p:a,z::a voeis ttlt'l'll
uzn Idéia ••• A últl•a notícia que cu trV• é dt: que se11und•-f'elra
o Interventor J;i. cst;~.va aqui I' quc Já ~tst;a.-la saindo UM telegrama d• Brasil I.-, tá?"
Ao flnallz•r sua long:a lntcrvcnc:io n• ,r•unlio, a dlr•tora f'arnl'i:l'
p•nor._,.,. gl'ral d• •cio do D<IVI'rno f•d•ral nos f'undas di' Pl'nslo vlnCT.llados a ••t•tal'sl
"'Eu gostar I •• I nelusl ve, só par-:a li nal\ z•r, de t cnt ar p;oss•r para
voc:is, qui' par•c:• qu• nio f'lc:ou c:t;ora, a sltuacio de outras esbatais que I'Stlo viv01ndo pr-obl••a• cc•elhanti'S. So111o a P'ri'Vi está no .,.,.••·a INIItSSc qu• nós, nDs ••t••os ••• <1 Danc:o do Brasil
li:W.tá I'Xatuocntl' na oo•s•• sltu•çio, c:l'rto'? No caso a l'l'tr<ls I'U Já
dlasl', o Prcsldentc d11. E•presa estâ assuMindo a 1".-eroldinc:la da
Fundacio. A Elt~tro• ••tá c:o• UM probl••a UOI pouco pior. O lnt•r-
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YCnte>r
p•r•c• que Já eati •••u•lndo, t-â7 A- l\luclec• d.-vc 11alr
hOJit ou uanhi a aubatltul~lo da dlretgrla na ••dlda •• que con••Do.liraa g~rntl' de
par• f'liZitr a .u,bat ltulç;'io, ti? A Rltal
Qr'and•'l'• Ji aubat lhdu e tlu.bat ltulu pOI" ilente de c••• t-béM,
tá? No c:aao, a Clf',-li{o te!" la •'lll•la hculdade·dlt trazer Jlll'flte de
+'ara, t raU)(fl da f'ora... A C I f'.-io é da Cat.a d• l'loeda e J t está •••

Indlc:•o:!õo d•da por
Ha.-la Teresa Elc.hln
•M o~rotubro d.- 1990

c:•••

Já .,.ol r .. na. A Reter aubat ltulu

~ado

toundo, ••• taab<hl i f'•cl11-

t•da pelo Elotlõtuto ua dlrctor dllt f'ol"a, A llraal\Siht t..abii:M f'alta
uaa lndic•llõiO porque eles taat11~a cst~. nQ lapaaae. A Funccf', j-á
houve audan~;:a .:oa P•••o•l de dantro, ti? A C.ntrus taabia • it.
Valia taabéa,
tá? E no c:•ae>, o BNDEB, cstll otH11.taiiCnte- c;c,.o a
gente, taabé• tentando .-asa n.-ge~c;lac;io, tii? Senda que na !laMenta
eu ac.tlo que a 11•nt e Já passau a fas• d• n.-11ac; I ac;ll:o. Enti'e~, na
v•r-dade, ....... Be~a, ne~ c:••a ~"' Pr•vhab, qu.- é da antlua BNH,
elu, .i:li e11tavaa c:a10 lntcrvente~r há oito !lllt~ll!"• ~ e11ti 11omdo toubst lt11ido &IICir"&. O outro 1nbo:rventor •ra de~ pa•sado • e•~'- s•ndo
11ubatltuldo agara. Baa, eu achCI quot:~_!;;,r•o• de r-elaçio n611 Já
e•tuoo11 beM acaapant.adoa, Jii tea uaa Petre~a, uaa Pr•vf,
tea
1111 Valia que Jol houv• 110 aubatltulçia, qu.-r dlz.-r, llt,.l acho que •••
•
IMDES, eu ac;tlo que aio eapre11as QU• aio bastante significativas no cante><to."

J"

D•11sa trsn•crlçia, .-ea•altaaos o• se11ulnt•• aapeCtos•
a)

hllli ldentlflc;açlo dos l~ter\oo;:utor•• no Bover"l'lo

nio

Fltder"al,

sendo fre<~U.-nte• ,.,.. ••no:ieS a HGovc.-no Çentral"' e "'B.-a•!"l la"'. S•be-se,
ent.-etanto,
que o sr. C:a.-lna H.-nO"I,.,.e Vlllela Santoa 'f'ol lntiOr"locutorf'r"IO'Iti•nte d• arl. !lar la T•r'•:ra Elc.hl'l A•aral- ~e t.l~haa coaa aalga e•
coa11• a srl. Ctflía AMália Ladl, lo tfpoca dlret.,..a flnant:•lr• da Petrosdurante as "'negac lao::i••"l
b) as no••• lndlc.adoa para Cllr'!IOs na• f'llndaei•• rolo coilst-

d.-

c; ado• e ao;~ I toa,
c;)
a alter'natlva lo f•lt• de ac.,..dD tf-,-.,...-ã Mel•• pai•....-••• •

c:o•~ron

I

t..-vlff!c;io.

Altf• de IODst.-ar •

f'•~wta

ln-

do Jaga •uJo, r.-vcla o quanto ha-

via de Mani~>Ulac;ia .,.,. f'unc;iíl•s dll. llet:rlftar'la Nacional d• PreYidincla
CoaPle•ent :o r. Fo.- dlfcot"rfnc la, pode-•• I nf'er I r que o s.-u 11ecr•t IÍ.r lo, o
~lz -c..-las Magalhlles Po:oKato, •• Pr"lf~ou· ao J!e•eapenho d e - pa11el lndl11no da f'une'ilo p•ra a <1Ual f'ttl c:onvocado.

No

di•

29 d.- oytubro ii• t'19•. tris dia• ap4• a reunllo da

-

nea par't I c I p-...,t e do fundo de p..,slo, c:oa vota C:ont rll.r I o da Can-

No

di• B de f.-Ycr'elr'co de 199'1, aP4• hQIIologac;lila do n!'vo-••iãtuta

SNPC,

PRESI-23191,
C.rlos
•

o •r• l..ulz Ql)atronl, Presldent• do lRB, por IOC\O
c;oaun I c•

a a Sup.-r I nt.-ndent e d• Previ rb, a

do

no••a<:io

Of.

de

Hen.-lque Ulilela Santos para o c;a.-110 de 01.-etor" Ad•ll'llatratlvo

Flnanc.e\ro.
A pr"ap4slto da• naacac;Dea p.,....- car-wos dDs Y!Órlo• f~ndos <lc pensio

•enctanados

-SIIbst ltlllu Par gomf ..
d• casa

-

VALIA

-Substituiu Por
da c•s•

- FAPES

:~~ento:

-T•nt .. ndo nellat: I ao: lo
0::0110 a Pr-•vlr'b

-2:516/9e• Mudado Pr~sid.
-1181901 Mudada d lr"etordc Apl i c;ac;Ô0:'5 P;;tr i lO.
-••• •ad I~ i t:llo;ies

- f>REVHAB

-InterY•ntor ••ndo
-s•M lnrorll\ac;ões
S'J.btot I t11ído por" outr'O
--------"---------~---------------·-----"=(1) Nia satisfeitas CI)JO as duas IIIUlaRçu dE tadl a dirrtoria na .sp.,;o de dais ... ses, as r.-pr,wntantes da "1s~u..,. PI"', forsar•• a aHfl"açill eshtutirla para
Pa'aitlr n-•da dr pessoa utranh• aos II'J•drol ~a IRB • nio auaciUa" l'rr~
-vlrb e vio:raa • efetlvv 1111duça nnt .. se11tlda c... a lndicasia do sr. ClrlO'I
Hnri<NC IJillcla Sutas ,,. .. ., 1 dlrctorl:a ad•lnistratlv:a e flnanctln, ca hvr
rttira de 1991.
('21 A alto:raçia na Pruidfnda si veia a u cans~,~ • .,. •• 1911, '""a pas•• ~o sr.
lisura Blll"llnck ~nos Ea :S/&/91.
131 A troca da dlrei:D!'la rlnanc•lra, au.,.lndo • 1rl Cil-ia """lia Lodl, si >HID a
acorrer .. :SI-4/91. Ji
ad•ini,trado do sr. 1\Hco \lal1nn na Petrabrils, <NC
~r~~ IIIic lo no õ!/4/'91,

"'*' •

Ea

d•corrincla da publicidade

d~d" • ac.antiiiiC\Miffltos aup~Jst..;:.~nt~

lrr.-gulareiO l'lO &ablta da Pr-•vir'b, a Sr"Jl liar-la Ter•sa Elcllln A•arat.
alndt~ no •><•rc{clo <lo c;argo;o d.- Olretor-" Adalniatratlva e Flrianceir'a <lo;o
IRB, ... sau. a espac;o lnstit<.~t:tonal do Xnstltllto, a 8oh:ti11 IRO nll.
de 23/-4/'õ'2, par:a dllllt:lar•~•

;za3a,

"0- Governo F'•deral citanda CDWID abJetlvo d:or •alar trancp•rint:l:a
a a •ant ant" dos onvest IM1111ntas no tlercado FI n..nc•l r o, •DYIM•ntada• P•la• Fundas d.- Pr'o~tvldincia Frchada. pr lnc:IPalaente aqu•ies
vlnt:ulados a EMpr~"'"" 'Estatods qUe repr.,ser.tav"• cerO:ll d1111 &•:t do
volu.•e tatal, ol"ie.,tou. •• Ent ldad.,s tlante'nedor'as quanto ao preenchi a•nt o- irDi;- O:: ar !las eocec;ut fyat; dt~s c i t•das ~und,.çü.-s."'

par• •ostrar a obedlincla d<1 lRB ";.

arlent~ões

do

Go-

v•rno F.-deral, liat" três Prllvidl!nclas _dai drco.-r.-nto:s•
aapllação da n<llll•r"a de r'eprea•ntant•s dos seguradatoJ

b • .-lelc;So par• a _pO"esldlinc;la do Cont;elha
lnYCst 110.-ntos.

o.-

Ad•ln i•trao;:io1

c;c. cr'l•c;'io de ua cóNiti de

selhelra Zllat1 5\gilllilo Pinto.
pela

CENTRUS

Doo:u10ent ao: iia c:oapi-ova
que OC<ll"r'er-.a as segyl nte• IIUdano:as

q<aai

·--

Allar'al, f'ol
aprOV•d• • alt•r•dlo estatutli.rla d• PreYirb d.- foraa a
pe.-a\tlr a naaeadlo de 1.1• dlrct'or nfa funclo•uh'la illl-entidade pat.-oc_lnado~•

-

Adia~te,

.

--

Abril de 1993

pela ""• Karu. T.-r-.-za Elchln Alla.-al, "" lo;ofoaac;i.-s cale-

t •d•s pela Ca•l s•lilo perN\ tlfM 11ont ~r a seg>.~l nte quadro co•P•r•t' I va•

Fundo de Pens!õo

ll"ldlcac;lilo dada por
\1arla Tlfresa Elc;hln
.,,. aut,.bro d.- i'jl''i'• _

Doc,._ntac;ia c;OMPI"ava
que ocor.-er"• a• aegulntes .-udançat;

-

PREVIRO

-Et;tá no l•paaseJ .,.Isco de I nt

-1/6 .,- 23/!U'90• audad• a
d 1.. .-tar la ·2 vezes<1)

-

PREVI

-Esti. no l•passot COMCI
a PreYIO"b

.,,...,..,ç:íl.o

Ade•• Is, adverte nSio po~.,.- r'et;pond.-.- POO" l'l'li'al"l'lac;Õr• Sobre lr'rejiUlar Idas recent••ente Yelcu.ladato pela iapr-o:nsaJ .-sc.lar.-cendo qu• a
Pr.-vlrb nio c;tuopr'au a;õors da Sad.- e
lnt•rna na F ... ndaeio.

ll'lf'Dr111a que" IRB Irá reallzllr "'"'-

dI tMI a

É slnto;o•uitit:o qu.;: _a r-eferida dir.-tor'a, tendo participado, decdr o
coaeo;a, d•a :'n•goc lao;Des" Pt~r'a .-votar ~~-~ int.;:r-vo:no;io Prnoente .,,._- Pre-

vlrb e• troca O• alt,.rac;i<l estatutll.rl• 'IUot Pl!'r"IOitls•• no••a.- Ptsaoas
de confian.;., de "Bra•ília"', oíio tenha, nesta oportunidade, toc,.do no
;u••unto. El;ij ·~apt.-a .. ente d•t;canh•C<i:ll o fato, co" a qu.-. ;,.,.llln;;, o
levar" I>~ "a .-squ.-c:-ia~nto. Foi lo:vlan ..
p,...,..,,.rlcau na -denúncia das

«

Pl"•s•ões que a Pr-cvlrb sofreu na oc:oslia, ainda qu., na baJo das •ud:onc;as t;..,..sse sido "lc•ncado o obJetlvo desotJada dos f'llnC.Ionllr-Jos de lnc;lulr clolusula ~D Pr'Ot:o:ssa os•letlvo por a•lo d• 1111\clo;ia p•r:ot dir".igllllnt.-s da fundac;io.

-116111'•• aud:odas -4 dlr-•tare~

de-1 iberat IY0s1

-:.:!11919•• tJudado•
r-es Ad•.

~

-~l&/911•yda

dlr~ta

Ttfcnlc:o
o f>r'lfsldlffl-

te 12)
PETROS

-Eduo<r"do T•oH .. irll asSI.I..- t ••bC• a Pet r os

E1.ETII08

-Xnter-YCI'!ta.- l"!lre_t:e_Ji.
••tal" •••u•lnda
-

-

t«<CLEOS

-subs~

-

IIEIIIL GRANDEZA

-

- ClFR#O

ltulc;io hoJe ou
a•anhi POr" 11ente da
casa
-SUbatltulu Pllr gent.da

c•••

~Pod.,

gent•

--V12r1•1Kudado o Presld~nte POr" Tel>eelra
-~/-4/"i'il Entr"a • s.-1. CillaL.adi C3>
-óiU/901 Kudado• a P.-.---,.Ja~nt·.- e u• ~lr.-tor'

-7./7 e 2•1111911"1 •udada
.,-ilirCforlio. 2 y.-z.-a

-1.1619•• •udado dlretor
-4/1·!'1·1 IOUdlldDS Pr"etl\d•nt• e outro dlretor

• subst I t 1,1lu por
o.- fQra

-Subst ltuiu toda lll.lndo,
u• ltlretor d1111 fora

-se~

- Dlti'ISLIGHT

-Está na lapaas.- coao
a Prevlrb

-11719•• IOUdados <1 Pr•-

-- FUHCEF'

-Sub•t I tu lu 9Dr lllfflte
da

-1511•19•• audado f>r.-sl.
-12/1{19'01 •udados 3 111-

-

REFER

c:•••

lnfor10ac;íl'e•

•ldente 1111 u• dlr.-tor

ret~...,.

O ar. Paulo Fer'n:ondo dot VasCOI'lt:ela• Valilonea. c:ant.,.,poriineo ~a sr.
Fernllnda Collor nas t:l.lr"Sos di' prltJ:i.rlo .- gioiásla, i>o lf\o iJe Jan•lro.
pa.-t lc;;pou dlltl, tr':>.balha" I'IO "'Bolo d., Noiva". H>~ ocasião, ConhiL'~CU O

P.,dro Paulo Leoni Ra•os. quo:, de ,,.o:OiatQ, a llPr•'!'"'n\;ou ;o.a '"'"'" t:~
glo P.-reira da Rac;ha, t•I'IOco tr-atada de >o.sos11ntos da :l.rea pQI"tuoir'la,
Convidado, pori11 pret.,r-ldo para <1 C:ai"!IO d.- Pro:t;ldlfnt•

d:~;

C la. Da-

do Rio do: .J:oneiro, r-.-ceblfu t:onvite da sr".! Ctfll• A111i.lia Ladl
oc:up:~;r • dir•c;ia do Pot"tus, c:anfor-•• di!'Claroll Iro CPX•

par"a

"Do-u convit• p:~;ra o Partus, "'" aeadoto O• j1.1lho de 19"· .-.-c•bl
•.o.~~~o telef'on•M• da •ri. Col:loa Lod! canvlda.,do~""" para a••uMII" a dlrec;io da Par'tus. Essa ••nhor" argu•entava que eu er-a noPrel]ado
<la
sl•te•a port<.~árlo filiado ao Portuos •· Por-tanto, q'-l"llflcado
p:or11 a carao. Di% ia. ainda, qu.- t. •quipe do Govo:rno nio conheci>~
IIli. Is
nln51.uia para e lug;.r-" que, til' o:u não ac;llit,.'5se, p<lsSiYIIIIl••nt., o:l•s f:orlall u•a lnt"rYIIIIno;ia no lnst >tuto."'
Depois-

d• relutar e,. ac.-;tar_ o convite por nada

•nto:.,~er

de pr-e--

vidi!ncla • •ercado f'in,.nceira. o 11r. P•ulo F'ern;o.ndo d.- Vasconc.o:los Val•nc;" ret;olv•u dar' r1111spotota pasit iva. Restava apen•• ._.., •por"éa. c;onfar-•e lhe di•se a srll Ctflla ~:Uia LaOi•

Abril de 1993

·DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
•:o

Scc:r'etarla de Assunto,. E:lltl"atof~lc:os, <;uot qucri• "'po:naa
~U llC:Citllvll '"noumlr ;o. doro:<;io do PDYtus~"'

con-

r,,..,...
Ho

dia 26 de Julho d., i990, o sr. P11ulo Fo:n>ando dR
~u::O!IIPIInhôtdo

Val•nç;11.,

da $ri. Cilla Lodl •

pcssoa qu• clc havl• lndlclldD par"
,..o

O<="•lP"r

Va .. concclos

o c:orSio do: 01.-ttor Fln,..nccl-

do Instituto, CiitivEI"IliO na Pol"tobnls P"~'" ap11nh•r' •• portarl;o.s

noMII'aCio

datada•

de :?7 de J••lho, Ao f i •.. d:o.qu•l., dl:o, ••11undo

lnl_coo do nois
<:•.•tado.

o_

de
.,,.,

estav~•.

f"r::r.ncos.:o

•AM

janta~

~oloígoo dos~. F'ern,.nd<> Callo~. eM

O_ S<tr!HO Rocha a.~Q•uurntava q•Je nõio h::ov'" n.,nhum.o ~a:o:io p::o~a

til
•mco:lent ..... as proposo<;ães qoJ~ p;r.rtiam d:o .\ro:a desub5t i tu_ i cio dos to!cnlcos 'IOJC 01 e
ass.,sso~ava.,.
Do dRt.,rmonado •o,.l!'nto, o SI". F'ran<:fscc tranca ne1tc li'IDMRnto. scoo :o prcso:nca dos~. So<rglo Rocha - di5sor-Mo: q•oe
Rxist la "'"' dossii! br::ob íss;iAOo cE:>ntra •iM, na$ .,lios ilo 5 .-. Àl"llndo
B~;~rgc,. Po:~o:•~•. cntilo P~•,.idl'nto: do CONSAO, co•o tu Já dls11e, da
Conf'Rderac!fo N::r.c lonat dos Po~tOJ:i:r las, ooas q11 .. .., .. o:u c-ol::r.borasso:,
~les"to:ro.o.to~ co"'D i•pedi~ a suo. divu\g:o;510 ,"
"EM :ob~ll de 1991, nu1101 n:xta-fo:i~" iio noite, rcc.,bi.IIM tel.efonc 11 :a
dos~. Daln&li.clo HadruQa, cM Mlnh;,. ~o:5odincla, conoOJ.nlc•ndb qOJ.c as
P~"'ss.ã~,.. R..,t:;o"'""' ins.uportoi.veis ~ quo: nôs ., ... toi.va•os p~o:o;tots a ser'
d"""itldot. d<>'IÕ ca~gos e qyo: l!lot n51c tinha ooals condl;i!fs do: so:gu~:ar•na•.
o;,.,.,.,, alnd,., quo: "'"'""" p~o:ssi.,.., eraoo Ol"iQin:l.-las do
sr, Pedro Paylo L.~oni RaMo!< ot quo: as 't~•n.:motia ao sr. Joio Santana,
tntiiio ::Olnda~ Sl!crl't:ó~io da Ad.,onld~"cio. Sujjltriu•Mif que
f'osso:
iooo:di11.tanocnto: .o. Br,.silia tornta~ o apoio Naior qu .. .,..,. puconsoder:~"r'

nao

~.endo <..hegado a "'OJg1.1ro~ "

le,

do:ss~

CllnSI!SIUI~."

exonE~ado,

O tlr. Paulo ValRnca vo:lo a ser

beoo co01c tod.a a dlrotto-

r la, or• 6 d• so:tc,.bro do: 1991.
dotsti\ca~

II.Spo:ctolõ a

O"

dotst~

dotPQÍOMo;,nta

~~;S:o,

princ;ipat .. o:nto:,

IIO:liU ontes<
"')

a ,. .. g..,.ida

p~orscn~>:;o.

par :a

Val,en~>"

Paulo

•M sua casa.

Fra.n;a,

"'r"

ca scQuida, no dia 4 do: >IIIO"to de 199•, o sr. Pau!Q Valcnca
pa~a

outOJb~o.

M::O~<do " 0 sr.
(Nota~ <l>l R.. t .. tcr'"' o "'nt:Oo ma~ ido da !Ir!! Ci'lla~, 'o

c,;t;,. Lodi, Sli'U

~~c ~::".!~:o~=~~ i ;r'~P~~~;~:=~(\~:i~"'~;~ ~==n~;.,:,:i~~ u~ ~ n~~c~7 r~=~

"Coe"''

L0110

:sr.

"NaqOJ<:le Qia,,dllr"-nt"' todo n trftlPO "'" q•>o: l:ó .,,.tivt, oOJvi quo:i>:as
dO sr. SÉrgoO Ro~hlO "'do .. ~. F'"llnCI$CO 1'r':>.n~O\ p .. ta minha POs\•ora, qu., ,.le!l. consod"~"""'" >r1<tro:no""'"'"t1 ,..,_gor 05 .,_., ch:'ócont'I!OdB,
L.coob,..o-noe bo:m
'll1C o sr. St'.-go<> Roch" ~ .. cl~ouo.va •J,. tr .. balho doer
«'l•oipe e
af•~'""'";o. 'IOJ~ eu nilo pQdia dei>:al" dR colabo~a~.
( ••• )
Ror~o~do·mo: qo.~l' ~ s~~ C•~l'"' Lodi lioootol1•"" a tsc•ot"~ ~od::o' ;o conVO!'rsa.
N~q"cl.l. aca!Oo:Õo, focov. cla~o P"ra ,.,., ""'"'a quo: eles
de
r:..to qOJ."r'"'"
u•• conpromo'iso de ;o.p,..ovo"lio t:ócot" e ,.i,.tR 111 :ltl-

s;ávo:l pela sua no.,otllcllo, di-»sc o S.CJIOJ.Inte I. CPl o sr, Pav.la Vall'n;a•

of convidado pelo sr, Sérgio Rocha,

c><e-

Drasll oa),

resolvido c.onta~ o ocorrido ao sr. Oa1MIItio Madrujjla, Chcfo:

'g ocarrldo o: 01ostrando lndlgnacio, aac berros, os.-. H•qv.o: qOJ.o:~laa aetl'r a Mio rM tod:;o. a ár.rã do -!lovo:rno o:,
pediu 1a secr~t:íria qOJ.c locall:assc a srl CoHia !.odl
no Rio dc._.Janotlro, pois queria falar·lhl' co• ur11iru:1a. Orlotntgynos para qu~ nio dl!sscooos oOJ.vldos ao ~r. sé.-1110 Nascimento no:01
ao sr, Sofrglo Rocha."'

alÉm das anfot~JÕttiO, <o 5r»

sr . .Jo,..O. C<wlos JubiÔ, fo> <.ole11a do:

Assessoria Ttknlca da Sc~:rctarla do: Adlllinistracia Fcde.-al, .-o:spon-

d~OJga dlss•
Cnl
!OO:IIulda,

;

mcsroo

Rochi!., o •.r. P~ulo V~l"'"C" roo ~DnYid,.,do P"'~" :>.1;

"al•oca dE l~;obaHoo" nuoo fen:>.do, PoS'!ô<v .. lmenl"' dt"' B dR

.:ra

Tendo

dO?'"'" cut~a JAnt"-~ na casa da

d .. pol'>

Ali

<::o:rca do: 17 ho~a!l, de quinta-f'o:i~a. dia <!6 de Julho de
1990, quando sliÍmos da f'o~tcb~ás. J" J:O!II as noMo:1u,:õo:s datadaS dE
27 de Julho; l~laMD!I dl~otto para o ao:roporto qu11.ndo a .. ~1 Coi-lia
Lodi COfiiiUniCDU 'l'Je o sr. Sérgoo Nasco.,cnto, naqut~la ocasião Ch,..f'tl! do: Oaboneto: da Hlnostra ZIÍloa Cardo10o, !JOI.tt.~la dt! no• .:onhecer o: convor~sa~ conQ.,.co !Jocd oat~ro,..ntc."
""'o•os, o:ntio, 11.0 Honlsto!rto da EconoMI.,, So:Mpro: o:u, Oct:lvlo o: a
Co!lia,
c orspo:~amos algu., te .. po atiÍ que c •r. So!rgoo Nasci11cnto
no• ro:co:bor•A, po:dlndo quo: a Co!li., so: ~etir:u•se da sala, permanecendo o Oct:lvoo, aSiut.~dando na "'ala ••e espo:ra. NuMa bro:ve cconv .. ~ss, o •~- So!~51lo Nasc.iMen.to pcrgOJntou •obrt! a •lnha o:xpo:~li!n
cla. no 11er~:ado financo:lro. Inf'orMado de qOJc t!ra notnhu .. a, expl icou que nio hD.v•n·la ncnhu• probleM:a, pol• trabalha~ÍD.•os '"'"
o:qulpo: 1t que o:lo:'G. MO: dariaM toda a orlo:ntao;:io, Inclusivo:
lndlc;:u.ndo OJMa po:s•o• para o~lcnt.,r ,.,. apliCa.:'õc• do Portus. Imo:dilltaMcntt! to:ll'fonou para o sr, Sir51iD Rocha o: CDNo.~nlcoOJ sobro: a
nossa ncMo:ao;:io, po:dlndo para qul' ell' provldcnc:iasso: d tal asso:.:sor,
inf'o~Mando qOJc a•su•irlaMOS no dia So:IIOJ.Into:. Essa
liQacio
+"ol f'cita
ap~o><!Mada .. cnte
:.s 18 horas do dia 26 de Julho de
199&, p~ovav .. t ..o:ntc para o R lo de .Jan~l~o, ondo: o si". Sofrglo Aoeh R teM o:sc.rltdrlo c tratalha."

da

outOJ.bro, n"tnhuOM n.,gÕc•o dos ~o:comcndadoJ; r 0

d't

d"''"

em

P::t.ulo V::o.J .. nc:a:

"Já

PoOJo;.os

Slin1lo

do sr. O<:tivlo Fcl'rclra LIM::to,

3377

So:gundo o !Ir. Paulo V"-l~nc.,, r><> <nterv~l<> omtro: "at~ "1>.-es .. nt.,o;ãa

"F'u o. "'''~ia, I nf'o~
do pcl :o. c,;l 'a qo.uo as no•••cion cu· ri! C I a• 11.1 nda
dv u•• ~p,.ov:o~S:o pelo sr'. P10dr'o P;oulo Lconl. Vl.,•os a BYat.o'lill,
eu c CÉlia, quando •antov111 u•a ,..,;,pida conv_.,.,.,. c:o11 a·sr.
Chcf'"'
d::o.

Terça-feira 20

assuMi~

Ga sdl. Cili11. A"':i:lil< Lodi convidando 0
o carQc no lnst itOJto Pcrtusr na vinda

*'

8ras.ill:o, "'ccoopanhando-o pa.-a a do:c:lsio <la nomo::a.o;:ào dotf'lnitiv:o 1 na,.,-"NoiqOJcla ocaso i o, o sr. s.r~ g I o Rocha llprcS•ntou-Mo:- o sr-. F'ranc Isco F'~anca, conho:cldo coMo o Chlqulnhg da Mafra, e ao sr. Edua~do
Dc~gcfl,
IIOJ.C er::a o:01Pr'o:11ado da EdOJb~a. p•dlndo pa~• qyc '"'"' os
atcndo:sso: no Porto.~s. Dias do:pols, f'~l procurado por rlo:s._ Ahooo;;aMos,
flz: :;o.c :;o.p~cso:ntac:lics ao olre~ol" F'ln•ncorlro Cl 110 chcfc do
Dcpa.-tallento de Análls~~t 1t Apl/cac'õe•. AlSIOJ.IlllS das Qperac:ücs +"1nanc.l'lras quo: o sr. Franca propôs, rnc:O:•Inhcl-:nl
lmediatallcnte
P•ra :o.nllllsc da :íre:;o. tlfcnlca da Dl~~to~la f"lnanco:l~;.. Qyanto los
o~>.e~ac:ões
l"elat ovas à coMpra de ÍllÓvcls, cxpl.lqo.~el que P nossa
c"rtelr•
l,.obllloiria estava saturad~, ultr•passando IJO .,ylto o
liMite .-egv.l:a•cntar, o qyc no• lllPe~la de CQtoPI"a~ qyalquo:~ looâ·
vcl.
Os

ncgúcloa Ncnc;ionadc,; pelo Sr'. Paulo Valcno;:a foraoo os

seguin-

te••

cha,

A propósltc. da partlc:lp:a;io do
n<.~.nc:lado

sr. Potdrc Paulo L.eonl Ra•os no de-

No:squeMa":

"O SR. GARlBAI.DI ALVES F'IL.HO - Ou.-anto: os trabllllhos desta coMissio c até do:pols, du.-antc '•• denolnc:ias quo: f'ol"a• f'o:ltaa pela 1•prcnsa. o
senhor faz: algu•a assoclao;:io desse tipo do: pronsta
quo: rcccbo:u ao o:squo:M:t. do sr. Po:dro Paulo L.eonl?"
"O SR. PAULO FERNANDO DE VASCONCELOS VALENÇA - e.,. dolvlda • ..."0 SR. GARI8ALOI ALVES FILHO •
O 1enhor te• dados •als concratcs?N
•
"O SR. PAULO F'ERNANDO DE: VASCONCELOS UALENCA - EOJ. nio t I nha conv{vlo c:o111 aut~os dlro:tores do: f'yndCIS de po:nslo. As
lnf'or111a;ies
<1<.1.0: tlvo:, o:><tranoti~:laa, f'o~a• atl"avés da i•prcnsa asara. A ial'rcnsa o:•tc ano not I c: la as c o Is ali que o:stlio sendo csclarec ldaa.
Alas antes disso, <~• ano at.-ás, o Mercado sabia qye acontecia Isso. E•tou passando a lnf'cr!ll:ao;:io quo: MI' o:ra dada po:la Minha assessor' la ligada ao •e~cado. O !IIO:I"<::ado dlll:lal <1 fundo de pcnsio,
:ago~a.
sd trabalha sob orlentacS:o dt!ssa equipe que trabalha com
Sofrglo Ro~:ha. Era a lnf'crMa;lo quo: e\l t lnha. Pelo qye cu estava
sentindo, f'lcava cla.-o que lsS<:I de .Pato acontecia. qurr dlll:o:r, a
Minha postura c• rcsl•tlr ••• llos vezes, tenho até dolvlda• se elo:s
tinha• nocies do ta•anho do Portus, que I o 1BR no r•llk/n• das
f'unda;ies."

~

qyando so:rviu d., te,.U:,.,unh:a l>"ra

Ro-

conver!ll:. .. nt~o: .. ste J;lfnhor

P"'ulo V::olcnca1
bl .,,. lnttr~votnc:iit• dos~. Pcd~o P"OJlD L11oni R"'"os t"nta no Napl"oYe-so:"

da

no!l""cio qOJ.anto n10 tranlilllis,.ão d.,

o~o"tnta;'õ~~:.:

ao

Joio

Santana, para dcçtituir o Sr. P::ou\Q Valcnc:or
cl a ro:dot dO!'

ope.-aç:;~,.

,.,~,..

f'<:>róo,.da po:los

gio Rocha, F'rllMC!$c:a F'r<1.no;:a e

EdOJ.::o~do

Sérgio N"sc!mo:nto,

d) o "o:,.qu,.,.a" dcsc~ito É de tal c~d"''" qu~ o
_do

cargo,

o.-lotlitacio do:

"'no fiM,_

<~><Ono:'r:ar

os~.

qo.~anGc

Roc:h:~;,

COIOOJ.nlc::r. :ao sr.

pa~.,

Joio

~lido

o_pr_eenchi·
Santana,

p_a~otce

certo o

.:r. Slfrglo

da uoizadc: CDJO o

t:a111bofa da ,.dl Célia Maria Lod_l, pa~" obter .as ll'lf'Qrooacics

d•Monst.-oOJ t
c)
de

sr. PO!'dro Pav.lo t.oro-

ap~ovaciio

Paulo Val .. nc:a. Para tanto,

Pedro Paulo Lconi Ra•os t.,r-sc:

Sé~-

Dorgo:<J.;

ni RIIIMQS Intervi!:"' norlo: no Inicio, d:ando "'OJ"
Mento

"O SR. llARlBALOI ALUES FILHO - Fol"aM o:nca•lnhados o: rechaçados?
Que nc116c: I os tra• csscs?"
.
"O SR. PAULO FERNANDO DE VASCONCELOS :JALENCA • Apllcacõo:s O:M CDB.:
de longo prazo • bll,slca!lll'nte, o qui' tu posso lhl' d!z:er of Issoc:o•..,.•s da Elctrobrás, coMo Já t;;lt~l aqui. O"''"'"' assessor •té
l••b,.ou qu.., o do:•áala e:..taYa a 30 c ele• que,. IaM pas."a,.. por 1t.
Nio acorlta .. os por Isso, Nas of ..,.,. dlr~lto de queM o:stá of'o:rccorndo
f'a:z:i-lo por qOJ.anto qOJ.is.cr e de que• vai coMpl"ar, aco:ltar OOJ. nS:o.
Apllca;!ics 0:111 C08S • lcllbrC-010: beM- Vo:nd"S de debiintOJrc• diversas."

çaM Sé~glo Na.:l:iooo:nto1 ng ... t.,oço na c.,,.., do,.,.: Sérgla

t-icOJl::o.cio

CDBs

mo:.-~:ado

f')

quo:

-=~,

·os ncQâciQS r,..f'crldos no dotPO<I'Icnto dlz:ia•

~o:spcito

de longo pra:o:o, p11gando do:si51io lnf'o:rior ao

a coMpras

oforrl'cido

po:lo

c dorbintu.-ors dlv01rsas, o:ntr'o: as quais, da Elctrobroi.11
"' n;,turo::a do N"tsqueooaN qOJ.o:

n~o

se esgotava

~Cio

OJJ>o neQâ<::io dt!-

to:.-•IJ'Iado Mas nOJ.Ma orlenta;io Qo:nc~all:.,da de COMPt"OIItl5so do: ap.-ovac:io
tá;lta o: sish:M1Ôtic111,
o: quo: do:vla ser to111ado .:o•o \IIII Ntrabalho de
t:q<~lpe"'.

propDsito

dc•te depoiM,..nto"' dc sua pa~tlt;;lpa;S:o no

""'o:squc•a

o cr. Slfr1i11o ~erotl~a da Rocha dlt~•ot' ser aMiiiO do sr. Pedro Paulo

PP"',
Lo:onl

R••os desde 1978, tendo sido scOJ. af'llhado do: casa11ento1 ter 0:11-

tado por vlntc OOJ trinta vez:es CM IJrasílla, dOJ.rantc o f'unclona•o:nt·o da
CqOJ.lpo: de translçio. Conf'lt"MoU apo:nas du"'s Ida"• do ~r. Paulo Valenca a
(que, POI" St!U
trab•lho
JIO:ia

tOJ~no,

cnOJMo:rou doi• Jantart!s, u•

nu• +"criado, todos otM casa. c UM encontro de

hora, no escritório da Edubra), O

pri•otlrD.
jantar·

Ida

d•

~ctrlbul;io

a

de

anter1QrMcnte, por o:stc.

Ao se.- ac11.rorado COM o SI".
a)

sr. Slir11lo Rocha f'ris.ou que

do sr. Paulo Vah:nc:a a sua ca11a f'ol

of'ert~cldo,

al•oco

ap~oxiO.adaMente

desconhc~et.l

~aulo

Valo:nca, o sr. Sofrgio Ro;hal

o r•c:otbi•o:nto dl' tclcf'one•a de Slfrglo

Masc:l•ento

f'l• da tD.I"d• do dla 26 de julho de 19'i't, a respeito do apoiO· a ••r
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Cl~aando

Ptl"fiUntado se c:onhccl• a sr!. Cilla Lod,i, usou o

Conh~~:cl a don• Clilia no perro~o dr translçi:o, ilaqu~~:lc pcrle~do,
no .,Dolo de Noiva", asal!io coao conhcc:l -dui$ centenas de pcsaoas.
E~a
par-tlclpav" dos trabalhos de translçle~ na coordcnaçlo centr-al,
ass~~:saor-ava a c:oor-dcnac:io c;cntral, Entie~, por U11a qucstlo
ati da f'unçio, nio da f'ynçio, ,.as da posição qu• c~a ocupava dentr-o doa trabalhos da translç!il:o, .r natural <lUC aos pessoas ac f"assca aprcso:ntadas c <IUo: or~a c:anho:c;o:sso: as po:s•o•-s 'IUO: ali
trabalh&llall."

Olzcndo da natur•za dos intli't'c'llscs do ar. Pkulo Cis•r F'-.rlas so•• conc_e~~~incias <:lc pl•tafo.-aa• aa.-itlaa• pro•ovldas _pela Petro-

H-

br-e
brás,

di•so: o sr. Lufs Oçt:l.vlo da Mott"" Veiga, na condlçi'o dor cx-Pro:-

sldlintc da Coapanhla, it. Coal1aS:o Espcclal
af"astaacnto do Presidente da Rcp<lblica•

do: p•ssoas às quais era apr .. so:ntad~. ae~ lnv.rs do: obsc:ur-cc:orr
-•ulrla do sr. Pordro Pa~alo L~~:onl Ra .. os, TCII o clcacnto atlvador de

lo:abranças sobror a srl Co!llll Lodl. Ali• disso, nc• as d\f'ercnto:s

f"unc::ics 'IIII:" exerceu assc•sor•ndo a c:-oor-dcn•cio central f'or-aa -suf'lcicnt~~:s

para c.- lar dlf'lculdad~~:s ao c:onhccl•cnto re11clado.
Segundo af'lraou lo. Coalssio o,.,.. Paute~ Valença, a tlrl Ctilla Lodl,
POI"t&dora do convite para as\l.u,.lr a dlrcçio do Portua, f'oi taabia •
pessoa coa quca velo a Brasil la para se aprc•cntar ao ar. P•dro Paulo
Lconl Raaoa, pois a clc a srl Co!lia Lodl prestava ob•~l.lncla e dizia
que ele dcvcrla ser ouvido antes do: hoaologada a entrega do c&r-IID•
Coa estes l:"h:acntos, ainda q\11: SOlJcltos a nOYas lnqul.-!çll"cs c lnYe'lltlgaçll'c•• o ..,.._ P~~:dro Paulo Lconl ltaaos, coaplcta ua pcrf"ll de partlclpaçio nn. atlllidadcs dJ!. Pctrobr"• • dos f"undos' do: Pensão 'IIII: nllo
pod~

ser siMptcsacntc apagado por suas rcp•tld•• negativas c• adaltir
a ocor.-fnc la d• tantos c t S:o i'uncst os fi~!> tOs tornados p\lb li c. o• pela i lO-

.Já

porle~

seu dcpolacnto à CPI de~ PC, o sr. Lu I• Octá11lo

IlM

sr. Pedro P~oulo Loronl RaiiO!I •• seu dcpolallnto à CPI

quando

tentou descaracterizar l:ada c qualquer lnf"tYincia ca noa11a~õas • o:•
dC'cls<l'cs de IIDVcrng na olrr• da Pctrabrol• o: dos f"uodos de pcnsio. Colocado f"rentc 111 csta contradição pele> S•n•do.- Gkr.lbaldl Alv•a Filho dcst a. fgraa •••
SR. GARIBALDI ALVES FILHO- Sr-. Prctildcntc, •~""• Rlll&tol', dr.
P.rdro P•llle> Lcool, cu cQnf'csso ao senhor qyc •cu dcpoi.lllt:nto ••
dcl><ou ua pouco perplexo. Na v.rrdadc, o !l'!'nhor di_~ q~_c_ .r al\10 de
Interesses c:ontrar lalle>s, diz. qu• ri alvo de iotcrcssorti pol lt lcos,
que torrla contr-arl~odo polltlcaa•ntc alSJU,.IM. PCir outre~ lado, o
s•nhor diz que tJ!.abia tar\a sido p.-~:Judlcade> po.- lntcrcsa~~:s ~:co
nSMitos, aloia do: acusar • laprcnsa. Pcrguoto ao ••nharl qui: lntcrcsso:s pol lt Ices s!ilio cSSCIIo Jâ que a scnho.- d iss• que nio tor11c
inf"luincili e• noaclllçílo n~:nhYaa? De u11 lado Cl so:nhor- disse que
nio
lnfl~aincla, dli o~atro lado diz qur i alvo dc u,.• caapanha
••cvida po.Interesses pol lt leoa. Ora, p,ralta-ac• o st:nhGr .. ~
poderia scr slvo dor. ya• ca.,pJ!.nha por lntcr~~:sscs pollticos se tivesse lnf'lui:ncla- coisa que o senhor está ncgandCII o:st" ncgandg
'IUalqucr
inftuincla. Ea qualq~cr noaca~ia, Cl senhor di•so:, q~ac
U1tOII \UI cadastro neutro, UM cadastro 'IIII: ~aaava aas que nio t lnha
lof"luincia n•nhuall para opina.-, p•rll cond~azlr as noar~~ões. Af"inal, obJetillaa.rntc, que intertt.'I<CS politico• sio esses que Cl scnhor cantr•rlou?

"O

da

t1otta

R~~:lJ!.tlvaacnte

ao pri1111Lr-o aspcçto, qual scJ•, o llcClllnisao utill-

:cado
rlos

I'C'lo sr. Paulo Cl!s•r F'J!.rlas P•,.• c~<:torqulr dinhcfro de c•prcs'(no caso, dJ!. Odcbrccht), o "Pisddlo da "PropJria da Concic", tra--

tado

<::011 detalhe• no

itea 2.1 do:stc Rclatoírlo,

~

ua paralelo pcrf"elto

c, scgundo o tcstcltunho dr doi li ang•nh•lros da Pctrobrás, s•dlados 'c•
Sal11ador, Dahl:&, à CPI, cnvolvcra• o sr. Joio Alves <::0110 o principal
llrt

lct.~lador

l'or

Por f"la, rcsts o f"lallr&ntc d•So:ncorltro das poai~Õcs gcr•La adotadas

o

Veiga contablllzo~a, •• sua aDenda, 17 llgaç'ics talcf"Bnlcas c 4 encontr-os COtl o sr• Paulo Cisar Farias. d~arant~~: o porrlodo ca que pa•sou lo
f'rcntc da Pctrobr:l.s.

•

1nt•re1sado no atraso do andaMento do pracor•so

brás para que, da(, pudc'lõlle lil<torqulr • .-ci'cr-ld:o. c'C1al11sio

prensa c aquI , o: a au I tos CJ!.sos, r-ati f" lc:ado•.

aprec:lar-

o
Paulo Cisar F'arlas entrou or tentou -lntcrf'e.-ir,
Já ••tava beM adiantade~,.. • Prcocupacio dele era que cs•11: processa atr:o.s••s•, P•r• que hoU.voossc, cntio, • possibilidade de se
lntaraedlar algu,.a cal•• ou •c atra1ar a !Scclsio, PJ!.r-a q~ac se
,pude•s• trabalhar dentr-o da pr-ât lca ora que uaualacnte •c trabalha ne1tors CJ!.sos, para s• t•ntar obter &l!IUII& coisa."

n~a~~:ro

auaa

lncuablda dc

•r.

"··~'IUJ!.ndO

Aqui, dlf'crento: .. ornlo: do caso anto:rior, o •••"o ar-guacnto do gr-an-

de

Abril âe 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Alv111
aos

o~at.-o

lado, os

~;ontatos,

O?-

n-a

l'ctro-

propina.

encontros c tclcf"onea:o.l do sr. Joio

coa Pcsso•s situadas CM altos ·postos da Portr-e>br-âs
conseguidos porto Ir_._ P:Õ.ulo Cofsar F'arias, 'IUit' os f"rz,

equipar••-••
cc.-taacnt•.

. l'llard•ando •u• condlçig de aal;;:adc coa o cx-Prc•id~:ntli da Rcp\lblica.
Lavando or• conta •• lnforaa~ÍÍIL'S dllponlllcis oo• dcpoiacntos co-

lhld~"' pcta P'olicla Feder:..\ P•r• o IPL 339/92 1r no• colhidos POI" no•••
Coalssio, aOntaaos ••• quadro das c:ontatos c encontros do lEr. JoSio AlVC's coa pe,.so•• Influentes da PIL't.-obrá"' que tia Inicio na aalz:adc .~~:n
trlr ele c o sr. lol_aSinorr F'ro:lrc,

c~<:-priL'-sidcntor

da PAI- Pctrobrás. Aacrl-

c:an Inc: - c .-x-dlr.:tor- da Pctrobris. SI:IIUOdo o tlr. lolagncr- Fr•lrc
cantatas coa o sr. Joio Alvrs f'orBM feitos

os

" ••• <!entro dR u•• f"llosõrla d..e :Ntçio de pr-ocurar scapriL' aapllar o
lcquor di: apç<lo:s para 11 P~:trobrâs de c:oapanhllls pro:stadoras d11:
ser v I <;:os ou dc i'e~rnorcRdDriL's de orqu I P••cnt os."

t••

1.11.1

Cantatas c - o• sr•. Alfcu Valença, Joio Carlos de Luca e

lilar-

n ... F"relr1i'

Respondeu o sr. Po:dro Paulo Lconl Raaos c• tc.- .. os De'noór lc:os, nio
dctJ!.Ihtt.dos, o q~ae deixa dcsart lculadl'l toda_su• arg~aacntaçiol
No1

"-0

que açho, a nl1111l M:&cro, Scu,de>r, i quor t"lve;;: cstlllli'SSIIM
atribuindo a ala uaa i'a.-ça pol ltlca Maior de~ que, na verdade, o:u
tinha.
E~a
pa.-tiCIP•Va, cvidcn~c,.cntc, do proc•s-so dccls.Srlo
aalor, na ••dlda IlM qu.r liStava no PaHicio do Planalto c frorqUorntava a reuni ia dJ!.s novor hor11s, '11111 orr11. uaa rc~anlio de a11aliaçio,
uaa re..,nl!ig d•• gr.,ndc5 d•.;i:oõ• .. mi.clo'lal:o. Talv•z por lss<> tcnh . . . . . atrlb~aldo ua11 particiPll~io n• politica global aale~r do
que c..,, n• verdade, tinha."

siva ..cntc,

~asando

a 01cs. . li-

nha &I"IIU•cnt ... tlva do Presidente Collor- quando se disse vitL•• do "slndlc:ato do IID1pc", o Senador Garlbaldl Alv•s F'llho pila a nll • píf'la e
genirica linha dor dci'c•a do depoente pois nio ~ l'ldMI•sfvcl, por ncnho.i•
mcJ.-tal coM u11 alol'"o de •rtlctl1Bçio polftlca, que u11 8ccro:t"rio de Aasunto• Elltratl!glco•, çoa "'sscnto n11s rcunlll"o:s d:o.s Hgr:o.ndcs d~~:cisões
co111o e~lc p~~Prlo disse, nio tiv<ISSC ~ noçio da iaportlncia

n:ac:ional-s"'
di:

seu

~argo c dos atas praticados por si ou'c11 ••u noac. Se o

fato

nlio f"OIIIIC tr:l.jjlc;o, c•rtaMentc acrla ridlculo c •" acJ!.ba encontrando
paralelo na taabof11 csfar.-apad• dC!Itulpa da sr. Joio Munlz Alves. de
Oll11clra

'11.11:,

dorpois de 111antcr seguidos contatos coa a alta C:ÚP\11& d•

Pctrobr:l.s - l'acilitlldos pelo seu J!.faaJ!.do relaclon'•• ... nto polltlc:o c,..
cs "'hoMens da Orasllla"- eM busca de iof"or-aaçics ticnlcas o:
ciais da Co•panhla, apcn~os :r~daitl~a, nos dcpol11cnto"!. Polrcla F'cdaral
siona\IJ!.M

a

llltM dl.-cçio ~· Pctrobrtll, nasci•• de •u•s

Jornais e das revistas scaanals •••

lcltur••

dos

~p•r•c:.:,

-suc:cs-

COMO dirctor, assessor d:P. Pr•sldênclll c prc•ldorntc da

Pc-

trobrác c os srs. Joio Carlos de LJJ.<:J!..c Wa_gncr F'rclrlt, COMO dl.-etOrc•
da Ca,.panhia.
E:no .f'ev,.re i,.., dR ~990, tendo <:0100 p•na d• funda "'" naY<> IJOYCI'RO
•lcito, c• pro-c~rsso de f'oral'lçílo diL' lr'llliPirl: e dcflnlçio dc prograaa•, o
,.,., Wll.gncr F'r•ll'c, calorSJ• di: dl~etorla do •r. "'t'f'oru Valornca, o convida
para

Explor-ando a hlplltc1c de que o dc,oentc esta\1&

,c:cntatos aqui relatados, o sr. Alf"oru Valença

alaoç•r COM o 1r. Joio Alves, no rc1taurante do Hotel Gld.-i•.'

,.,. • loillgnorr F'rc or c, • ne~t dr lo

candIdate~

;o. o

O

çarSIC da Prc•l dine! a da Espre-

sa, &Pf"CScnta o sr. Joio Alv1rs <:01110 se~a aalgo. Scgundo 'declarou o sr.
Alf'.:u Valença lo. CP~, o
Joio Al11cs "01astrou profundo conhcciMcnto
d•qullo q~IL' ot1tarla o<:.orr~rnda na olr-ora do "Bolo dc Noiva", na part• da
tran1lç:ilo, ns f'oraulaçio do governo•

•r.

"'LeMbr-o q~ac cl11 111ostra11& conhecl"'ll:nto dc COIOD seria a .-cf'or-"
adalnl,.trativa,
'lUC cstrutura s•rl~ crll'ld&, scriJ!.M dividido• ..,.
!Oorcret ar l a•.
que hllllo:r I •
plane dc p.-1 vat I zao;_ílc c dca<>nstr-ou
rcallocntc ua conho:ciMcnto Multo gr11ndc daquilo que o:•tarla 1 omde for11ulado.
"Da(, ;o. çon11crsa dorr111CU p,.,.. a PIL'trcbr=l• c .:onsultado pelo
lolagncr F'rclrc •obre suas chl'lnCRS de assualr a prc1idincia da
C:capanhla.
o sr. Joio "'lviL'• di esc quo: Isso "dcpendia dc MUlta
cal••· ••• era passivei, at,.l pelo scY pt\ssadc na eapr• 111 .,..

•r.

tiL'otc do prc•ldiL'ntc da CoMp,.nhla, para ua J•ntar cM 1ua c:•••· Scsundo
o sr. _Alforu Valcnça,

Abril dç 1993
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I!',.PIÍCift

elo: J•ntar

OJ-

do: dcsagr-a'Jil. U•a l'<DMIIn•gcM a 4tlc,

qu.c

~~:starla

c:hat .. ;.do, POI'"'IIJ.O: oia tinha sido prc!llldo:ntc.N

1tspao;o na prcsldincia d11 Por-trob.-lllito Ol!:l'l.tl"l.• a quanto
lndlca~;ies

parll

Co!lpa.rcc;craa, ali11 dos sr-s.
Po:r'clra da Racha. Tanto·D-

Alvco;

lolagnc.- Frcorc o: Alf'cy lJato:nca,
s;--~

sr, A1f'o:u Val•nça a ror-apclto do: tolLa n_e.,çio pal':a ·a pror-,.ldii!qc;la da Pc-

Wagno:r Fr-eir-e quanto a sr- •

.Joio

t.-obr;l;s•
.
lha nCIMita~io o<:or.-o:u ng dia da posse do dr. Edua.-d<:~
T~rl><el.-a
co•o Ministro; Eu,. tod:a a dlretorl• da Pt:trobris, n•
épocil,
vie•os· à solenid:adc da pos•e. /\qUi cht:ga•o•, e
r-cunl•onos no .,,.c;rltdrlo da P~rtrob.-,;.,., Lá, entllo, o dr. Eduardo Tclxotl1' il co01un lc;oU-oot: quor- 1rt.c ... ,... I• dt:s 1 gnado prlts I dente dor-•sa estatal.
Conf'1rst.o que f'al s.urpror-aa, porque i01aginllliva.OIO'I. na época que o
presidente .Posse algu~. dlr f'ora e nio da Por-trobriÓs, Mas conf'•sso
que f'l<!uci •ulto honrado e tltfll>i-rnso, tlfOIItroso porque o car9o de
Pre$ldt:ntt: da Por-trobrlis nio é ••trlta01or-ntt: tt!cnlco, elt: or-xlgc
•lgu• l"lrl•clona01ento polÍtico, fl'eqU.in<;la ao P;,lli.cio. • isso nlilo
....-a, r~:al•orntc, alg'-101& tal•• • qut: li'U orst lvcsse af'or-ito."'

"ltacio~.

"'s,.... ,'
""'i'•. no ccfuklo da .:.11f0a do

•r.

Motaa

V•lll•

da

Joio Alvo:s. liga para o sr-. Alfo:u V.alenca, CDll.,ntando o f':ato c adla,ntanda "'"''"' haYcria 111u.danca de toda a dlr-ctCirla,
dD

c;;<.~pado

..Jo,!io

sr. Joio Carlos dct
cooo o f'utY.ro

Alves,

P1tr•11.nec•r
dlt

Governo

lnconsor-qüor-ntor-s. Lor-la•o• o qUit dlase o

•••cr-tiYa do sr-.'Alf'cu Valcnca apcn1u•

COR'IIIdcr-all

sivc

deto:r01lnadaa

:as ••I• altas f'uocies nt:•tc Pal•, durantor- o

Collor, f'ora• t•••r,;rla• e, ati,
Sirgoo

3381

decl•.-açieto do sr. Alfor-1.1 Va140o~• a respeito de sor-u papor-t"e de

A•

"<rlllllt Jant.,.· ;ac:ontcc:o:u. PDI"''ItJC a Wagner- Fr-clrc niia t lnha sido _conduzido à
prcsldinc:la e o:stava na PoRtl"obrá• ••.dto ••• .....,.;.,

Terça-feir~_W

Lu.~:a,

do_"--~IJJ<:!~

aMIIIo do

o_ sr. Alf'eu p.-opâs

ap.-ese~t,-lo

beM COMO ,..u plano de trabalho, dlf f'E>r'MII. a

qu•

na c;o.-ga, O sr. Alf'lfY Valltnça aca•panha _o sr • .Joio
;. caaa do sr • .Joio Alves, nuM siÓbado, ond• ltur- ot

Luca

lnclo.t-

sr. Alf'cu. DlzcndD-IJO: Preoao

SI".

pudes"•
C•.-las

expaato

Aval i ando-se no c :ar 110 de pr •• i d•ntt: d lssc I

p1ano dOI' t.-abalho • as Meta .. de_ produo;;llo. O ltnc;ontro durou c;e.-.:a de -4•
•lnutos. O sr • ..JoS:o Alve11.•

" •••-Já vl qu• f'ui u• pror•ldlfnte ,. ... prcst(glo, «lL ~·••I a vtd:a
lntor-ir• ouvlfldo f•lar da inf'luinc la da t:X""PI"lnldlfnte Gt:lalfl n•
Pt:trllbr'"·
Fui Pl"lt•idcntc durantl' -4 •or-S«s 11 ••lo, nunca recebi
ni'OI uoo t~tll'llra.•• dor- cu•pri•o:ntos por ter a.•su•ldo o <:arga, 11cho
que fui
u• p.-eslden~ .. ~ ... pr••tlgio. Nunca .Pui ror-cebldo 'por-lo
Pror-toidor-ntc da RltPÚbll<:a, nunta t'ul ror-c;•bldo_no_ Pal,lõio do Planalto~ ful UIO prc•odor-ntor- real••nte tlilõniço, voltado para as col""'" técni~;•s."'

"•e Mo,.t.-ou, na'luel• 010011tnto, lnte.-essado, dizendo <JUS' era01 neces.s;l;r I•'"' pessoas Jovena co01o o Joio Carlos. pes•o•s qult t lvea••• o dlnaOII"Sao que ele deooonatrava. Advertiu, entretanto, 'lUC o
"'padrinho" do s.-. O• L.u"'• o I'Hnlstr"o Oz:lrots Silva, nio tlnh•
bo• t.-inslto no Governo F'edc.-al. Ade•a1s, dl•a. que tentaria inf'lulr de algu01a •anel r a na per•:~onincla dele no cargo"'.

U01a PO"Stura dessas i &01Pl&Oit:ntt: lntl'llg{vltl quor- o sr.

C:o-.
Tr"is di"as depois, na

ter~-.,-'f'cl~a

so:gulntlt, o sr. Eduardo T.,..rx .. lra

to.,;. possor na Prltslllinc la da Pctrobrás,

Villcn~:a

tenha •• Prestado a abr•r OlSPllt;QS para o

••t•ndo-•• a tl<>fr•r pr•s.sõc;o, •
C:a.,.anhla

~No

outro dia, cedo, na Pctrabrlis, r~rcebl (pal)'YI"&'S do sr. •Alf'cu
V11.lor-nca lr. C:PX) u•a llgaçio do Joio Alvor-a q"'" ·•c d~ru u .. nÚ•ero de
tttlefonor- e ooor- por-dlu qult cntrotSIJI•se :.o D• Lllca para quor- f'f:z:es"e
c<mt ato coM or-1,. u.- g~rnt 1r01ente, pois a nor-gâç I o dei• "'"t•va beJl encaMinhado, "'"" qu~r tinha <.101 dct~lhlr qlle precl•aria so:r acertado.
E tinha que .,.,.r rápido, porque a dlretorl:o. seria escolhida naquelE I~C!IOIO dia."'

O sr • .Joio Carlos de Luc::a co•parcc~r ~o I'Scrltórlo do"~· Joio Alv~rs,

e:orr~rdorca

r~rlato

do •r•

O

sr. Jall:a C11rlo• dor- l..uca n•!lou-sc

a

J>rot~rstando

Atv.,s

Jl

Alves

pelo ~rncaMinha•cnto da <:onvor-r•a• P~rlo tcllffano:, ,o sr • .Joio

conf'irooou o falo, dizendo que ;a carta ror-pr~'l.entava. u0111 garant la

na hlpótc .. ,. dor o sr. OCP L.uc;11. nio apresentar uoo bo01 t.-ablllho.
'~

1991, o ar. Joio Alvors liga pa.-a a

c~••

do

.r.

Alt'or-1.1 Val .. nça, j:li pror-sidlrnte da Po:trabrás, .,,. prepar•tlvos de viagor-• a
trab:llho, pllra lhe lnfor01ar 'IUor- O "'PitS,.O:t.'l de S.-a.lllll" nio or-s.taYa S":_:
tist'c.ito eo01" lndllõ,.çio do sr. Art1.1r Cassl;ono par'll;. Suporr:lntcndincia
de

Transportor-,

V:o.l,.nça,
sr.

Sêrg1o Abr:0.01ant, cuJo

For01oS1nhl.h
~

.. ,.

d1tlõ1sio quor-

pret.!dcnt.,, 1r o

'ôua

•r.

J,; havia tlldo accrt11da l!"ntro: o sr.

~urr/culuM f~z

clllflf&r !Is M51oto do sr.

C:hocfor- de Gabin1rtor- do Prcaldentor-. Do carro, ]'lo

~s;a

Alf't:lL

Ern.,sto Worbcr, d!.-or-t.o.-._ S'llgcrlu no•o:ar o

c o all'roporta, o 01r.

Alf•<~

Val~rno;:a

ela do sr. Ualtrrr - otra noltlr d1r •rrxta-f'elta- or-

W~}tor-1'

~raJ1rto

o:n;-

li!IOlL para a l"lltoldindlsto~r-lhc•

"Voe~

v:o.1 l"lt<:or-be.- ,.., c<J.-.-Ie<.~lo. Entrlt~uor--<:1 ao dr, Weber, "'""• antor-'1. dit.10o, dlga-lh~r ql,lc, ~e rrlc q<.~itor-r NotSMO fllantt:r o Ca•alano,
deYir
f;oõ~:.,r, <:o• 01uitõ1. rapidez, a no,.lracio, porque podlr Sl'r
quo:
venha pror-,.llliio de Brasília".

d<:~

G.-upo Sc<iUIPo taOiboó• control11dora

da

abril de 1991), canacgulu vend1rr à Plttros, fundo de penaio da estatal,
12,:5

de •~iles, pelas 11íios da or-ntlilo dlrctora Célia Lodl,

llilhÕc•

all

:adMitida •01 :5 dll" abril dor 1991.
prop4sito

deste• encontros, o .. r. Joio Alves dl•s• à

deste, acror-toc:.,ntan~o qu• a ••tdrla da c:arta e• branco lf

t iva

tll;.._-

Policia

quor- o s.cgundo det~rs, co• o sr. O. L.uca, açontec~ru por lnlcla-

Fo:dor-ral

dI gnaçio

"lnf'an-

to:l~rronor•a dor-

ln-

do ar. Alt'•u Valorn~!l, ac;r••o:cntando que o dltpolooeoto do

sr.

'-abSurda"' c "lne><istent•"· h CPI dcs01or-ntlu

De L.uça à Pai leia Federal
••• C ba•~rado nor-ssa t'ant••la c.- i ada por u1>a 1>t:ntc •uito pr;of'fcua
,.. c.-tar hl•târiato, t~onhos • fantasias"'.

Todos
ou

os

contatos que o sr. Ha11llton sérglo A1bcrtaz:z:l

•r.

Drut~cmd

~rstl"'a

lõOMO sendo cinco

seis., à c:«:c;ia da pr1•e1ro, o fez na condlt;io de

Supotrlntendo:ntlf

01anto:vc

co• o

Ero

Joio Alvor-,., '!Ue !flor própria

C:o•~r.-<:lal.

agosto dlf 199fl, o sr, Wagne.- Fror-1r• lõ<lnvida o sr.

AlblrrtLZzl

al•oçar no Clllblr A<11rrlcano, à Av. Rio !1.-anca, 123- c_o.,_u•.

Para

Prcs~rlo

que

;,.t.,.,.,.,.,..,

dc•onstrava 10Ulto

pela• c;ols:as da

"'eOI-

Petrobrlllis,

Prlnlõ)P&llllrntor- pelo p•pel lftotr•tiglta dll Petrobriis"', conf'or•c dltc1arou

à

:C:PI

-0

oc•,.lio,

llr. Albrrrtll:t:zl. Eat., c•pro:-sllr lo or-ra Q sr. Jaio Alves.
o

SI'. Albor-Ytazzl nio •• acnt Iii or-ntrC-vlstado.

apenas, u•a conversa lnilõllll di!

Nesta

C:~X~slderifu-a,

IIPI"I'Scnta~íio.

•r-

Hu10 sor-gundo •ncontro, o
Joio Alves busca sabor-r <:0010 u•a • Pror-sa
privada podlrrla t.-abalhar co01 a Pet.-obr'•· O.,.. Albertaz:z:l entio

I'XPl ica que ser la.

•o

:a~ravoós

da obten.;ia do: 1.10111.

Pc\a ••prc•a cstra.nllor-lra. N..-•s• e~Eiil~b.

dadl

·conhecl•ento

Q

r~'Prorsor-nta<:io,

qut:

i

sr • .João Alves trouxe

dos.-. A1bcrt11Z:õ~:i a au• inlc•at lva ltfll t'or•ar •

Palo

Petri1co.
Lo$10 a CIII!!Uir, o "'"• Joio Alv111• bll•ca sabor-r inr-or01ao;:íics s:obre •
quallt'l<:açio dos cr•. Ollson Duar~'lt I!'_ M:a.-eo Marangonl_, qu1: Iria• t.-aba.lhar

co• otlor-, na. e•pre~>a Polo P~rtrdleo. Aoolblls tinhaM sido f'unclonâ-

r los. da Intor-rbi"1Ô" ,. colcuas do s.-. Alblfrta:tõ~:i.

Entro::
Abra•tmt

N01 volt .. dll. v1a9""'• ccrtlf'leou-sc de <IUt: o 'l.r. C•t.s1ana f'or;o or-f'et ovaM<rnte nom11ado.

..u.

pelos

ql..llf~ à sua ,rp<:~ca co•o pr•sldcnt« da P•trobr'• (a partIr de 2 de

ror--

a•sln11r • car-ta, tendo

i'ato ao !!'r. Alf',.u IJalornc:o. quor 1 igou para o •r • .Joio

por-rallblllllndo

da c•pr"'""' ,.,.,. ter o q1.11r hz:e.-- deooitiu.:se Para aceitar u•

do Oep;,rta•ento
POrtadu

dls•ll"- ex-dirlgo:nte quor- f'lca

S01dC;

De

"Olha,
11 minha po•içíio ê deso:oOIPra•lslladll, nio t.,nho ••• "
"Nio,
"'"'"' C P1rr1goso, l•so or- aquilo, 01aa pasao dar o M•u av•l junto a
Bra•fll:a, mas p.-or-c l"o ter Minhas prúpr I :a• garant ;.,,. ... " ••• :ai or-t1r
"'e propôs, cntio, que a gar11ntla •cria lh• d:o.r UMa carta do: dlrmisSia assln•da,
co01 data"'"' br.,nco, qllc ficaria apo:n:a.a or-ntre
•loo e 1rle. Elot uu11rd:1r ~~ hu;o no aor-u cof'ror-, neM Mandllr ia cDPI•
PR.ra Etr~sllia, 'C •erl" apenas U01a s.arant1a,"

coMo

de serviço na 1Jerol011r,

~

Logo adlaote, dis.•c" o sr • .Joio Alvc•, conf'orMir
l..uca ;. CPI:

lnt'lY.inc l•• .,.. t.-anh•• ao• lnt•r•••.o• dOI

poosto

A

hll uoo:o. prl'oc;upacito a.( ••• Na real idade, ~r•tio- discutindo
nesta •••ana c hoJe, ••p~rclt'lc;a•cnt~r, vila dor-t'lnlr os novo• dlr•torlr'!. • estio preocupados, Inclusive porqllc, dor- C«l"ta t'o.-.a, vocoô fÍ: ror-lati,.•o:nte dl'•lõonhor-cldo cM 8.-a•illa, or- acho que \1101 havfl!r "udancas. Ent:ilío, de certa f'orflllt., insinuou algu•a pos,.lbllidlldor- dlr 10\ld~nt;ll 1110 .-•lao;:io ao Mor-u no••·"

tUtc<.t

Joio Alvlts, •ub-

qqe dlrigly,, C:o•o Slf nia basta•••• e para nio se tornar

"'por-tronautã"'

Avenida Rio Branco, sedlt da Pato Ali•entao;:ito, quor- lhe diz:•
"Olha~

•r.

M~lo

11 ;.go'LtO de 1991, o

1'1"·

Albt:rtaz:;;l

lc110u o sr. Sii')JIO

Gu.,rbat 101, ass I 'l.tentc do d! ret o.- Mau r {c; J o Alvarl'nga, par• UOI

"'ncontt"a 100111 o sr. Joio Alvc•. As dolv!da• da sr. Joi:o Alvor-s, •egundo o
•r. Alblfrta=l or-r•• •• Slr!IUinte'l.•
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"'U•a · rcf'lnarla vende para onde? Quando chc~a o GLP iMportado,
que acontc~c':' CoMO i quc \11.ao f'unc ionõl?"
Sobror

o sr. Sérgio AbraM"'nt G••erbõlt '"' dlll!l:c o sr.

Albc~_ta:z:zl

o

"O SR. RELATOR tCid Saboi& d"" C"rVllolho) - Quando é quE' o ·sotnhor
prcp:o..-ou o !ôtu curi"I<:'Jltiitt vil~#? O ~"nhcr •;c l€'011br;o. da data "'"'
"""' o •~<nt-.or d"" """''' .:-urrl<:uf•"'' vU.,c "'"' - · .Joõl:o H•.-•i:z: Al-...-s
d .. Ollvci~"?"
"'O SR. Soi:RGIO ABRAHANT GUERBATIH- Otha, na verd01dc, fiz IJ• Ct.lrrfculo a
p"d>do do AlbErtaz:.o, ""nSio do.Joiio Alv""•• pt'6><iMe "
Olbr<l CIIJ Ola lO d" 91".

~o

nhcci-lo hiÓ oouitos """"• .dcadc 'Iuanda ch•E'f'lou o_Dcpllrt ... oocnto co,.orrc:lal, há dez anos. O sr. Alborrtazz1 d1aSc li. CPI nio ter prcsorncl•do •
conversa cntt"c eles:

cla., .. lf'lcar as

L .. vado

~cntatoa

lnforma~<ica

passadas ao sr. Joio

c no11. do ar. Soj-rglc Abra ..ant Gucrbat '"'

confld,.ncialldadot c valor

cstratir~lc:o,

·~osto

,.ntrE~uo:

currfcul·o

• .; .-,ytra<

SR. RELATOR (Cod S;o.,bu•a <11< Co!.<"VõllhoJ - O ,;.,nh<:or p~oc••rol,l .,,._
p~cgao· 1;1 o;~. S<lr!l•o Abrl\ot~nt Cue~bo~.t in>, .,nvi~ndo
ctJrrkiJlO
;ao Pr..,$1de-nt .. Atr .. u v ... l.,nc"'· da i' .. trobnh;':' O '5'tl'nho~ TorZ
ts-..o':'
Manda'• so:u curr r~ulo':'"
"O SR.
JOÃO HUNlZ ALVES DE OLIVEIRA - s .. nador, vo.,. esclarec:e.-.
Nico
p.-ocuro:l
.,.,,.,...,g:o.r o dr. Stfrgto;> Abr"'""nt Gu.,rbati,. por
u•a
ra:z:ão muot.o "'"otPl"'"'
i f'uncocnõÍt'io d::o. P.,trobr;i.s, <se nio ""'
cnianc, hiÓ. :!::! Dnc<s.O q•J" aconto:~I:U foi que na'!. convllt~~~s Màntld"s co,. !i:lc- nia orM cntr""'stas, volta a f~tlllllr- convor_rsa,. csS'lll ,.,.,,.tosas, agrad<lvc'"'• .. te ro:h,tou p::o.r:o. miM" ~ua •ituao;S:o
f'ut~coonat " ;. sua SltUI\çio pc .. scõll. E per •110 sent lou:nto dR aJuda
pcn!\o 'lU" todos n<h:, q<JandQ
al~una possibilldl\dot, dCIIRmos ilJud"r lo,q.,.o:la'l pc\ó'lCa" que õl<::llamos q1,1c .. sti~;~ pro:cls<l.ndo de
"l~u.-.
tipo d" "pooo. Ellt .,., p.,rguntou ,.,. c'J conh10Cii!li algu.tOt na
Pll't~'"~'"""·
RI!:•PQJid• qu., c-onh.,cla m1,1ito ~oiJ<:"• P«•f'oa'S, Mas dentre
conh ... cia o dr. Alfcu. E se elo: pr..-t.,ndia, ou pedia,
ou
:ou.to~•U·"" ~""' ., ... f'•: .. ,.s .. ''"'"' solicit-'l~io do dr. Alfcu de
~'-'C
Cll.$0 ... 1., tivors">ot 11 opo;~rtun!dadll' d., ,.,.~ov•ltll-lo nu .. a funo;:iC>
m"lhu.- ...,.,,.c _fi:z:~:<õao:. E:oo ato cont lnuo, "lo: ""' cntr~:gotJ .,.. cul"rlculu., .,., .... " "''"• """' pr,.tcn'!.ãc alg~,~,.,., s•oo obje~:t Ivo alguM, "'~~'"'
lntcrR!ISR &lg.,..,, .,.,.,.o porqu.- ness., ,.o.,cnto o dr. Ab.-:o..,ant
Rra
11\•sist•ntc do cnt!õo dlr.-tor Mauricio Alva.-eng,., cnvlcl e•sc currlculu• ao dr. Alfcu" fali! i <:c• ele, PRdlndo que c-;o.so ele
tlvo:u.., eport•Jni<!"d" '~""' "prrNftota .. sc, <õc JU11ii\Ss• c:onv<tnicntot. o
d.-. Abr"''""'nt .,,. Al~uOMa fun.:ão nclttcr, porque .. 1 .. tt».vi"' colocado
parl'. miro q•Jor' a ,;o:~r.,gadio dRlo: d .. ntro da CliPrRsi'l t inh;p, lhe tra~ida
divot~.-so,. probl.,Ma<õ,
inclu"l"" de ord"'"' ~'"''lsoal, co .. o dcaquite"' outt"IO!I cot~11"
"O

Alves

o'""'"

"'1"'

pelo gra ... de

di,.•ot o sr. AlbcrtM:o;zoz

prl••lro encontro do •r. Sofrglc AbraM».nt co;>M c sr. _Joio

llcontcccu entn: "'•lo c

do L;t.So. J"d" pelo 'ár. Joio Al..,.,,;., " q.,..,"' o

.,;.,t,..,:,mcnt..- ""''o" t;<>r

"No q1,1c diz rl!'lôPCito IIS .,lnhaa canvcrstts. pessa'l.la CoM c sr, Joio
Mun1:z:,
c-onfor.,e: tive cport.,.nlda,Jc dot dizer, nunc::r. diac-.,.tl detalhes co .. c:rc:iai•: a <;ol$a ooala pllrccld;o. <:o;>,. isao foi, <:OtOo ac'lbRi
dc r01portar, qu11ndo ele quis s:o.bcr coMo orjlanlzar "'""' .-MPrRsa,
Co;>Mo poder i:.. tr».flS.'lCIOflllr c;o,. a ~ctrobrás. Ora, la•o i de eonh.-<: lrocnto do: qulllq•~cr P••soa q.,.c trabalhe na Petrobrás c <!UR -.:ai :o..
E i
ooulto co"'u,., coMo ».cab.,l d~ dlzRr, que c,.•as
pcs•oas, ao
•:;drc.. da Pottrobrá•, rcprcacntc11 essas c.,protlla.,, conhcccndo Rs•a• •c••as lnforJiao;Õcs ....

O

vo:r,;'io

A

"Eu o apresentei, n!i'a flquco, po~quo: ll'lôtav• indo _pl\ra c:.a.s;o., deixci-o na ooctad"' do c:a .. lnhc. So1,1b~ do:polo;, pelo pr~proo Abr:uu.nt,
'l•~c cl• nilc a6 IIOO:to ... clo:ssa orntro:vist;o. co•a lf!oh!VC navaMcntc out,-;.,; ve:z:cs - nio sei quant~s. nio rtcoMpanhcl
Jaão
Mt..t.niz".
-

11cus
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t"'"'""'

<:"""••

"'*

Alvca

'""'"·N

<le 1991, à bRira da Pl11clna do Hotel Co-

pacabana P:o.lacc, d11,. 18 às 22 hon""'·
•cgundo

O

lnl<:l:o.tlv:o.

cncontra 111• d.-u du;o.•

do

sr. Joi.D Alv••• que

s~r,..anall

ll~c•J

depois do prirulro,

para c ')Ir.

Sirgio;~

por

Abra .. ant,

~;:o.:plicarz

c:emvld».ndo-o para lll.,o<;:o.rCM .,.,.,. rcstaur;.nt• prd>droo à Prao;'l 11'1-uá.
Oa

totr<:clro

10

quarto .-ncontro• ocorrer;.,. no 1!'5<:ritórlo da

All.,cnlao;51o, la *'"enleia Ria Branco, 11:;,

!~ala

:502, Rio dR J:o.nc<ro.

o quinto., t.lltltoo ocorrottJ no ••~rltórlo d». Palo Portrólco,

J:i
4rdlflcio

da

no

Torre Rlo-S<Jl, q1,1ando, entio, roi tRStCOt<Jnllado Potlo

DrllMa; J;o.<:i 11ontcl.-o.

5R. RELATOR <Cid Sabot;p, cio: c .. rvalhol - E!Jr;ft ""'"' <:tJrrlc ... to era
Plll""
Joio 1'\unl:z: Alv"'::. dr Oliv.,ira cntr<:sr"r ~o sr. Alfcu val,.nc;a"'N
"O SR. SáRGIO ABRAMANT OUERBATIH- Eu nit:t t inh:o. onf'orma,io dl:Jso.
Eu n!õo Sõlbi" qu., cl., conh .. cla, na épQca, acho q••e o dlr•tor ou
<>
P,..,.,.~d.,nte
Alf'cu Valo:nca. Niío s<ri ""at:o... ent .. , no ,.o 10 cnto, 0
qu,. f'o;~•. Simpl.,soo .. nto:, Rntr.,guCi """III"' currículo 11\0 Albertazzi.
:~;·h;~!otn~::~~~= ~~\~:u~=~~obrucnto, l!ntrucu ao Joio alvu.
"O

Palo

Neste c:o.so, o ,.r. Sir11lc _AbrMo:o.nt

._,...

coMpar~c.,.-a

à Palo Petróleo Pllra prorcrir palctLtra aoa ticnlco• d'l citada RMpl"ca;o.,

co~rorMc p.lavra• do

sr:

Joio Alvc• 'lUC, •final, f'l:::cra t;o.l pedido•

"Por ocasiio dOs -,.cus cnc:ontros cc11 o dr. Abraro:o.nt, clc llot .. ostrou ..-xtrRMIIOiicntc llfávcl, ontcllgcntc c conhcc.-dor prorundo d:o.
:área de abastc<:imcnto, refinaria, ..-uprloocnto c da parte de n:o.vlos d& Petrobr::l.•. E isso te"' ooultll r.-l,.cio co,. a :irca de al,lprlmcntall de derivado,. c, como o.: tr~d.:rs "1\lC RU ha"l"' constJltada
nlio tinhaM Ulla R5pec1Mllzacio natírc11 de p.-tré).-:g_lf_ dRrivadaa,
diante de todas as suas gc-ntllc:as, p•rguntcl-lh• sR "'"'ria posaivel,
lnfor.,alooentR, nuM di• .,,. q1,1c ele tlvRsSR disponlbllidad,., dar .,..,.. palcatra a esses "'"'-'S t·r~dll:i"• sobre Rssa• •í.rotall &
qyc acabei de MC ~cf'erlr."
oll

Alv••

propâlllto, no5 .-nc;:ontros

c .. r. Si!rs1io AbraMant, o

Joio

0"'Stfi: c;,pl•ddio rC'!II!'lltaroo\õ OS .._egulntc11 COMentáriOS>
:.J
<~•~ando

<s.-g<Jndc,
.,,.nelcnou,

pelo

llr.

Abra .. ant tanto à Policia F'cdcral q<Janto

à

CPI.

"'~S. s.,;rgio Abri~Mant c Joãa Alv.,,. orntr:<M

"
o
lllbril/ooaio

S.tr":Jit:t

Abranant dl:c ter

p-repõll"õldO

o

d" 1991; o !õr. Joio Alv"s d<l a "ntRnd"r que

currículo

e•

rotc-cbRtJ

PII'!.SOU de
imcdi;o.to t:t currf<:IJlo ao sr. Alf'.,u Vall!n-;::r., qull' ac-u!õa
l11Ccnto:cl110ento COMO sendo dR junho de 19911

c•tc

cl o sr. S~rgoo Abraooant, pii'Io q1,10: rl!l;o.tou lrl CPI, preparou o c-tJrrlcula
tro

""O depoente nio lc•bra •or f'ol o prÓprio A\b.-rtazzl o<J João Alvc•
c Jacl Monteiro q1,1or totriaM lhe ~"latada dor qu~ Albert:..:-:;, antRs
de asSUMir o carga d• •uporrintcndcntc co .. crc-1».1, teria vi,..,jado à
Br•aílla COM o obJ.-t Ivo de scr sabat inaóo -pela• 'p.,ssoaa
lnter.-,ssada• na
lndlcacio dot cargoa de ;.,pcrtincia na P.-trobrá•'•
Albertazzl foi aprovado, ra:io pela q:-oal foi desl gnado a ».SIIUMir
aqyele cargo. Já o.1•a outra P•ssoa da área d.- tranaportl!'s,· qtJot o
dcpcorntor nSa pÕdc ldentif'lca.-, torrla viaJado a Bra;silia "'"'s nio
f'ol aproYadc no tcllt• ot o se.,. no•or f'ol vetado. E Mal• n!i:o dlasor.

a p.-dldo do 1<". Albcrt ... z:z:i c, <;c 11\'!.51"' t•vcr sido. seM lhe eo-

do

10odo, não soub,. """'Pllc;ar porque c currkulo ter I;, ,;;o.ído das

lnda~acio

do Sorn:ador Rt.l\1 g,.~elar•

"O sR. RUY BACELAR- Para ccn<:ltJir, sr. "['rc•ldrntot, c ••nhcr pode
c;t,.r queM foi 'IU'f •l.ba;tlnOOJ, qo.1c conv•raou C:OM o dr. Alb•rtaz:::l
aqui eco Bra .. illa7"
_
"O SR. SlíRGIO ADRAI'IANT GUERBATIH- Nio, nio tenho ncnhl,lota noc.ao.
E• nenhuM Mo;~Mcnto, à Joio Alves colo<:0'-1 o no•• dot qualquer p.-alóoa, nota do Rio, nc• ,dot Braailla, Elor !leMpror f'a\aval 'Lá c• Br».•(1 la, 0 Albert a:::::: I f'ol lev».do para, d.- a111u•a f'or••• deaonstrar
a
conheciMento qt.tc t lnha da atlvldad.-, e_ sc aalu MUlto bcaf o
outro da ár•a de tran!lpcrtc, ni'o'. Has, cM notnhuM Mo••nto se f'alou a queM ele •c r•II'OI"to .... a quRa cl• foi lcYado."'
Entr• tantaa cntro:Yistas, o sr. Soórslo AbraM•nt pr•parou
S4UIUnda ele pr6pr lo, a I'Cd Ido do sr. Albert a:::: i I

Mias

!Ir. Albertaz::;l Pll.ra <:hcgar ao Pr.-sldl!nt ... da Co;~110panhla por ,..,;o

do

Joio Alv.- ... ol ~oMo ~c o ocorrido nio lhe dissesse re•PRitcl
d)
d•

a cr<lr nas ;,flrMatlva• do sr. JoS:e Alv .. s. há u10 gravr

dc•vlo

conduta do •r. Sofrglo AbraMant por ter, dR.,. .. lado, rotpaasadc

ln-

vallos>~~• de modu• QP'ff'llndl U:~. Pctrobroís "'u111 dottlconhccido,
lntl.,.slvc •• propendo a dar pal•stras aos ticnl~oa da Pelo Petr6leoJ a-

+'or•acíícs

dot ou."t.-o, per I!VIdcnclar u•a rraqucza de

rl~ulult vlt~.-.

contradlclo

o c:urr/culc ;o.o sr. Albl!rtazzJ 1 0
,. ele pr<Íprlo. E"'._.,.,. d"POitOo:nto lo. CPI, o sr. AlbRrtazzl nio

br;o.r qual<iucr W)CPlica.;:ic sobre a dorstlnaciio qUR d;o.ri;o. ao rocSMo. De ou-

Àquela declarou•

JIÓ à CPI dlsae ,respondendo a

"'"

<l''"' .. ntr<:~o<J

Abr1110ant:

vincula o no'"" do ar. Albl!'rtazZI ao "pe••o:al de Dra•fli;.", fato

dec:larado

Q$

o prl01elro af'irm><

tens.Õcll

c~r-llter

ao conduzir sua• pre-

de ascorn .. ão p.-of'lss.lon1111 na c•pr•.:a por vi"'" tra_nsvc.-sas,

"' "'~r,.vantc de all•ocloi-1tUI
peito ao qu., protto:ndla.

li\

problwooas pot'Saoais q1,1e n;o.da dl:o:laM

res-

Re•ta orscla~rt!'i;cr,
ao f'i11 dot•t~:s episódio• •. 0 q1,111' 0 sf'. Siri'IO
Abrit.MMnt
dls~o• à Poli<: ia F'edct"al e à CPI 1-0bt"ll' os fntotrcss•• do
..IQio Alves. Con.ta dor seu depoiMento ae dclotg-ado Ade 111 ;o.r Stockcr,
dia 29 de abril de 1992 CIPL 339/92)•

n.o

E111bc~ ... nio ·canstot qualqu.:r- p~dlda dor l"rt .. ataçio do dorpoorntor
l(cl~-

l"•dc.-al,

Terça-feira 20 3383
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à Po-

'1'411 leu" ""slnOY o t,.,.,.o po,. •u:holi-lo ccnfonu•, lo

disse quor o iO.IIsllnto h:.Y_La, ali,

CPI

IIIPrO:st'ntarla utoa área c:onc_trulda de 27e •il •2, s•ndo a :lr•a prlvatl.,.a
de !16,4 11111 •2.
soloa

vorrsio cor.-cta, no seu omtorl'lder'

Pr .. vi ft>r'lltll ofcr'•c:ldas "" proJc~;:ões n!l; 2 c 3, lnc:luindo 3 ~oub
1261 v;,g:.,c par11 vefc<.~los, térro:o, Pavi•o:nto iiupotrior, 21 pa-

h

sido truncado, ra::io pQI"'IUC ofercc:l" a

10010

vl"'•~tas;-tipo

sr. Joio

co111entou <;aMigo qu~t elor teria intorrClóll•• dornt.-o
inforruu;Dors
<&obn•
c~:l'to .. a .. po:cto,. do: CUIOtOII de l"efl.,o, custos de
transport.,s, quor 'l.iio g.-upo• qu,. tia I"IISIIarcimcnto d11 P.. trobris, Junto ao
Oovorl"no,
Juntg '"'" ONC.- Na o:strutunt der pr-cc;os de d ..r i vades,
há

""O

do

Alvc~

grupo" que conpii11m co,. co:rta1. c•atos, otsscs

<;~l"uoos •stavl!HII CO!I o
lnto:par" que os rorc:urscs nec:o:s•iirlos
'lUO: o Governo con.-o:gul1ôlo:,
dado
cio aprov11dos pelo Congrecso Nalnvo:ctiJIIcntas."

<::tJsto <~:xt.-emamcnte dotf..,sado. F'ol-~o: calocadc 'lUC ..:\c t lnha

ro:&S.I' ..,,. \IV..,nt;:o.r infor>Ml\~íí••·
f"l'.lcn"' dado& lo. Po:otrobrás, P11rll
quo: oc lnve .. t lmcntoc d11 o:01pro:sa
c:lonal., c<:onseguls"e fazer otcccs

outra "pont:.." der.t;. hictórl;.. 11 a

A
para

~rapina

que o sr, Joi.o ___ Alvotr.

c:obrllr da Canele" <:orro:r.pondomte a USS 501it,0011.00,

t..:ntot.L

supar~o:

dar

itRFJ 2.1 dot•t• Reh.t<irlo.
Um outra episódio, para
Joio

o:xata•o:nto:

:P.c açõcc do rcfotrido "grupo" CJII cuac a<;Õe& no

liii""Csso N;,.c:Jonal. 0• d .. talhes da tentat lva de

c~<;torçio

Con-_

viío rlf'latados

pelo

func:Jon!Õrlo d• 1r11• e><t ln10S:o Intcrbris, que, para tanto, foi

1>41"
Ull outro col•lltl, do slst:c11a Petrobrár., Lulz Ed•undo
Ho:iro:les, nas lnctalac:õo:s dll o:•pro:sa Polo Ali>Mentacio, do sr.

.João Alvo:s. l>. CPX
tor. Tcs,.arollo confirmou o ro:c:cl>!•cntq da propos;ta, a .. ntr .. vista .. D lo;>c:al da m.. sn~a. Char... do'lo ii c:olac:io os tris sennono::~~ar•'"•

A

titulo d<r conclu.c51:o doe ep!sddios ornvQ}v .. ndo o ,.r •

par'orco:u-noc
:acotitllr'<riO

encontros

o: o:ntrt:vlctaa co11 o l!lCSIOO O:r":ll, dor u•

q-..allf'lcac:io, apr.raentada •qui pelo sr. Sir51lo Abra•ant.,
outros soru'lo

.J<~i<l Alv~rs,

que • "'otlvllçio do: os dlrlgo:nto:s c ticnlcoc procuraror11

o:

lado,
r~rpo:tlda

por

•r•

Oo: outro lado, an!~av• os func:lonirlos da Petr'obrãs,

por cont:o; <la

ll,fatoada ll;açif:o do sr • .Joio Alvc"' coto o podo:r, cm Brl!'lot'll~, a po•slbl1 idad;;: d.r >MI'.n<ltcro~S:o ou ascEnsão a c:argos dentro da'Co•PtHIIJI•, conf'o..-l!'a••plif'lc:ato os I!'Pi'loddioc vivido• or r~latador. P~los srs. Joio tar-

las de Luca .r Sérgio AbraNant.
Oc tudo ls•o podcrhu1os dlzo:r' quo: r'lt'itarato ldcntlflciOdoa dois mdvels f'undll•cnt•is do Ir'· Joio Alves, nas ce!lt.lidliS .. ntrevi'lotaa qo.~• levou a cfo:lto• o de caráter co01•rclal prl11ado, ro:l•tivo aos_•cus lnt .. r•sses. •NIIndo da ~:onstit<.~lçS:o <lor eiOPI",.s;lll Pllr!t. atuar em llrorll vlnc:ulad:.
lo.

•çio da

Pc~robr'âs,

seja ela de

rltiJII>I& da Comp11nhla, so:ja ela di'
o;;eu~

d•

rátrr pol it

derivadas, roa

~r•f'cra

lc:o-cs.tr'l'.tégl~:o,

s•rvi~:os

d• !t.Polo

inter,.c~l11çliio

;.s p]atafortoas .. a-_

no mercado de p.-t':'"dl•o

doc pctrcqul•ic:o•J •• tll>Mbi•, o

de·~a

quando, sagu.lda••nt•, demonstrou conll•c:er',

c-oa lnt i•ldad<r, a que 'll<r 'i'li.Ssava no ll.mblto do novo Governo f .. dera1 que
Instalava o:ro Bras;{! la- c qur t•nto

I•Pr•~•lono<.~

,os •o:ua •ntr•vis-

tados.
Re1llt1Yallo:ntc a •st:a srgunda v'erto:nte, as ~cnc:ões 11 u•a entrevista

do

!Ir'. Albert a:::>: I elt Br'asllla:

~

obt•nc:ia de ro:curso• Pl!.ra

scr•J!O

u.tlll:.::ados nas d•c:isies do Congrcs•o Nac:ion;a1: ao qulldra de fon;:a:~~ '!Ye
s<.~s.tentava• o S.r'. O>: ires Silva, "'o fr~rnte do Hlnf'ra no epiaPdla da carta. de dc•lcsS:o do 'lor'. De Luc:aJ c à "'d•slctênc: la" lo no•ota~;ia do sr. ArtYr Cassiano, p:11ra •
punlla
o

So.~p•rlroto:ndênc:

la dos Tr•nsporto:s, Pl!.ra o quo: pr'o-

a alternativa rcprcso:ntada pelo sr, Sir11l0 "'br'atllant, nio pode•
INoune•ento: csqu.-cld•s ou -al•olrc•o:nte .-;,ro:• atrlbufdaa, c:o•a 11le
• lnf'or•a;õcll- qu•

retlra\lll de 1o:itur;~~ de jornl\ls ot revistas. •••"!,n•lc.
1.4

A

o~rac.i:o de venda das Torre& da AEID à Pr•vl

-

Ánato•la. de

1.111

ne•'clo exe•plar de tr:tlflc:o de lntlulncl•
O . . pr~r~rndlllcntc l•oblllárlo d• ASO ~llr'tlclpa;Õ•c e E .. iir~~rndi••n
tos, Ctopro:aa do Sr', Alcldlls Olni'J:, lnclula, 11rigln:altr1o:nto:, :5 o:dltlcloc
de

~rsc:ritPrios

hotel

de

agosto

ar. p11rto:-a para c:onduc:io da-a n<r!I<>Ciac.õo:-a.

provivel que os c:OJ:Itatos scJ•• ant•rlor•• ~ époc:a ínlc:lal ,.;tuadtl.,
pelo 01o:nos; d11 parto: dà ASC! qt.llt vlnh11 proc1.1rando outros ft.~ndos de pen-

Ê

!Oiõ:o, entre oo; qu11.1r. Func:ef', Sifit•l, c:o•o c:lta 11. cri!. Sandr• Fo:rnand•s
em SRU d~rpo i .,.,nt o io Co• i sslilo E»pcc: la\ par• o Af'llst liMcnto do Pro:sl dcnt ot
da. Ro:soúbllca.

Cr'anoswa•a parc:lal dlls; ncgoc:lac:iots; po:r111ltc :acoMpanhar a eYolu-

O

cio

dar. no:gcc:i;o.c:ÕG-s; rG-:allzadts entre a Pr.-vl e a ASO, Incluindo, tuo-

bi'•,

;o. Gafis• -_Go... s. de Al•elda, Fernandes I•obllliirla S.A. c a Te-

le-i~.

da

ASO E•pre.,ndl•cntos c PartlclpaçÕG-!1 Ltda.

propõe

171.0:S9y:iiB.0(1 c 4 prcstaç'à'cs d.- USS 15,•••·•••·••• nor. :511,
1011, 1:111 e 2011 Motcots.' <A proposta da ASO, protoc:olada sob n!l;
91/(1157 na Previ, f"ol l•vada po:ssoalNcntc p~rloc Sr'S. S4rglo
Pasquallnc c Arsinlo, r'epr•scntanto:r. dtl. o:•presa "90, çondu.>:idol pelo sr. Lui'J: Ot,vío Go•G"a da Silva, 01arldo da cr~ Ana
Ac~lolw, r'O:Pr•fientlln'do a o:Mprcs.a Log Consultor I•)•
09/11/91- Totlesp C:olllunic:a ia 'Gafisa- Gotoes de Al•cida, F•rn•ndo:s l•obilllir'ia S.A., into:rcs'"c ""'locar oc bloc:os. 2 v 3 po:ir VSS
34.tft/ro2 de área privativa f.ra tB/11/91 ~i10lllo apon~•v• P•~"•
USS 1,00/Cr'S :593,1/0H, por 10 •nos - cq<.~lvalente a 1,83% (sob r' o: uss 2:;11 "'1_11:\Õ~s) c no:st 11__co•un I caç:S:o referc-cc • r'eWI i ÍÍ•s
re•li:::ad•s o:• 15/B, 22/8 c :5/9/91·).
~0/02/92- Previ contr;ata BIRJ - Bolsa d• huivo:ls do Rio do: .Janeiro co100 l\Vtl.lllldOY do e•pro:~rndi•o:nto.
.
_
201112/92- Pr-•vl contrata "'dvlser C6nsultores c:o•o •va.ll:ador do e•prcendi.,•nto.
.
?:S/03/92- Pro:vl
c:on!iol.lltll ASO ~obre ac1.1 Interesso: •• v•nda p•rc lal de
•ndar~~:s..

c:oleJiaS~

"A infor10>1~io qu.r vinha
de qOJc essa po:&soa "''"" uma Pf!'&'loo• que
ttnh;o. muitos c:onheclm.rntos fora dll P•trobrá11, .,,. Brasflla, c qu•
de •lgu•a f'or11a poderia, conhotc:cndo mAis"" coisas que ocorria•
na P•trobrâc- c:ustos de qu• :11 o:•pr~sa nio vinha 11endo retounerada :.o longo daquele per lodo- influenc:lar' para quo: 11 o:•Prt'sa
voltll'lose
• ter os .reo::ur•o• ncc~csârlos para
Jnvcstl01ento"
~ tal,"

101'

l\~b;o.s

Potlo

~:~~=~~~~~· ~" bl~~~= P:~ i~::;~;; :•::;=~~~:·•• dr fba:7na~.- ~:~

cntr~rvls;tado

Varo:l.Ia

Cr'onolo11la parcial, monta.da po:la CPI, mostra q1.1c Já""'

do: 1991, h•vl• "c:Õor• drr

11 scqUinc:l11 de fatoc ligados

Alvcc, di:: respeito- à propolltl'. de c•prego I'.Pr'ã-&entllda

Teccarolo,

A

,. coberta, 10cndo de ii" •il 012 a ;lr'ca constr'uida,
lJSS 231 -,.flhÕn••

04/11/91- Carta
enc:~rrrllr

IzRu&UI BrMillo it tpoc:a dl~ctor da Dri'.IPO:tro, ao •.r. Cllrloc Albo:rto

r-•s a

'#i>~ri:a-IIC

objetlvo Inicial que coloqwtl :t.'lui, dor lotvantlll'

(bloco& 1, 2, 3, .... é)J 1 prêdio dr loJac (bloco :5)J 1

lUKOJ 1 hlper•otr'cado e 2668 va~as par'a v•iculoc. No

tot:i.Í,

2'5/(13/92- ASO rcspondr J, Pr•vi que a ProJorta •atzl c:o• ao.~tori:ta;io par•
I n I c: lo de obrl\ R d l!lpior-s.r a razcr I ncar pora~io POr' llndarors.
04/0:S/92- BIRJ entrut• 11\IZiliiiC:ii:O so~icttada p.rla Pro:vl.
68/115/92- "'dvica..- Consultort:s cntrcJI:t. avatlaçio IIOllc:ltada pela Previ.
:.22/II:S/92- SE081 cnca•lnha o Pllrotc:er SEOSI 92/92 ;oo dlr'e>tor técnico da
Prc:vl, no qual anallaa lau.dos. de avaliac:io das eNPro:sas contratadas, o;;Qbro: as. proje10íic• 2 • 3 do Centro Eapro:aarial
ASO,
propondo >1 c:a,.pra do: u• bloc:o it..baiUI do: USS 3.eei/M2
llr-caütn.
,
2'õl/t;S/92- R.. c:oM .. ndalõS:o nB 16/1'2 do Conselho Fi11;al dll Previ trata da
lntcrrupc:io d• •nt~ndl••ntoa para contratllcio do: novaa c:anstrucões de
i•Ôveis (..,xp.,dldll pOr' collcltacão do cr. Hauro·
_ ___
B•rllnc:k R""'""• Pro:sid•nte).
_
.t7/94/92- Lt.~ls Antônio "'looso Valv .. rdc, dir'o:tor' tt!c:nlc:o da Pro:vl, bllsca c:onflrn~llr' Junta à T•lcsp, os tcr~os da c:•rta CT-f' 662/91,
d• 9/11/91 -na qual a.qu"l" c•pr.r!la •anlfontou seu lnt•re•••
poria. locac:ll:o dos pridlo• •• nc51oc:i•cio COfie: lo OIRET 92/83).
d•poiOI<lroto d• sr!. Sandra F.."rnand•S, 5cc:r•tár'la da ASÓ,' .it CPHI

Oa

do PC Farl>lll, ora 31/7/92, ... tlratoos os so:Jiulrotes dadosl
Sobro: a" c:•racter{,.ticac do eMPrcendl•ento•
n~ultoc s11.bcto, a o:•pr••a CASO) d~~:scnvolvc, hi MUitQS anos, u•
na Marginal Plnhclr"os.·Estc proj~rto cha•a-cc Ccntr-ao E•Pi"•sai"ial ASC. ii coaposto de u•• irca de Õjuase 10e.ooe •2• li o
pr"ojo:to d• c:ans;trucio de..,,. hotel d<r cinco estr'elas, n• cat•llor"la
AA, WIO hotel de luxo q<.~c nio existe no Brasil lnclu•lveJ aqui nlo
hlil n•nhuto hot~l ncas• nlvel. Tea ta•fuf• tor'rcS de Clli::l"ltdrlõc .,
111als alllUM outra e•Pr'<r•ndiOiento."'

"'Co110

pr-oJ~:to

Sobre o inlc:lo da no:11oc:iac:io c:o• a Pr'cvl•
..-E•se o<.~tro proJeto o:><lstc hiÕ Muito tetopo, e, dur'antc todo te•PO
qu.• csto1.1 111., tenho aco•panhado aa tentativa& do: tlnancla••nto
para RIIIR proJeto. Prl•cl..-o, for'aM co• lnst!tulc:io:a flnll.ncelras
lntcrroac:lonals. Acho i•portant• citar' lAto, "porque u•• c:olaa •st:á
llgada ~outra. Durante aulto tO:IIPQ, tcnt•ra• o:cse flnanclaaento
junto a lnctltllicõ~rs intotrnaclonai•.·Nia canac'gulra•, par-qu.c oc
JW"OI o:ra• u• llb&ur'do. Ate que, ha Ull ano 11: Pouca tal.,.c:.: u•
pouquinho toai& - eles c:o••;ar-a• 11. tcn~ar' os tundos do: P•nsio.
Tent •raa vir I os fundos de potnsio. li u01 ot•pro:a-nd lao:nto caro, • as
f"undoc nio tinha• dinhclr'o, t:o;lve:.::, par• ban"car leso. Acho <1Ue
tcntllaoa todo• ~~:lec prat lc:a•mte, até que chegou a Previ, que era
1'.1
fundo de pcnjllil:o •ai 'li f'ort• do Pala. E_ coMeçai"•• as negac:l•c:i~
coto a Previ. Já faz ua ano, por ai, talvo:z u• pouquintlo •ale.
Acho quo: co••ç•r'all pela11 vl:t.S nora• I c, aprotso:ntando Pf"OJeto, •••
taabéa, por s•r ua proJ~rto IIli I to c:a.ro, ac:ho que i uaa caolsa. que
te• que &Ir" Multo analisada ...
Sobre'

11.

Po:tr'Oio

~

o sr. Po:dro

Pt~.t.~lo

Lo:anl R••gsl

"TaabiM nio i o ao01otnto, qu• a Pai• t•to dlnh•iro a!lsl• para... c
co•ec:ou a haver' d lf"lculdad•s Junto à Previ, COitO co• todos oa outros f"•Jndos, qu• nio dera• certo. A Petroa flc:ou lntcl"•ssada, teve aulta ro:uniS:o, Nlo. t!poc:a, att! •• cha•ou a atenc:ll:o, por"ue er• o
ar-. Paulo Lcani Raaos o lnt•rtoedlárlo. Na oboca nia •e c:t•,..ou a.
ata-nlõiOI IIC c:ha"'aou i. aten;i:a agora. Fui r•.,.•r allll•• c:olsa c l l gu.otl •• colsac. O qu<r é quo: cu paaca tazer? Eu liguei"'.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
igiQ ornvolvld11"., a <:D!IIasio dor 12%1

p..-<>J•t<l-.,;,;.tllva dlt"(~ll-d., :oal..- Ju.ntD'à

Pr..:vl.

dlrct"'""'ntlt P~r'll a P.- .. sldcntlf ColiDI" ;r.pri'CIIIr,
aeho
q•u p;r.r'a dlu" •JM:O. faro;::., 11111"'"'" col'l-11 aoa;i.,, Ell'lc PI"OJ,.to foi par"•
11 IOittO:II di\ Mlni .. tl"ll Z~llliOo nll <ÔPOC>I, Eu IIO!Jbl' aliNN:>. CDIII:t. atriiYOÓII
Jornal,., li,.. lmp.-orn!la. Houv., IOlii•JM Pr'Oblorm>~, aiSIU!Ia ba.-,..,lra.

1.1011

Pllrotcor
d"'""''"·
l'>ll,j.]O

quo:

1tl.11 não IIPI"oVou. Es.a., projeto Yoltou. Ele•

volta..-""'

N3:o d.,o.. eedo, .,lcs co.,cca..-RM 11 f~zo:l" totntat lva• via .:or.
Cof .. at" fll..-lll,. ( •• ,).A neiiDCII!Ic!io CDNifCOU R·rnl<'.r'. Mof

IIÍ,

;o.cho t•Jdo norM;o.\, ma11 sort qu., Pllu'lllllllu>ente co .. oro:t.HL" scrr dlse ... tld" uooa c;;oMI•s.io
esiJ,.,. lntorrmordiiÍ.roo•. Houve tuda u11a ..... diltn;il dor <.ounnho,." de proJP.ta •• Enfim, co,.,or~:ou a to"'"'" '\1M oOJtro
rYIOO ~'" funçio ~ .... ., co,.l!lsio. Si01, dOJa ... co01i•sÕc•. of vcrdadt!. O
p.-oJrta to.,orçol.1 • totr !'I'Obl~·ma10 na dorortol'oil lndlc:adll p"'lo• runc I bn.C:r I os da Pr otv • , rono11d11 d"' q•not r o por•soa•. E c::RC:I.1t I vot:, c:o•o
sl11'1 f'lllav1010, dh-IE'laror!l, era" três. Entre e•:u• coJol:s•io estav.a o
prôp.-io 1'.-crsldl!nte da Pr11vl, o"'"· MIIUI'O Ra,.o•, e ,.ais alg•~Ma!ll
pe$SO;J;S. O I!I"CIJ•la !I<COIPrC ''10blln"a\Oa ;o;\ i nllqUOflll CoMh.:sio.
Toda
•cgund,.-f'.,lrll era u11a "'prcorn•io 01Uoto gl"ande, por qui' ·•s•e proJ•ta
t lnlla qu• cntl'lll' trM Pll\ltll de di'IC\1'!.5io, c os f'unclon.C:rios blll'r;o;VIlll,
a
q\1• is•o dei><IIVI\ os MCU1i cll•res extr•••m•nt• nRrVO!IOII
C ••• l. Kas o dlf'icll ai orra a C:o11issia qyc orr-a discutida. Nio •ra
n•'" e• terMos tanto do proJeto orra 10als • parte da co11is•io de
PIE'•so,..,. na P.-orvi or11barrava na aprov•cio do proJ•tQ ou na an,111e.
Ha"' panolorlliM•ntg, o q\1• "" c~;~nv•rsaV1\ coM css•• lntorrm•di;lriQS o proJeta
orstllva II!JPorranallsad~;~, :supor.-c~;~nhorcld~;~- •r• ._ ·coiOis•ilo, o pr~;~blor,.,;, orra o Vlllor da cooo• ..... io. D•P<>I•• tY cheguei asab-trr qUor era 12X, t aiJ PPS"Q".S 'IUCI'•all sl<brr C:OMCI Slfr'la dllltr'ibu(dll cs11a CQMI'IIo•io. Tuda orstava •• anda11rnto. tudo tstllva aprovado,
••tava tudo ok, "'•"• de ~"•Ptnte, 1•1rgl\l o dorpol,..ornto do .... Pcdl'ci
CollQr' dlr Mel lo".
Sobr"t ;u, denoJncl~s de Ptdro Collor 110 Jornal do Brasil, dt IB/:l/92 '• a'
VE-JA, dor 27/5/92:

!>"""

j*

";~• d;:~~ •=~~ 0 ' ~~o~~~ o,.~:,. ::·~~= 0 "!!~!~t~~ .. n~~d~~z ,.:!:~ ::~~!"!:!

a
•ooprorsa, porqo~or a c•pr••• <i r•l•cionada, o dr. Alcidors <i aMI!Ia
PI'S•Qal do dr. Leopoldo Collor dor Nello, q1.1or Rstá sor11pror lá, todt
a
11101t1roa,
alaoça C:CM c dr. Alcldes. CoMo of uMa cai'!.a polftlc:a,
C:OMO esse p.-oJiftQ dorporndia d• dorcisõors pol•"tlcaa, u" do• •euc
ch•torc tlcau e)<tf'CMaM•nt~ n•r'vollc "~"•valtado co• o q\lor orst:~,va
acont.,;orndo, VI quor trle •~tav10 Multo n•rvoso. Perguntei a qye háVI li. Elor me r•llpond••• "''lC •l'a o dtpoiFOcnto. Elor estava coM a rorvista VEJA • dlssorl "'is•~;~ que ., .. tol ac~;~nt•corndo i'~"' ;o;b•Urdo"'. Niío
f'ol r><ata•ent• no dia •tgulnt~, Foi alpuns'dla• dRpols. El• diSIIC
quor >IChQ!J ·~oo llb .. urdo q•~• aquilo ••tlvtssor intorrfcrlndQ tanto,
poro;\1• paro\1 toJdo. Dor ~"•P•nto:, Pllro\1 tudo. Ptrcuntci, cntliol pal'al', COOIQ? Ele or><pllcou que. q1.111nd~;~ orJd .. tc ""'" demlnclll d••sc n/..,,.1, 1101it11" por:ssoas rica"' •usPorltas, o:nvolvld11s • quor Pl'ovavcl"•ntc podoa IIConteccr d• Ull pr•sldcntc do Bl\nco l:cntl'lll """ dorst ltuido do posta.,, como coo"Rqllf~c:la, al11uns p.-csldtrntl!s dor cst•t•l• quor havia• sida por el• ln~lc•dos ••• Então, dor rorptntc, o
s.-. Mauro Ra01~;~s, da l'rorvl, ptdiL< p•ra aguardar'. Nilo podia dai'
continuidade 110 a~;,sunto naquorll' IOo••nto.-11•• no ln(cio •I•• •ch•<1\llf e.-a tCIIPai'IÓI'lo- n ... havia COMC~adO. CP! -, Ull t\1JOU1t0
quor talvor:z pii.,IJas•c C:QOI o tlfMPo. CoM.,\:0\1 u•a P•l"anóla lol. D• rorP•nte, 10d • Sll f11la POI' t•l•fonR C:O'lU1:trl di' l'tp•nte, IJÓ iiC fala
por torlef'~;~nt dt resldinc!•, porqut todo ooundo tinha Mord~;~ de haVIfl"
c-~rn•ura
n~;~s torlll'fon••• ot nio ""' podlll conv•~••r .,._Is nada. Co••õ
:•r1110 11 vlaJIIr COM IUIIs rr.,q\Jincla. F'lcll\.-aM orxtreMaMwntc •b~;~rror
cldoc. Eu e outrQI runclono:ll'lcll ta,.,bi:!O 11abi•a~;~s da~ conc..,qJlinc:iac
dls•o, porquor !l<t ni~;~ d•ss• CIN'"to o proJ•tQ 'dores• eiiP"rtRndl••ntoJá havia sida falado para nós- • O'aprona fcch'•rla. A'RMPr•s• f'orchlll'lll,
porqt~or orrll o oJnlco "'"'Pro:cndiMtntQ lfiO lllnd"'""'nto. a
olnóca
col•a <1\llf eatava ""' andaM•nto. A c01prc11a, •tR ;;,gor•, "~ t•v• P~"•
Jui:z:o, nio doru lucros, .~ 1111sto•, dorsp•.,,.s, dcspe"as. Estav• st
tOI'nando ln•u•t.,ntável a t•oopa dor apravacio d•sse prQJtto .• "'

r••

Sobr• a reliiCS:<l• TQI"res ASO-Oporrac:S:Q Urug ..iil-T•lorsp-Banc:o dD Bl'aslll
"AflOra VGU c:a!lar coa ;o; OP•~"•~fro Ul'ugY•i. Ho1.1vc es•• p•u•• e auita
•preen:siio CQII •••• a•sunto da Prtvl. lias era vlt•l pai'• a tiiPrt'la, vital. Dorpolll da vlag•• do dr. Alcldors • do dr. Arsênla para
DI'•• O I a,
q\l•ndo ca•orçou ef'et i v•Mornt • a Oper•~io UrYgua i , volt QU
O Clllna dOI Ot l01 I IIII O na eMPI"eS._. Ent iCI, Me\1 ch•fc COIICntOY c:a•IJIOl
"t•r11lnada a CPI - vai t..-Minar 1010 01 v••os aJudar a ac;ob•l' logo
co• l10:sa- o Pl'oJcto vai ser aprovado. Já está tudo Dk". Hol tll•bo!M UMil oporl'•c:io ca••da CQII a Ttlorsp. Ccnstrulnda as torre=- - sio
dulls torr•s - , a Ttlcsp vai locar o pro!dlo POI' 1e ano•. 11tu ctocf'e f'alou qu• o dr. Os.,kldo Nasc:J•ornto, da Tclesp, Jal havia JOandado uma c•l't• p:al'a o di'. MaYro Raaos - a carta cst•va n;o; ••s• do
dr. Hlll\lro R•"'os- co•pro•ctendo-:se a lllup•r 01- Pl'<fdios, razornda 11
OPtl"•~:Sio c que, t•rMinada a CPI, la d•slanchar • l'rcvl, parquor Já
estaria at~to10atlca10entor llProvada co• o ok do lllluro Ra11os, da L.•f'•ll•tc Cautlnho, r•c:lprac:ld•d•- '1.111' or•s• trab•lho da ASD para o
sr. CliÓ\ldlo Vl•lr:.. o! reclprocldador ~ i.pr~;~va~io do PI'OJorto da Previ'".
Oo depoi•ornt~;~ de Sand.-._ f'crnandes ta Co•i•s!l:o E•peclal Incuabld•
de Apl'•c lar a Af'astaMtnt Q dQ ,.,. • Prtsl jltnt c d• Rtpolb li c: a, CM 4/11/921
"'O Slt. REL.ATOR (Antonio Hai'l:i:J- 1,1. SI IIUPior qyc tenha havido algua v(nc:Y.lo •ntrt a 10ontagea d11 "Opaora,;:Wo Urt~g\lal" por pal't• da
cnoprea• e11 qu• tr•balha"' •lgu,. CIIPrêstiMo q\le •staria para Ser'
conçordldo porta Pf•vl j, eoopresa"' Havia ;o;!gu11 relaclona•ornto da
ormprea• co• a\gÜMa tnt Idade c:o• v rnc:ulos ;o;o Govtl'no?"'
"A BRio SAHORA F'ERNAHDES DE OLIVEIRA - Exato. oi ._r que orntra a
partlcipa~S:o
do sr. P•ulo Ci•ar f'arl•s, POI''I'llf a ••PI"IfSt Já vlnh•, há u• ao;~o, t•ntanto f'lnanc:llllltnto parJ< 1.1• praJtto Já canh•c!do bastantE, o Corntro EaPI"t:sarlal ASD. N~;~ caso ciO q\lcstlo, cr•
a cons.tru~io d• dY;J;IJ t<ll'rlfs, blocos 2 e 3, • Já havia• tornt•da~
hoi 3 ano• • p~;~Yco, obtorr fln•nc:lr.~tento. Já trab•lhivaMas norssor
Pl'oJtto~
Is•o nS:o f'CII con!Jeguld~;~. F'ol coniJeiiUido hal 111;o;ls a\1 ·~
nos u• •no ua c_ontato coa a Pr•vl - F'1.1ndo dt Pr•vldlncla doa
Funclanrl.rloa do Banco d__Q Brasil, no Rl<>l Slst11l • FYnccf', •qui

Abril de 1993

IE'II1 llr";as{l ;,.. Os cont•tQII rora11 feitos de Inicio c depoi!J,
sc,.p.rc ll•via dlflc:uldador porque oE ua praJorta -.ulto caO'a, ai h<õ~U
..,.,, •ntio, " lnt•r.,tdla~lilo do.,.,.. l'a ... l<> C"sar f'Mrl•••- .. travfs de
y,. lnter,.cdlárlo qye '!'1• nQMorou, o sr. Luis Otávio Go01•s da_ªllva, P•~"ll r,.,:::orr as ne11oclaçõcs entre a Previ • • ASD. Ua,., <;QIJO oE
que IIISfiot rato O!lti vlnc:ul•do, cntio? Por IJJOII sêr I e de proble11aa,
e•;se pl"ojorto roi ba~rado, pl'lncloalmornt• por UM• C::OIII••i~;~ de dlrtt~;~rors eleitos por f'uncionolrlos da prdprio banc:o, e h•vla aulta
d lflc•~ldadc na nO!IIOC:iao;:io.
"'O SR. Ri::LATOR ( Ant ~;~n I o K._,. I :z: l -- OD Bano;:o do Onos 11 ?"
"A SR~ SANDRA F'F.RNAHDI:S OE OLIVEIRA- Do Banc~;~ do Br•=-11. Havia
11<.iit" dóf'iculdadc dor liPI"CV:>.~iío, e foi ;,{, orntio, <IYt enti'OU o
".r'· Paula Cé•a.- F'•rl.,., co,. ;o; s~~oa infl\lincl,.. E, t••bé,., orssa
DpRraçi"o s...- ia c01sada cooo ., T•lll!IP, quR .,., c011pró111.,ter la a ;o;l\1gar .,.,.,. •• dya.: tor..-.-.; por 10 ano•. A( cntl';o., rntio, a lnflulncia
d~;~
..... Leopoldo Collor dor Hello Junto it Torlt•P. para que Fo•se
+'•lto t~,;se cQntrat<l dor loc-.cio d•ss•s t~;~l'rlfll por 10 anos, M•ls
10 11.no•• No cas~;~, "'"'"a" n•goclao;:i•s rara"' f•ltlll"• aprov•d•s, •
loc;u!o helll ;acl•;o; do val<>r n~;~rMal, parqy,j, n;o; l"IISJI!I:o o preço Médio
POr' Mortro q\111\drado sorria dor 11 • 18 ddlar'orli, no M'lixl•o< ora n•gocitu;S:a f'ol
oforlta 1r11 ci!Oa dor 35 ddlarors por Mttl"a quadrado.
Quotr diz"'"•
rol suporr•vllllada a loc:•c:io ca,.o a ~;~br• • .., si. A
condru~io da obr•, t;o.JObofM, 1101 13X. Foi lriiSII o •c~;~rdo f'orlto. rsl-O rol coMcnt•do por mo:u chef• coMIgo, • e\1 t lnh;o; acorsso • todas
or•!l•s inrcrllli~Õe•. Sor lõ:SIIC tr•balh~;~ d• CMPriUIII, q\lor 011 meu• c:horr•s rorall:z:ava11 P"'~'" C Planalto, par11 o""· Ct;l.ydlc Vltlra, tlvcssor " IIU<:IfS!I<l qye ele• ••porravaM, a1.1toaat ic:a••nte o PI'OJtta da
Prorvl, a f'ln>~nciaJOento da Pl'cvl ••ria ;,;provado, c:onf'or"'"" proMorll"'"'- dd sr. !..;o;faiete Coytlnllo • do Pr'<iPr'iO Pre"ldtnt<C" Co\]ol'
..

~'"·s:~ci:~~ÁTOR

(Antonio 11arlz)- ÃP'oss todolõ •••• epillidlos· q\lor
acab• de relata~. houv• novos cont•tos d• ,..,f.rorca COM ál'eaa do
Governo 11111 rorlac:lia .0 11r:~,nd• tMprctndiOIIornto d• AtiD, cD<Itato• co•
•
Pl'tvl. co• o Fundo 'dC Pt:n•i•• da C•l><a? HQIIVt: t!Pt.l,. dcadobraM,..nt Q dessa11 a:D••?"'
"-A SR~ SANDRA F'ERNANDES OE OL.IIJEIRA- Houv• siM. Nes•• atlo torMPO
exlstl~ll
norgoc:l;o;,;:Õta or ccntn1tos qut: eraN Mais co• a Pl'cvl, es'"""'lfi<::!l•"nts. o:::.- • ., f<C"it•• ,.,.;., P"l<> ,.,., sof.-glo P•,."'ua\llnl. E
no ln !elo do 10i!s- t:u nio '"I quAndo roi o d•Pol•ornto do""· Pedra CollQI' -· 11as ,... coisas .. stavaM c:a11lnhando nor~nal••nt•. tuando hcuvor o di!PQimornto do •r. Pedro Collol', houv• •quorlc t\lMulto.
L': ·a lle!J cto.,ror, s.-. Sofr1110, c:OMcnto\1 q'-1•• e"' f'ynçíio di' t\lilo a qt.lc
•!lt:!IVII .:ICOO'I'tndo, liS·n•POC:Ôli!;Õ•s COM a Prorvlc l•oo flc•r bloq\llflldas,
p:~,rada• f>OI' ••••ent• dia•, q\1• f'ol o prazo que o dr. Havo
R•mo.,, Pl'csldRnt,., d .. Pri:vl, pcdlt.i. Elor prdlu P•~"• stgYr•r, porql.tor, e• f'unc;io doto ac~;~ntorc:l•orntos, n•da podtrla ••r norpoc:l•do. E
a( O!U porrguntt:l por qu•, e orllt Mor orJ<pllcou qt.l•• qu11ndo hll: \1M ca"'o COMO e11,;e' ••• Elor ~it~;~y, por or>eor01plo, u11 dlrctol" di! 1.1• Banco
Centr'al, de,.,. Bane~;~ do Bra11il, s•Ja o q\lor ror,""' f'unc:io de todo orss• Proc•s•o pode ,..,r dcst ituldo e o\ltl'o str na•tado. Entio
seria pr•C)t;.Q ••peral". Ele rlcou 11Uito "'borl"orclda pol'quc, sll' ls,;o acDntcc•s••• Iria COOIRt;ar nova•~Z-ntor toda o Pl'oc:••sa Junta à
Pr•vl, dt:s.dc o ln(clo or Já havl11 Ull ano. E dtpal• hQY.Vor o dl',oi1111E'nto do ~;r. E.rlbertc, or 11 cols;o; COIIt:I;QU a c:'OIIp\lcar. Pa•pllc:ar'lliO. t>~. .. bof!ll •s Ol'liOC III~Ões t:OM 11 Pl'orvl, Kas q\lando i:QIIOCI;OU a hllver l"!l!le tl"llbl'-1 h o par>~. o Pl;;,n;o;l to, a "'Opel"açio Uri.IJI\llll", a •ot 1~r~~;ão
"'alar ,.,.., orJ<at:.•ente •• rosse YM S\lce.,so, co11o o sr. Bêrgl~;~ MI!S•o coMentava coalpo, ce esse tl'•blllho par;,; o Pl•nalta tlvor!lse a
suc•sso "•pcrado, cM contrapartld•• ••ria apl'av•do o
Pr'~;~Jorto
da Previ. E logo dorpols d•ssa rt~unltio do dia 1~. houvt:
u .. t•l.,ron,..,a elo sr. L.araiet• Coutinho, outl'o da dr. Mal'cos, ornf' 1•, ua ,,.,.pr• r•~ac: I ~;~nado co11 O\lti"CI, parque clors orra• às vorzes
aulto SlfiiUido•. ha\1\0'c u•a Callt,.Ork,;:lio"".
"O SR. RELATOR (Antonio 11•rl:::l- O dr'. HarCCIII al!rl;o; queM?"
"A SR5 SANDRA f'ERHANDES DE OLIVEIRA- K"i-c:o:s C~;~IMbr'l\. Prlnclp•lm~<nh do dr. L.afalct ... A<:llo •N., foi logo depois
rorunlíl'o do
dia 15. uns dois ou tri11 dias. d•pois., dl:::l!ndo q\le tst;o;v• tY.do
ak,
•• n•!locl;;u.:<l'c• com ;o. Pr~;:v; orstavaM Dk, "1\llf J;l e><lstlll na
Prorvl, no Rio, "'"a cal't• da Tclorsp, ect;~ov11 n• ooe•• do dr. MaYro,
um;a C:Or'ta d• T•lcsp conf'lr10anda a loc•ciu das tol'res c q\1• o n•UóciO •a iria. Er• sD t•r11in•r• ••liYndo o ••" chtf'•• e>CP~"••sio
dclor, iii.SSIM quor ac•bas•• a palha~ada dll CPI, o praJcto seria at.~
toMllt lc~~;ooentor "'provado or, ornf'l11, nols •stal' (liMOS bc11 pOr"'\111 orra •
Ult i IIli ellptl'anç• d>~. tMPrv•a ·co11 rclac:ão !1. •prov;o;;io desse proJ•to. E q\lt, t•rJIIinlldO orss.or tr•b•lho para o Plan•lto ••• f'ol qu11ndo
e>lcl co•••ul"aV::I.II - •euc c:hcf'e,., dr. Ãl'slnla "' o .... Sérgio estav•" ,.ulto .,uf'dr'IC:os depois dors"or t•lorf'onc•a, estavaM lllt.lito contt:ntor!l. Eu falei que qu•rla p•rtlc:lpar dll<IYtl• altgrla, d• ""e
se tr•tava. Ele ,.. falou M•i• o\1 Mornos co11 estas palavras - clt:
n>c c:h•••v11 de Sandl'lnh;o;- S•ndrlnha, .. ss\11 quor D. 11entt ac:•bar
c:o• a P•lhac:ada da CPI~ va•os ter MQ-&liO praJorto •provado f"lnal.,,.ntor.
E f'ol quando clts c:aMornt;ar;o.M quor eu ttrla u•• participa-

<I••••

11

!~~~~~~ I n::~~ ~:a t~; ~:o~ !l~~ ..!~n~~~b:!~:!.,b::~ :;t :.:~:~e qu:rot=~;
par;,; todos, ,,.,. f'\lnçio da co•lssio- propina, q\1~ oru sabia quor
•><'iltla -, ot q\lor lftl ta•b4M ter IR u•a par'tlclpacio porque havia
-trabalhD.do bastante no proJorto t••bioo"'.
"O SR. RELATOR
(Antanlo Mariz) - Pori"IIUnta do Stnador Ir•• Saraiva• V.B& •flr11au na CPI, d••tln•d• •
apul'ar
lrrepul•rldades
apontadas porlo ""· P•dro C~;~llar d• Morllo. '1\1~ ._ fll'lla d• .,.,
V.SI i f'uno:loniÓrla tlnh;. UM pedido di' financl;o;IOento Jynto j, ProrV I - F'1.1nd•çio de Prorv I dine I a .Pr I v;o;da do O:~,nco do Bl"a•lt. luor_ Pt~
<lida dt f'inancla••nto era tsse? Qu•l era.: iMPar'tlncla da allrov•;lo do pedido p;o;ra a saúdt f"ln;o;nctlra d• e01pre"• ""' qUor V.U
l:l".-~:o.lhav•?
V.S!. tevor canhccl10ornto •c•r"c:a da ntgoclac:fiio de u•a
coalssio, ca110 o flnanc:la•nto f'osse 11b•rado7 E• ca"o posltiYo,
qt.lal lll"il o •ont•ntc da coMiaaio? Qu•• Ir!• rorc:cbcr a C:OMI'Islo?
V.SI pode inf'orooa.- :se a a11s1.1nto l'orlatlvo ao P"'dldo dor f'lnllncla111•nto ttl'la ,Ido lt:v•clo ao Pr••ldentc F'ern::ando Coltor dor "•llo?
EM caso po•lt !Yo, qutlll Q levou ao Pr•sidorntt"' ....
"A SRI SANDRA f'ERNANOES DE OL.IVEIR"' - Oc11, o pl"oJcto Já. t:rll de
conhorciMornto do Protsld•ntc Fcrn11ndo Callor há •ulto te,.,o, or sorl
disso caJt ctrttza, por du•s oc:~si'ife• ..,,.porc:(f'lc•sl Yaa, f'ololosro
no Inicio do Oovtrna Cotlor. E\1 pr•parcl no alcro ua rors\1100 cl_o
proJeta toda do Ccntl"o EMpres•rlal ASD, c o ••u ch•f'or, q\le i
o
dr. Ar!JII'nlo, f'lcou do MeU lado ditando, pordlndo que e\1 c:aprlchas:sc bactantc, porq\lor o Prtsld~:nt• quer I• toaar conllccl••nto
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pengas llgad1.s ao podEr, to:ntcndg '!Ue viessEM., acorrer prcssíi'Rs
pglÍt!C11C superlgro:s a 111inha cap11cldadc d" supart1i-las1" (do
of'(clo PREVliGASIN~9ô!/936, !le 718/'õ'i!, ao Conse1no SUP<rl"'!l:ll"' da
__ Pr.,vi l.

do proJeto. DIIIPOiro, cllfa Yic.-aN para Dr:o,a(lJa, 11 hbu.v.. até atll!Uns coonnt ár I os do_ dr'. Ar-sin i o c: ato o t.r. 1141"!11 g, na ipoc;a - estou 10111 lcMbrllndo 11,gora -, o.m10 tris, qu.tl"o ••H• dcppis da pon.c

do

Pr'csldorntc Cgl\gr', do: que o sr. 11111'1'10 rlcou bastante nllrvo-

so, ""••os dlzorr asfoiM, ou IIIIIOc:lonado por estar aqui c:o• o Pr"esldcntlll da ltcpúbllca. O proJeto liStava nl. pasta dele, c elt~ havl11
csqu,.chlo o sev.-cdo, ele ~;~io c::on••gula abl'"lr' a pa•t11. Então, foi
um hnpassl' 'q\lc c1111s COIII«n~:oraot depois, foi Multo dl+'l.:;ll
abrir'

cssa PliSta, 111 o proJ11to rof dorlx•do c;all o Presidente Collor, <I.UI'
depois p..,;sou pela apr .. ~lacio da l'llnl•tra Zilla C:o.rdo11Q dor 11orllo. F'lc;ou algu.M t••po t"DM a 11fnist.-a Zilia, :o.tha quc nli(o teve o
nio f'ui ;;provado. ln;Q,.fol assiM parll clcs bor• dcsagradllvcl
porquor cles t lnhaM b•ataritc cspcr:;r;nça. tlllil> passou Ul'l bom
te-11po, cu prcPBI""'I nova.,entor, cci., "'ui to C:&.PI"Icha, <Mandei
cncadernl!lr, encartei
fotos dwssor p-roJeto c velo nov:o.Mcntc para o
Presidente, Isso talvc:t ~tns tris. quatro 111êscs anta:• da aborrtura
da CPI."
"O Sll. RELATOR (Antonio Harl:t) -O Senador pcrgunta 'IUal a iaportineil. dotssot proJeta par .. a vida da "presa".
"A SR! SANORA F'ONANOES OE OLIVEIRA - Bc11. cnor proJeto era essencial
pal"a a CMPres:;r;, por'!~tC, das dCMIIiS CI'IPrlfSIIS do grupo,
so11cnte uMa nia oporrava no vcrmorlho, c ainda csporadlca11othtc,
quc cra u111a !"'evcndcdara dc vciculotu lUIS a• dc11ais, todas operando no vcrtootlho, dando prcJuf;;:o. Entia, a ctoprorsa, desde o
ln(cio,
pratlca11cntce, :;r;dllli'nlstrllvl. dcspcsas apcn11s, nio obtinha
lucro. Esse proJctg ...-a vltl.l, c oa ncus chcfcs, PI' lnc lpalfllcntc
" s.-. Sérgio, 'lUC trabalhavll ard~tllmotntc nesse projcto, 11e11prc
eo111cntava qyc era para cu tgrccr, psl"a fa:tcl"' todo orMpcnho POr 'lUC
nDs dcpcndfa•os, a c111pr.,.sa dependia dotlc. O dr. Alc:'ldes totntarl;~.
Mté lt'stc ano, 1111s so: o:ssot p!"'gJrto nõlo dorsse c.rrta, se neste ano
n5o F"ossR ap~ovado, pratlc:a••nt• clo: f'ectn.rla as eMpresas c Iria
embora psra Por tug1.l. F' i c ar la,. os deCCIIPI"cgadqs_, _-tan_ç~__d! ;:er
slto.M
-"0 SR. RELATOR (Antcnlo Harl:tl - F'lnalMIIntot. g Scnadcl" Ira• Saraiva pcr~Ynt11 •• havia noticia dR p;;ga11otnto de colllssõ~~:s c que
Mont;;ntec tel"la• et1cas callllssões. ""' f'osse llbll!"'adç a proJeto?"'
Q/t ~orla,

niio da -conso:lho

llerlln~k

Ra•g.s. prcsld.,.nte.da Prcvi, .. ntrotgoo.t dCCl11-

ra~io
dR su111 autor I a it CP!, datada dr 30 dcr nov.,.,.bro dlil" 1 99::!, · .,,. q~,to:
busca csclal"'ccorr !!UI. past~i" .,,. ret,.~io aos dlv~~:rsos -.s-po;rc_tos da r.,f.,-

rlda
ao

nego~laçio.

Ncsta dcclara~õlo ~:.onst:~~ 'lUC o •r· M:~~ura B•rl•nc~ R1111os to:ria dito
Consc\hg Superior da Prcvi, ro:•mido .,,. ::!:! de 11alo dcr 1992, o

vulntR•
" ••• deseJo rcgictrar que p<Jss•Jfmos e10 .,Ka!no:, diversas PI"'OPOStas
dot partlclpaçio c• c:onstru~ões, todas rRprc•cnt•ndg
lntotrcsscll
dot: Potasoac ll111.d"s ao podcrr., pari. as quais "'enho recebendo sc~
IUidas prc,.s'll"cs do presidente do llanco do Brasil c de outras"au·
torldad~~:s, criando"'" constrSllllilllcnto qOJe nita cstoo.t t11:ndo condlc:lo de SUPOI"'tar. Sol i cito 11 est., Cons•l h o 'lU R a O I rct <Jr-IM Exccytlva scJa lnstrufd1. no sotntlda de nio o:fctuar o:studo• do: c:anstr<.~c:So,
U!la vez que llfl 11\ldltorlas J,; rot1.liza<tas rotspaldalll tal
Ol"ltmtsc:io,
o qUe 111c pcr1111tll"'á o dc-scart., de todss as pràpostas
11CIII criar sltuac:lio dot cnfrcntatocnto a t:P.I• pesso11s ... ".
Cgrlf'g
da ltotlstorla>
No •cs~o 11is dc n11to do: 11'1'::!, porcf,. :P.ntcs. desta ,..efcrld~ r~unlâo,

nio

S~tPerlgr

d111 Pl-cvl, o cgordenadgr dg SEOBI otnCilMinhava

Consultores

sobrr o

ltnpr~:endinEntg

•a dlrottar toftnica, sr.

t.o.c{s

Antônio Alon11o Valv•wdo:, PI"'OPondo bale de ncgoci;;o:!il:o J~tnto à ASD. Is,.D
gcorr•u, l!Ort ;c.nt "• - past .,r I ormen l,., lls pro:ss.ics que o sr. HaOJI"'O Scr1-lnck- d_!;i,;c vir saf'r•ndo., da d•múnc:la do sr, P"'dro Collgr dot Hotlla aD
.Jgrnal da Braflil <18/5/921. H11ls ainda, 18 dl1.s após a rcunião do Conselho Fl•cal q•~tt ;o.c;;tou, sob a dcslgn;.o:io dc_ "RotCQ!nendao:io n2 16/92",
11 sugestiig do sr. H1.urg Bo:rtlnck RaMQS dot susPo:ndEr contl"atao;:õo:,. de
imóv.,.ls,
das

g sr. Luil! Ant8nio Alonso ValYerdtt c:ont ln~tavl. ,.., negoclaç'Ões

torrEs

da Astl, 1.0 otxpo:dlr o oficio OIRET 92/83, dat1.dg de 17

de

Junho do: 1992, para a Telc!sp, lfM atençi\o ao sr. Harcc Antônio CastRllo
Brancg, nos IIO"IIUintcs terntos:
"Pro::ados SEnhor"'"
Encantl"'a~se
EM o:studa no:sta Caixa d• Pro:vldincl;., o cMprcendliõrnto dcnomlnlldo CE"ntro ENprcsllrilll ASO, de praprlordade da ASOt=:n1pro:o:ndla•ntos o: Pllrticlpao:õ•s Ltd:;r;.
Dentre os docu.,Entos aprcsotntados para análise, confitura cópia
dl'l c:;r;rta CT.P - 66.2191, do: 9111191, dessa conc•ltu;;d;; EMPrRsa,
'llle
I nt cr pret to.l1as eoooo d• su111a i IIPortinc I a Pllra IIPr'QVacio por
Plllrt• d• nocco Col•glado.

POI"'~Ue

sr. Hauro

f'gr-notclda pelo •r. M-auro Bcrll~~:k Ra111011 1!. CPI

"Rclatórlg dE Anillr.R dali avalt;;cíi'Rs o;ontr:;r;t1.das Junta ii BII!.J "'Advl-

»A

O

ll~~:c:lara~io

A

tr:;r;ta dot outros :;t;SPccto•, obtIdos PEll. CPI, integrant•s do quadro negocial
cntiC cKISt.,nte n11 Pro:vl. Assint, dcst1.canos 'lUC na dia da rcu-

•r;-

SRJI SANDRA F'~NANOES OE OLIVEIRA_- Isso o:ra bot• <:<>•ornta<to,
quando .,,. no:goclacõcs 1:0111 a Previ tcMaraa vulto e se c:oncrct l:tara111, cu soube, pelo IIIR\t prllpr i o chcf'e, quo: o projeto, o:nf'iM,
todO" o prgJo:tc havia Olóido_ s_upotravaliada .,., 13):. Por 'l~tli!?
Pgrquc a coMiss~o, que no lníc:lo era ::!fiX, depois f'ol sendo nctaciada. A coJtl ... slõo, c11 ternos do: p..-oplna mi'SMO, seria de 12%, e•
cl11a do prgJo:to c quc •!na. C1lii1Ssio seria distribuída entre ... h•vla u•a discussão di' que• ficaria co111 'IUantg, a
porcentageM
que cabotrla "cadto. UM. Gluto.nto aos i::!X, sllll, f'gl dcflnldg 12X.
n1as depois IIClUVII u•a di11cussão sobre para q!JRM ficaria. 80111, otU
IIRl que f'lcl!lrlto. pa.ra QS 11e111bros da Previ, pari\ a dl~o:taria, Parll
Q
sr. Haura l!aaos o: 11\als dolss pc,.so11s, qu• o:ra• da Col!'lissio de
dlretorla da Previ, 'lUC eles ~h:;r;,.aviiM a dlrott1l~la eKetutlva.
E><:lstia t:;r;lllbi• na Previ u111a dll"'ctorla que .,.lots chaM:~~va• de dlretorl111 d• co111lscio ""' f~tnclonolrlos, 'lUC cra• 4 potssoas. SeMpre
or•sa diretorll. .,.lei ta po:los f'unc:lonárJ_gc b1,rnoya_o pl"'oJ.,ta,_ Porqyc na inicio de fevll'relra Uflla Pessoa dRSSa coM>saio de f'uncloná.rlos, d1. dirottClrla, esto:ve na Harglnal Plnhclrgc I'Watolnando o
totrrcno c nli(o o aprovou, p>11"ecc- 'lUC 1:'~11 o sr. Parra, UIIIS co_lsll
;ussla c ele nio aprgvou a ProJ.,tg. Isso o IICU cho:fo: totoc-ntou
MUlto COIIIJgg, qUc eKistlll Ull.a Po:SS(lll 'IUO: .. st11VII barrandg, Na
f'l11,
elo:c consottulraM, ,..,gunda o sr. Sofrgio. O t;r,
Parr11 erra
contra c os ~e•alo;, mas o sr. Valvcrdc, ""'"· erl. da coMissio doi!
f'unclonárl~:~s,
final•o:nto: havia ;;~:citado negociar e o sr. Sérgio
co•ento~t
ca•ito que o sr. Haur!l_RaJtcfi_pcdlu <IV• ttlot e_ntio l'll'iloclassc dlrRta01o:ntot coM o sr. V•lverd«( ••• ). A!lora, a To:lcsp,,J:í
era outrl!l coiSlll a Tcttt•P Ji. era c:o• o sr. Lo:apoldo Co11or dll:
McllOJ JJÔ nic entraria all dlrotta"'o:~te ~0111 >t Pr.,.vl. oi Is•" :.1.
As o;gai5SÕes. taJtbofM cr11111 P>tra o Prdprla sr. Si~gio e .Para o próprio dr. Arsinlo. A porccnta!lefll dor cad• "''" '!U nio sei. isso Iria
scr dlscut Ido ~011 a sr. Valvttrde.

Terça-feira 20 .· 338S

"Totndo "M vist• rrmdano:a n~- c:an,.tito.ticS:o dll Olrctorla dRssc ór1io,
pcdioto.,; o obsofqulo de ,.anlfo:r.tacio ele v.s;;., quanto a perllllnlnclll do lnt .. r .. sco: d• loc:P.cS:o ,..,.gistradll na titadl. correspondênc:ia, bo:'" cgmo se o:st<~riall mantidas tiS co;~nd;~·Õc<~ ali dcscrlta ...
O~ttrDas-1111,
.,., caso <~f'lrM..tlva, potrntlta-oos tndag11r se a E111prRsa
pod~ria
Pll.rtlcipllr d:;r; asstnatUI"11 do cantl"'ato, n;; flgur• de lntotrvo:nio:ntt. ratifi~anda" coapromlss.ó assuMido."
"No aguardo de sua manlfrstll>;i:g, Mprrs.,ntaMOfl nos~as cordiais
saudacÕEs"
Luiz Antônlg Alanso Valvcrd"' - Dtro:tor Tic.nlco
Dcst• •Ht Imo "l"'"'"'nto, trazldC ao eonh"c: lmo:nto d• CPI, inf'criMos,
quc, ou a dl~ctarla •><•tutlva, ... .,.s111o of;gr•allzada rc-

llltt~natiVliO\IiOMt.,

catoo:ndllo;ão do Conae\ho f'"iscal, tErMinou POI"' d•scu•pr,"-1., ou o sr. direter tof~nlco r<!solv.,u cond.u:lr o aSSUf!tO por S~ta prllprta canta e risco cio. rcvcll11. d:o. ~ir.,tr:>ria l'KEcutivl!l E doti Oruííos dR dccisi:g colcglada

d11. Previ. Ect;.

r..,g,~ndll

hipót.,sor

sr! S11ndrl'l f'"crol!lndli:S no pon.to rm

en~antra

~uo:

apoia

n<~s

drclarac:ê'cs

da

Elll disso: ter •ldo lnf'cr111ada pelo

~i"

Arsln i o dll. d"c i sil'o do sr. H>l•~ro a.,,..ll nek .,., t ransfPI!I"' li"' a ncgoc I aPilra o s,... Vt~lvo:rde.
p,.las prÔprlas p1.la.vra.s da sr. H1.ura BErlln~k RaMos podeMos do:du-

;:lr

qu-c, 'llntcs d"' 're~tniia do Can~elho do dia 22, o:lc jol havia se aos"s~trpro:otndido"

tra<lo

<:.01'1 d.,.núncl1.10" invot•titaO:ÕEtl quc ligava• o

sr.

PaUlo Céc11r· """'"'" ao sr. t.ui: otivlo.Ggotr11 da Silva, 11a11 "'" nltJih\1111
n<oa•ntg, huuv.,ra to11adg"' Inicial iva d., ~ev-cl«r as "!l.,.guldas prcs-.
~õ•s.".

Foi"

naticloí~"lg.,

,,,..,.sidr.ntE do B;o.neo

n'ig a'!'i pro:s-.:õcs (!lo cr.

dg-Srilt~ll.

O:ntl"'~

L~f,.,lcte

Co~ttlnh,o,

outro.,.-) o Olifvo:l de sua inlcl•tlv_l.

d• filiar
ccnt o consElholirg Oranir, AssiM, "' Po:o:a ~nc><11da aos a\atÓ11
d1<st1.- CPL prlo PI"Ôprlo sr. Berllnck, nli:o o dE'sCulpll, poelci contr,rio,
lncl"'l1linll. SO!nEnh:: ;.. po~~rrfari- g dl01nt., do Can•c1hg, resolvcu Junt;~~r

011 dois l'!dos da hio;tória:

dades) !'.O _11tl!! E'ntila_ do:sconhecldo

o_~_onhecldo
~:;r;s

(notlc,_lârlo do: Irregulari-

prc,.sõco; que

vlnha_--':~c•_bcnllal.

ror ~;ua v•=· o-<:lf•"clo "OIRET 92/63, do: 16 de junho de 199:!,
t•·a, contra toda• a• ""ldl!ncl"5 dw prova!<, quc o "'nc.,,.inhtiM..,nto das
ncgocl"eões cont inuav.._ ,., $.Mbitg d01 Pro:vi. No ,.f.xi.mo. o sr·. H_auro Bcr11nck
Ra11os cantoo:ll~tlu mostrar que c\,., pcsso~lM•nt.,, dcsllgau~•e do
rato, re;: o 'IUO: ~st:o.v .. iliO ""u alcance, o que Evid.,.ntotmcntc nlig rlldc •
•·•:sponsabllld;;d., ncn• <to sr. Luis Ant5nlo AlanSo V;olvcrd<:, neM da dlrctor lll cxcc:ut I v<~,

lntrtrada pgr atobos;.

torrla Ocorrido" sejJuintc, ainda "cgundo "tlr. H.uro Qo:rltnck Ra•as:
»e• 111alo do c:orf'otntot, JlÔ COM o projotto 0:1'1 fase de otKIIMot d1.s avaliaçlôR11 o:f'o:tuad11s, f•Ji surpreendido, ao lEr noticd.rlo rclatiY<I
los priMeiras denúncl\1-S e lnvc•tlllli-Cio:s 11- rcspotito das ..tlvlda<tcs
do SI"'. 1'a1.1lo Cisar Farias, co• a ro:fcrincls ao no111c do sr. Luiz
Otávio Go11cs dl'l Silva, Marido dll 1r!! An1. Acciolw, !Ideio dll: PC c111
slgo.t•as attvldades, e proprietário dk 1.011 Consultaria, est• f'ato
dclxou-l'le prgf<.mda~otntl' prco~upado tOIII 11 POIII-ibllld~dll: dR ver;;
Previ
envolvida c11 gp .. rac~o. li gad• a PC, pr,.QCUP110:So que c><terncl IMedlat!I.Ment" l\0 Cgn-.;Rlhclro 1r. Oranlr, 11. que• dt.:tl11rcl 111nha lntcnc!ilo de pl"'oaovCr o lmcd l11to dotStl.rtC da propa_s.t•r .,,. r.cll~tlda,
•111 reuntil:g do:sso: Consotlho Sup.,.rlar realizadll .,., ::!2 dc
11111ola, relatei ags prclcntcs 111lnha prO"QCUPliO:Iil:o tOM" ~nda111cnto d.,
propostas e• ••t~tdQ n11 Pro:YI 'lUc r~prcsentl'lva•
lntotrrs,.cs dc

Ao;;

lnf'ori1<~C'B'oto;

prestadas po:lill ,;r!!. Sandra F'o:rnandots, nos dali dc-

poi•Entos, II.Prcumtil"' gra•J d" 1.dcrincl1. .. ulto grY\ndc <I'Jando canf'roiltados 1.111 do:pgi•cntg ~"-• outro c qu1.ndo .so: 11s C:QM.pAra coa as obt Ida•, e•
dlllgi'ncll.s,

por

esta CF'I. No:f>t"' sotn-tldo, .,.,,..,c.._., scr

dcstacadas

Pl"o:cisi:o d:1110 lnf'orm;o,ãcs rotl:;r;tivamornte '"'
de~cr l~io do otMPrEcnd ino:nta;
-

'1<.111ntldadc E <rualifl~;o~io das. blocos
ne•cs dos dirig•nt,.s dill P~EVil "'•

o.>fer~;:cidos

lo. Previ;
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DIARíé) -DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

dÕ! vá.- la$ llr"Upos do: lnt.,r,..,dlalrl<!s, so: dl'!'O:.!!I!_o portada.-o:s
do: au.torlzaç:tlio Pllra n•voc:lac:io, ~ c:o,. P!"ot<;:o• beM '"ais o:lo:vados
do qUR aqu•l•n obtido• dlr"etsmo:nto: c:o;1111 o pl"oprlt~tár-lou,

o ..
dfc:lo,;

1'1C:DI'"dO C:oM laul:lo da PDl (c la F'oulo:l"al nio f"orlllll, o:nc:ont.-ados lnde

partlc:lpll<;:io

l\pcls

da T~rc:nape no contr-ata da Yatzl.

A

To:c:napo:

'"'"' t~b.-11 dor 1991 Pr"oposts que f'al ,..,cusada oel" Po:tr-obr-ás,

•pro:s.,ntou

a quo: nil:a IISI$ pa.-tlc:lpou das norgodaç:Q.,,. (f]s. 1-69 do spo:nso ao

d• cantr•to :..s detlclinci•s _ob11c:r'ladMI lc:Yill":t.lll o DEPER a o:xlgll" MUdanças par• !lt.lll. o:Yo:ntual I"RUtilJ:z:.,o;:Ko~ vl~ando ,.elho_ra•o:ntos

ailo de u• .,;,.te•• do: enel"gla, 11 lncl"sio do: ...,. al"t"'"'"' dE" go:rRncl•••n-

to

dlt potólncl"

dlárl11s da Yat:z:i

(DEPER 100.089, d'"' &9/07/91)

de

USS

"'"'

"'B,5fiO.oo nD PI" lourii"D an,o R uss 56,4ee.oe no sRg•.mdD da SRdco 709 <OE-

<Ata 3797,

307,1121, dR e:S/flõ!:/91) l!la'& U: CDMPal"ada-& às h,KilS diol.rias da

pl"eeo.

<OE:PER 310.<412, dR 30/12/86)

As

c:ani-&•o

at.;

tlll)<l\s O:M yfgDI" si"D ru:ro:,.cldas do: Adicional de T~a dR

d ado:

foi criado caMa

da $Onda. SRgundo o

UJI

DEPER 101.071 (11/06/91)

rflf'e~ I dCJ

Laudo do: ExaMR Cont ;l.b 11 'da

-~~

o:

R:Wpc-

a1.1torl::::t.dfl pcla DlnttDrllll E>1RcYtiY"

itcoi 17).

ConfOI"MC o;ol"rO:sPondi!ncla d" ••!il"o:'S>I. Pl"oprlo:tiÍ.rla do Petret, Fora., .... ,

Pai I c: la

25/1!1~/91.

do:

ãgua" pro'fund,.s,

o naYio não atendo:- &s necc,.•ldades de tl"llbalho

c•

sendo o+"o:recld1111 o"tr:.s opo;io:s do: equlp"'"'"'"to q1.1e níío

I nhrc'sslll""'" a PRtrobi":ÍIII.

se·

incRntiya par• Maior tRMPO de dlspantblll-

(f'lll. 29, 30 c 31) a DPeraçio fDI consldel"ada nol"••t.

FedRral

substitt.ll;io aa_Po:tr!l• c<J.ja contr:o.tll.o;;io c:r:o ro:coNII:n5l<~,dll no

dicntc

u_ss

Indica• -s1.1bstanclal allllltmto dR

ealculll.do eM lun~ã:o do índice di: reparos da platalol"lla. E"tR IIR-

12!1:,

de 'Sctellbro de 1991; pre~Põ~

do n:ovio SC L:o.ncc:r, e11 f'lnal do: contrato COJl " Plftrobl"ãll,

Pr',_

SRdca 7fl9 d!l' uss -41,41!'/0.eo <DEPER 317.891,_ o;t_e 2ete;ua'1'> R dr

prh.

32,1t0.4tl

o sl~to:01a •><tratar de •<itldos de fl1.1ldo• de po:riYI"a-

e><pedil!nto:- OEPER 3&7.2~4, de U

contratação

"'a,eoo.oo no PI"IMo:l.-a ano, d1t USS ~3,001.10 no so:gundo a USS ~&,e••·••
no to:r-.:;orlro, paorccou1 ac:o:ltllvcls "11 c:oMparadsc às taxas di,!" ia-s dR USS
PER

o:

o;io.

O

taxa•

tiÍ:cnlcos no

"late:.,., do: poslclonao"mto dlni11rco, no,dc:·go:raç:io de o:-nerg(fl, a lnclu-

IPL 339/92}.
A•

navio c:st iYIVIl t~o:rYindo O. Pt~:trobris"' dur>U~tlt 011 dois, •nos

Este

menta

Abi:il de 1993

Lancei" i' E> I contl"lJitrodo ool" c 1nco anos. a ...,. ,. ... st_o _Mid 1o d 1IÕ.-

I"Io

do:- USS 43,900.00, 5endo" t>~.><:t. di:l.rla do H! 11no IJ11S 4t.eee.ee an-

tRs

das

llladlflca..Cil!s e USS 43,'!11Ut.lll •plls a Nodlf'l<:acio. No

"•aundo

,. d!IÍ.ria <sRI"ill; do: USS 43.~00,00 t: nos tri!s 11no,. ro:stantes do contrata USS

2.:2.2

4~,000.00.

ffolyias--scnda dll' poslcloiÍa•enta dlni•Lco

i

No exPII:dio:nte DEPER UII.071, de 11 do: Junho dR 1991,
:O.PI"DYacio

solicitada

P•ra negocl•cio dlrcta dos naYios NRdrltl 2,

Dlscalll:l"er
Ot.ltl"o aspecto •

9eYo:fl St~a<s e PRtrcl, '"'"' opo-sleio a .. Cl"l'tlca,. aprt~,.entada,., no docu10cnto
DEPER 307:001, do: 9 de Janell"o de 1991, quando d• 'contratao;:io da Scdc:o

sRr 10elllor o:xpl icado tf

.,,.,. ,.e.,l-i<ub•Rrsas ancol"ll;d•s,

çgntratao;io de platafor--

3e7.00i, de 09/01/I'U o:si:c tlpo dlt o:qt.liP:IIM.,nto nio

<OEPER

7.9.

>(_

qullndo c:• o:><posi;Õcs d., MotJyos antRrlohaYia

""1 da rec:OMI'nd•do.
n"'gocl•o;:S:o P:O.I'":t. "' contl"llt~~;eão 'foi

A

e:fo:t•u•da o:-ntrc " Peti"Obl"iiÔS 1:

a 0/ilrlg USA, atr~~;viÍ:s do: """s :..ssocllld>l.s Tn!allt.lr'o: Holdlng Ala c a Odebr•cht Pcrtt.lr•eio Ltda.
o DEPER 10e,971, de 11 dR Junho de 19'11,

Confoi"IQfl

ai

lndlspt~ns;l.

vel o C>OPI"C!IO de E"qt.liPtiMO:ntoa C:11pec:llll" dotadoo de sisteMa de PO!llclodiniàNôco"', !lendo o No:drtll 2 c:onsldt~l"ado co11a ..,,.., das

"na.. o:nto

qt.latro

unidades, nt.lOI uniYO:I"SO de 2-4, llldequll.dllllo Pllrll as nec.r•sld:o.dcs de o::wplorao;;S:g da PRtrobi"'IL:a.
O

nllYio

sonda

Nedrllt 2 fgJ contl"atado PDI" cinco

anos

<DEPEit'

aei.227 dr< 06/0B/91> a <1•11 tax• dilll"l• dR USS 44,eeo.ee Plll"fl a pdiOell"o

c so:gunda lJino c<mtratt.la>sl USS 4~,eoe.oe para o terceiro e

c:ontratlJida por 2·ano11, co11 Ull:l taxa Midia dL;l.rla de opRrao;:lo

F'oi

dR uss -40,0ee.ee, sRndo a~x eM ddlal"es c

1~X e• C.l"t.l:I:Riros.

q<J.arto

o: uss 4&,eoe.oe Pfll"ll o UltiMa ano eont ... •tulll, ac:l"o:sc:Jdoli. dll' Adi-

11nos

c ton"l de Tax:o. de: at~ 10%, ClJilc:ulado c:10 lurH;:io do (ndtc:e de repai"DS da
ptatafor••·

31,70e.oa

Eotes
para

(09/01/91).

O

Yllllorc:s sio St.lpo:rJOI"CS;. o:-stl•atiYa 01tfdla
naYtos-sond:o.

P1111•Mo:nto foi

eantlda

no

dac<.~Mento

DEPER

do:-

USS

3e7.M1

etctuado S~X Rot dálar!'fS llOIRrlc:anoa

e

o

rorstant.,- Cf"t.l>::o:lro•. o contrato f'ot nfiSIIOC:iado RntrR a Pctrobrol.s ., ••
Nedrlll dE> Gnosll SC Ltda R Nedrlll Neadel"land 8. V~. da Ha-

F'ol

o n•vlo DlscoYerer So:Yo:n SRa<s (OEPER 3e7.2-46- 27/eB/91> f'ol conano

c

por dois, 11nos io. tax• dlllirla de USS 49,5ee.ee para o
USS

:i4,:See.eo para o scgUOido, co• Adlclbnal de

Ta><a

rwi-J_ro
de

até

c.o11

POI"

tri!s lJino-s. •

t.lMa t•x• MIÍ:dla dl;l.rllJI

• MRs•• Pl"opol"çio entre IOORda Rstranall'll"a e

de

USS

nacional

dos contl"atos flnt~rloi"C!I.

a

tratado

c:antl"•tad•

~··•••·••·

lntl"epld

Ho

dRPol•ento

339/92,

f'1s.

de

Alf't~u

161/i.62) Rst;l.

de Hll'la Valença'- Polfcla

r~~:,l,.tl"ado

FRdcral· UPL

quR a olataf'orNa Inti"RPid

f'ol

of'Rrtada

12,:>%. P:o.ra DPRrac'il'es abaixo do: i2!ie • dll' ll,.Jna de ll$1t.la f'ora• estabRlcrcido,. Adicional• de Taxa Ol:l:rla. dR acol"do COM aa PI"Cif'ulidldadRS• E•-

"ao Dc:pal"ta•o:nto d1: Prodt.lo;:ia PDI" t.l"' preo;;o do: 37 Mllhies de d4lares co• paaa10ento podRndo 'Sil'i" f'l:lto através dR op...-aç'II'Rs de ,.,._
da de petl"dleo.
O Dl!partaMo:nto Co•crelal nio •cllot.l lnt•ressante
o
no:tdclo co11 o Rnvo1YIMRnto do petróleo c D Qcpllrta•Rnto dR
Pro.tueilo achD<J. a ,.l.taf'ai"Mil tccnlca01ento: M<J.Ito boa, ••" c011 ,.,.....
e.o RleYado. Posterlol"aente o Oo:partaaRnto de Prodt.lçil:o J>.~nta•~:nte
<:DOI o S.rvle.o F'lnaneclra, con,.•gulra• l"o:duzlt" o prco;:o da plataf'or••
para apre~xiOiada•cnto: 27 •llhiR• de d~lares atr•vll• dR
"1-slnl"".
E•t•
COIOPI"Il f'OI aprRscntada Pelo Otro:tor D• Lote:• R
a)l"ovada pela Olretorla Exect.lt IYa. O depoente p•ssoal•entR,
!ta':"
sealto
e• s<J.a o:xperllncla na ár.,a dR prodt.ll:'io, aclls ,.t.le f'ol
>.III
ba• nll'l.çlo para a l"etl"obr;l.s."

te,. Yalares •Sõo eql11Yillo:ntRs ll11 taxaa das p\ataf'Or'OIIl!l SO:OII-'Sllb•ersas e
"UPO:I"Iorellõ io. do naYio Ncdrlll 2.
As ••Pr.,••s Sonat Of'fshol"e• Dl"llllnl Ltd R Son•t BerYio;:o• tt.~·l
'"'"s n'o:aoc'tara• dlrct•11cnt11: c:o• a PetrobriÕ.s o contrato.

T••i•
Na

docu•Rnto

nec:o:saltarla

DEPER tee.e71 (U/e&/91) f'ol

dito 111.10: o se

'Lancei"

de ••lh-a-ntos lndl•pRn•áY.,Is, envo1Yendo flltos Ct.lstos.

o:: t••po no:ces,.árl o ao se<J. aProYc t ta•ent o pela Petrabr;l.s.

dR

posta
f'ol

no dc.,ol11ento

qo

ar. Jola Cal"los F'rano;a do: Luca à CoMI sala

In"'-'4rlta do Senado FRdRral, ea 1:õ/e7/92, f'ol dRclal"ado que a •r•Inicial dR negoclao;io. foi do: USS 36 •llhYRs, .,.,. a

f'I!Chada I'Of' USS 2B,~ •llhÕitl• Foi dito ainda que

c:ontratac:lo

Abril de 1993
N1\l.

de

p\ant• úor p~cn:C'5'!iO foi I'II"IIOCiiida taMbÉm por dorl!e.:.sorto: "'llhÕII!s
dôl,.rcs," qu~> uo~l 11 .;;olo<:1!.dll. "'"' tl!lla• E ll'll or11tf_ro~tlyas
ln-

c

;:;;~: ~as::~~

no SCY ar't I !lo 23. que <É lne><lio'YI!'l a llc:ltaçiíl:o quando hoOJ.vcr lnv J ab i 11 d•de
dor C:OIIPort lc;io, atlt or i zar '·' DEPER ,, n.,goc; 1 -~,.. c;o 11 ..
"'"'~'~"'""'
~.,d~n '''"""'" ti>t~trn~<.:icna[ In<:. a cOntrlltl!lcira d/r-.,ta
da
Pla!·õlf<>rM ..
.,.,.,,-.,ubm~rso'v.,.J
d,. Po~>icion,.,.•.nto <liniiMic;o So:d<:o
70-'1.
por
'·'"' Pr'•;;:o d!l t~o}s ancs,
o;ublttet•mclco,
po~>te~IOI"!nli:Ote,
!aquelE' r.ol<!ptado, o ~"!!l~it1<do dlo_ <:_cn~o:-;o.t.~c:i:<o_." (grlf'o nos,.o_)

. ,;or P~!~:~,.~~o: f~~~~~
Ic~~~~=:~~~~:~ . . ~~tc~~~~ :~!lu;
,.6"'
i

.. : : :

çlnq\l,..,ta "'ilhG<i's dor dól~<ror!l,

planta dor prcet:"sc.N

dorpgl 10 .,nto olor M;o.rco A~,~;O'éllo Trotta., orx-fo.mclonárlo da
,1,. Col'lilSsiio dor InqUÉrito do Sornaclo Fordcral, o:M 27708/.,2, que

Ccnol'ar 11 c

TC'enap..:,

pl 11 tafor 01 a

q<Jot "

f'or••.., de
produo;:io. ú. vo:rdu.dc qUif fel a primeira taMbO:m q<JO! f•z
f'ora do Br110s 11 , "•~PSir:r.de"... "fui 0!'-1 qUII, Pcslioa 1 Ment • • fi l: o
up 11rade
Junto lt. fir•a proJctl•ta 0111111a c Chilcs nos. E"st::a.do'!.
Unido•, tonhec;o o tut.to deli""' plataforMa Muito bc,.."

Do

ocxposto,

11

tOIOPI"ll d:r. Intrepid foi

t~ubtanc;lalme-ntc

<::usto

Yant.IIJo~a

Menor '1\Le 1\qUClll obtido junto

iot.

bl"aslloclrl\s que habltualnocntE tr'aba.lh:r.M p"ra a pO,tr'obni'l'.
o U/I!P"adins 1"<'11.1 Í;;:ado nos U.S.A. d~~:.,on,.tr'ou

presas

br:t.Sil.:lrM>

COfll>ot~itiYa'!.

tl"o

c:m to:I''"CI"'

t«~oio'

ooals

foi

c-flltOJ»-d>l "tr:!IYI!• dilo Br:>.•oll, Bra•pot'01111

ilhas Cl<llll&n, pos•lbllitando

di!'''"'" bando:orl\ l:lll c:onYcniênc;!"• no c;"•o liborri,.na, o

T "c; 11 ; t ;wo~~ li: &SI o l i zay,,

Confcr"11e-

o

339/9.:2, p. i&),

a
<IUc-

-o prOr:.ll'!.SO d,. c:o"'P~"' de P<fr:.as d~~: re-pos l c;io.

llludo

<lot Ex:."""' C"ontlibll, d11

Poll,r:.ill

a OP.. ~Iu;::io f'ol r.cn•ldcradu. nl:li"Mal, nig

Fotder•l
çcndo;~

DEPER 307.3411", <l1< iB de de::O!mb~o:> d_o: 19'i'1, r'"1<f'e~~~:nt~ "tcntra'las Pl>ltllf"n•MI T~~"~~'-'~" L.w:gE'nd

e Tr~asur',.. Pr~:~,.~ec;t, da

páfllna

<I,L-

con•tata--"Os. c-qulpM>I!'ntos dato dcn•is. .,W,pres:as, c;gm ;r c;apZic;idl\dlr dll '-tender
s1>l i<:itadc, "'"'"'"ntll elõta~&o dll!lpoi"l[y.,;._" partir d11 Jur\/92, o
que carupromd'-'r O:\ o <:r'onogr<IMi! -~lt'_pe~fur'l'l_çio
Pl'"CYtr;to para Ha,.-·
11no ot Albii'-'Ora".
--

ii"~I'!IUlJI.I"Idado:.

da qual que,.

""bo;t ilu(~a o1c_polr; P"lQ S. C·. l..l!IMco;:r. Na

"Do:vldilmli:n"t~: 11.ulo~ •:::;o.<lo
~0,.- ·v-.1>'!!.7, ;o.t~•YIÔ-s dOI: dO:'!.Pa<:ho IIPo•t·o no
corpo dc ot><pE'diE'nt., DEI'ER-307.331, clot 27.11.91, li:!lt~ OEPER
ef'c.:.
to.~ou
po:!lq,~lc'f<
ng n>Er'<:adco lnt.r~nacion'f<l, "fi01 de
y..:rlflc;ar
a
dl:oponih•lil.ll'ld., d~:st11 tipo de unidador. O r~~:sultado dor•t• Pll:11..-aisa ll:ncontnl-"'1!" no Q'-lad~o.em anor><O, o qual ::o.paoita 2 (dOJ.as)
o:III:Prr~~a•
P<lssuláor'as dlt eqtliPlllllornto CM C<lndlcâe• d .. ,.t.,ndcr
às
n•ccssldadcs
da Petrobris. •;u~t.i!l !Ocj,..,, 11 Wilr'lll USA {platafor"""' .. lr',.!ISuro: l..,.socnd ,. Tr.,a~uror P~osper.t, .,,.~."" de 3il. gc!"açií(o,
C<lm
<:l'IPII<;id~d~ <ii!' OP"'I'"-C:io "'"' lâl'llin~
d'"-SIUa d., 11'167 e 1000 oo,
r·es~C1.t iY11Mentod
., 11 "'"'PI'Il"':;;l RoÜtd-fn~ 1/;
!lat"" Cu~PO~ll.t lon,
--<:...,,. " pl,•t:ironrl" ZanE' B;o.rno:s, dlt 4~ gerllc:iõío "'· co:>m <:l'lpacfdll.dc de
--~"!"Pii:r"-1.:1\o "'"' .. tê_ 12'50"' dlt' lltmona d'•11ua". (:llrif'c na,;so)

a ncc;c»Sidadl" das ••-

intcr·nac;lonai,;,

Oil St<ryoCC'IO Co"P""II• !,edl:r.da

.. anuten~iio

de

;:, tn\!JS~rc-YO:MO!I () S<I'9UÔot"''

<1uor OI"Sic<:l:.fll c:O ... a Pctrobrás dor se tornareM

;o.qu'><~l..:io o:llo. Intrepid

A

Junho

os. dflpcioutnto<;<, tant_o O:M t.r.,o_s. d~ <:u~oto qU.anto de Pra-

Conforooc
;:~:~,

11 do:

Sedco 710, Ya..t::i,

t~""''-''"'

No

CtoPr•lt"lras

d~

<:oot~ataçio:c d11~ unidadozs·N~drlll,

'!Ce~n,.loil:rancto,
P<l~~anto,
o
qqad~o liPl'"O:!II!'ntado onde ~o:rl•oo 0:1:
-~·<:ln_r.:ol as "nid,adors PO!!'.SIYo:ls d~ <:ontrõltl'l~ão e 0& (~eis) ;,.s uniti"'dl$
rte<:e'!<sli~111"<, :a Pctrobrás es_tará Indo ao IIEr"C:ado Plllra absorvu
toda• as 1.1f1l dadcs dI spon (Ycls de- s.eu I ntorress~~:, tornando
lnvláYorl Ul!l Pr'"OtC'SSQ llr:.lt.tdri<:J""• {Sir'"ifo OOSIIO)

:r. Petrobnó,;,

para

<1

Oi,.r.:oYc-ro:r• "'lE'YI!:rt St::l\1>, Pet~el.
P:igiiH'I 3

deYido lo. ru.liza~llo do Uf'JII"ad/ng nol! Ecta.dofi Unidos,

,.,.PII<:ial11•ntr

·:r·a~;;:-· P!lrtlõ' d;a d()C<JM<!ntac;íi:o do pracauoo de c:ontra-

.f,. -ITedt:<> 709,--,;,";:>,ç" tl';mbim no DEPER Hl0,071,

1.?'H." r~f.o;~r·,;:nti!

foi "''"" C")ICO:lente ea.,pra da Petrob.-""• 11ulto
Pctrobrás coiOp,.ou tgdas. •• outY":u. plata-

barato do

lÕ'IIIÚ. Er"11nlõt:r ic:ãô

-taç~c-

cond•J% i IJ pfl'SI'oDII 1111cnt" 11!1.' n.or!loc I 11o;Õc'S c; o !li 11 Pctrobrâs,

Norssa
Mais.

Terça-feira 20 3389

DIÁRIO DO CONGRESS() NACIONAL (Seção II)

"o

"'D1t1111a for~>a, tQnsidcr-ando-se o =-tual ceni.rlg do 11creado Mundial.
Corlf'orMc •vldo:nciado na p~~:squlsa rca11..:ada, existo:,. ap•n•• duas
eMJ'I"o:sas "aptas a at Endu ao r•quer I do"'. (!Ir i f'o noss~:~)
Ad~uirlda IUI,O::::II/ll/91,

ap<l~ r:.inc;o

.,,.,Oots

fe-lt" uro:>o OPII~11c;io d<e lru:irr9 r;<>m;

to foi

"O.M... unto "'"' """"tiõo foi lr>'<ll.,ln!ld<l pc-lo SEJUR, tEndo eet11 eMitido" parec: .. r- HEJUR-8:5~3/91, de 18.12..91. que ,;c o:ncontra l'lnc><=tdo
;o.u p~.;-<>eflt"'".

d<: nc!loc:l;a.cio:s, Para tlin-

intCrYo:niólnc:l• d• Al":r.!loi\.

~nc;amlnhi<"'Oo; <1 <ts .. unt~:~ ..,. 1\prec:i!icio de V-. SI!..,
scolic:itll.ndo;~
"'~"'·,;c do: :.cordo, o 11<Jbm"'t"- l\ delib.,r,..~iio da Dlrct<>ri!j. E><e~utiY,._, C:om >1 IO<rJJUintq proposição:
1\) Auto~•Zll.~ o OEPER a r\C$1<:~0::11111' dlro:tal\ent~~: C:OIII as eOipr' .. sas
ding & Bators Corparatle~n .. Wllrlg USA, ..,l.. andCI à. c:ontl"atac;i:o dll
dua..
Plllt ll-f'Orl\aS !lei\ 1-sUbiiCf'S rYI!'IS• <. "'" C>!I p:t.C i d &dE de Oper'!IÇ~CI
"'"' 1>1..,1n~
d'a51ua de 1000 11 1030 '"•
osubmct..,ndo
post<rriorM•ntll
il.quo:le Culo>.gllldo o ~lf'!.UH«dl:l dl'I'Jo negoc:iac;<i'EII·" (gl"ifo nosso)

"Ol ..ntor dl.l <;:>:PCI5to,

R--

Conforooo:
Prgduc;io

na 5

.Joio COl-rlos F"rança de Ltl<:a, <nc-Diro:tor d~~: Explorac;io
11e-•tÕes dos

~>r~~:s.ldcntc..,

HoHOl- VoriSia

-i

Edu.~rdo

c

mais di!' dolos terc~:~s. de nososao; r'IISCrYa!l, o:stio' ,;ltuadas "'" á11uas abal><o
di!'

"••

11etroos do: prof'ond I dador E a pcrspor~t IYa pct•nc: h.l

é

As,;lm,

·r"!'fxorln,,
de qu~~:

dorm!lnd'f<,

a'S

gl"andes rc"e'"""'• w•t ... J:a., •ltuada;; «M IÓ!III•• Profunda• (depoi.,ento à Co-

utlli..:~io

no

dor equiP'&III!'nto• cspor~lals, di11Pon1Ycls coo nol•er'o

a

redu>::ido

111:rc;ado Internacional. 1>ol11 sio poucos 011 pafs"or• "'UII: se dedica•

à

of'e~ta So:ria

da

lgu:;o.l OY lnforrior

e 11 ll<:l~ac;fóg podo:~ I ;a. d!ill" Enn~Jo à c:;,~tcll~;o.c;io dos

Scr'Ytc;o .luro'úic:o d•

O

11 ot><Ploracio dc~oteiiO c:a111pos pctrollf'uo• de111artda

11

pro-

Pi-l,.t.tr'>os da"Jo tlnldiHi!'s a·,..,~.,_,. nCSIO<:lllda~.

lllls.sio dE In11uirlto do Scroll.do F"ederal, ea i::S/07/92).

A11,_;.,· s.l!'ndo,

"" c:cntn•ta..:'õ~<S d lr'l!'tafo s1io Jus~ lfic:ad•s, no cntornder'

Plo'trobr::\g, IlM termco5 d<r mcrc<~dc, cndc-

orstot

lipo

de

p~cc:o:di.,Ento,

Po>trob~_;;:,.,

11"11 -.e-us paro:<:crcs, conc;orda c;oflt

.. cnc;lon~>.no;IÇ> 11 1\rt. 23 do

Dotc:r~rto-Lel

2300/86 o;egun<lo o qual 11, l not><l g i vo:l 11 11 cita c: i~:~ quanQo' houvorr

n2

I nY I ab l-

11 dadc d11 <:O!OPI:t I ~io.
Ncs v;\rios parot~.,r~,;_ sabre a contl":!ltl'l.;ic da• plat:~of'orMa,., o"SEJUR

A Po:trobrá" ~ansod.,roOJ. que 11ua do:oo10.oda pOr unldadi:~ p.;:,.a o:xplo,-ac:id

.,.,

l(guas profundl\110 çc-rl:;o.

igu'l!ll ou liUPE~ior ao núMo:r'O

d;Spon-lv"'l

r.,-it .. r!< "'u" PO'"-Ic:fí~:~ o.lt: 'lli.ll ;a ínc>:tgibi11dad,. dc llc:lt,.c;i_o é "puf'cita""nt"'

"-dmi,.s_(vP-1

""'"PI""'- com b:>.c,. ""' af'!r,.,._~;;:, d.,.,.

,:,._

c;cntl""-tll~i~., stfll c-oRcot-rintl" públic:;a t_aMbélll

são

,..oJ.o:fen5;(v<:l",

para c:ontratac:io" por~anto nio haYer'ia notccssldadl!' de llcltac:ão.
Al,.!l•

t;oo11bÉm "

P•trob,.,l.• que. no c;:r.loo das p}l'ltaf'o~mas, •• lnf'cr-

11\a<:llors dlsponiYotis silo

:üo.~alizadas

c:o,.. bil'lllr otM public:ac;<les

nais, tais COMO"' Off'•hore Ri SI Loc;>~tor

lntcrllac:lo-

(ORL), Pctre~dat:r., Of'fshore Data

s .. rYicc {00$) E R.S. Pll'ltou tRSPl. E•tas publlcll.c;'il'ots _perMitiraM u t l l l o:àr

os prt:c;o• prllt lcadcos no MotrC:I!Ido e-xtern~:~ l<OtoO reforríln~ la nos

c:css~:~s

pro-·

de ne!Jc<:i!I<,:S:o. A dlsponibllldadll das ;:olataf'orMas e suas earac:-

teristltaç toknic:aç ta111bi,.. etotllrlaM ~contidas ne•tas publl<:l'lc;<l•s.
No dCIGYao:nto DEPER nll 317.001.de 1'19.01.91, te,.os,
4,

ltl!'nlo 1"1 e

n,;;.

A,.

t:r'ltic;as

!.to

rebatidl!ls per' t.éc:nlc:os. da,Pet~gbdif., •"' vários depolm•ntos, <IUII alor!l'ato
nS:<> apena'!." lorgalld11de da p~itlca, ma,; ta11b<Ó11 5ua opo~tunfdadll' p11ra a

'I"-"• :<otr .... ~s d:. :;o,c;!b o:onJunt .. de

Empre·s:o.
~,.

~<:JS'!.ibilldadots

de ,.Upf:r'fl'-tu~a"'cntg.

Y"iírie~s

Gl!'tOrlls,

Miniool>::arlll

fr'audro;.., tráfico do:

inf'luin-

cl:r..

pohinas 3

tle fato, o <rl<ll"''' da docu.,i:nt'f<c:io r<Hc,..tntE •

1t

t:r.f'c~mli.S

1:S~

Junta

P<"•,;a.

"~ Ylsta do ltliPosto,

da di~Eto~l;,. dll. EIIPI'<"''"' e ni~:~ r:.oooo ac:i.:s

.. _ c<~n•ldt:r•ndo qyc o Decreto-h: I 2.3•• dt: 21.11.8'• .. ,... rll'll"llla•.nta •• L.ielt,.ç:íl'•• or Contr•to• d• Jllld•lnl.tra10la F~~:dt:ral,

"""vi•

c:on-

dos toic;nic:ofo ri"SPonc;:lyci• par várioll d11parta11cntos, supcrlntcn-

"u11a
lic:ltac;ia
polbllca, dentro dotst~~: contexto (po•~C:a!l unidade-ri
dlsponíYotls no 11ert11do intorrno->r trlarl;oo condlr:.Õt:s parll o:levac;ão
das 't:axas ofertada• J>e}o olnleo ltqUIPaMEntCI co•_ real• pas•lbllidadc,; dt: Ycncltr a cor,ocorrilnc; la"'
cnea,.tnha.,gs o;> •••unta !lo. apre<: l>~r:.io dt: V.SI.
Já
COM p"l!rllc;l!'r do SE.JUR, ..,,. anexo, "ollcltando que, 10e de ac:orao,
a
subMeta io dcllbcra..:io ds Oll"~~:torlll El<c<:utiYa, 1:001 •
,. .. gulntlt pre~poslc;iiío:"

c:cntn~t11c:i""o das pla-

d11i:<" ~l11ro ljue "'" no:uoc:iac;õo:s f'oraoo ro:sult:;o.do da • ..,ão

di!nclas

o: dirclori:as, enYolvendo todo" o• no'vcis hl~ri.r'qOJ.Icos da
-_tlo;s"l• 'iCndo,.; Yálldo conc;lulr "1\LC ac a.,:i11s quor t"csult•~••

contrllt~>.c;io

CIIna'

d!ts platllfo~m••• d•vc• '!.llr o:nc;ar':adas <:oiiiO açíõc!J conJuntas
lsollldas de indlv(duo!l.

AI i ;Os, O:!St:r. yi,;!i\o da toi'Oad,. de d•c isia nc ll"'blto d-:. Pctrobr:ols c;o1110 ro:!Sultado d<r a..:iito <:onJ'-Ir>t'f< "''" yárle~s nlyei.: hierá~qOJ.Icos da <rMpresa
ot>ltlll

contida con lllg•Jnll l;lo:poiwcnto'!.. c:o111o por ttxrnoplo o d1:1 ,.,.,

!')las Brag"' .Júnior à CPI, .,., .:20/06/921

Iz~~:ul'se

3390 Terça-feira 20
""!t

"···"" ao•t~rl"'
JIIO,.tr .. r 1'. v.E><~I qu_o:, ro::O.lllilntor, :o.o dlro:tor
o::curc:lal
nio cabo: no:go~i•r produto~ do dla-a-dill. -Na o:strutura
ca .. o:rc:ial

U111 ,.,.,.,...,,. ... n<l" teMcc, r>•lo 11o:nor; '"' ,(.-.,,. c:o11ir.-c lal. o

Di reter Co..,cro;;l•l, o Supcrlnt.,ndcmto: Con,rc:l:o.l, o S•Jpo:rlnto:ndorn-

tw AdJOJnto
Suprlnucnto,

de Colnérclo E:ü.,rlor, o SUPttrlntcndo:ntc AdJunto dot
as c:ho:fc11 dot Olvlslia, ot. du,f,.,. dor Sctol'" c Ds' nligo_nc~oc:l11dor o: o dirctor o:Ki11t•u• i.cls
ou utc "stotpsH quo: chrvcfll ,..,,.. c:uMpr ;dos, até quo: o assunto toml,.,

cl•do.-c•. Porti<nto, cntrc u•

a •.trlto de

•~~:r

levado· ao conhcc:l11cnto do

or.-rtor."

'

-

Iiii

-

i,.,.

orn<:arr•ljlado

-

I"Rrla UMa gar:ant ia dli qu• os int•,-••s•s da I!IMPr•sa c~tarla 11

c l11s JIP,.I!t.entlld:o.• Plfla \Mpl'ornlla nos últ l"'os .,I!SIUI·
d•n.;:ncla!!l, M~ls do qu• levantar lll!IIJ.IlS 1\sp•etos contn;oYCr-

dill:'l opt:ra<:>'iies dll Pctrabrol.s, provoc10!' qu.,,.t lona .. t:ntQs scob~"• • ad•d011 Prce•~~:so~ drtC:i&61'IO'S da EnoPr•sll. ii necc,.'lldad• d•

tr:o.nspa-

rl!n<:!a neto proc:Rdillcntos "dool~l,.trt~t_lvos das "'"t..t11is.

c•

A ru;i sl~nc. i a di!. P•trobrõis

-

!:::>tet"-~t iYO

trata

FRd•ral "' do Ci::ln!lrt:SIO Nac:(cno.l tól'lf"ii'"fl'lalll

ll

-

Entro:t~<nto,

"'><Plor..,c!i:o

quantc;~

<:c;~lhldos

par•
,.

p•l" CPI ni.o indlca01 irrcllul .. rld>ld•• <lU lnd(-

Os pro<:•ssos dR <:ontratao;:ll:o

<11111

pll'otlll'nr"•s.--Y~tzi

.,

!ntr~tp!d

Para~ e1<a11in•doa PClll Polk!a Federal • con,.ldo:r.,das nol""'"'l"'.

tll•No

da Y•t:l, o inqtJ.,:I"Ito (IPL nQ 339/1'2, p. 641l concluiu p•la nor-

ca"o

malidadr

da ncgoc!Jo.<;;íia. No caso dll Intr!pld, • c:cne-l•Js!iC"o dos

Gc.-aldo Bert'olo • R•nato H11dd11d Aquino o!

trt~nscrlt;o

pfl.rltos

ll s•gu-ir•

c_fo:rtadu à ht.-cb.-i,.
du;o.s pl·at'<f'or""" qu., •t•ndl•~ tos n!c:•••ldãilo:s;
<:)
10 .,.,.I h~>!"' pral'o•ta ,..~alr.o:nt"' foi a da _J:hlll:" OTf,.hore. co~ a
plat .. for 1110 Intro:p!d, po:h•" r1iiZÕ•• jtl: cl .. nc"'d"'" e •ru>Hu••nto: d••<'Ulida• nos ,-.,lat6rlo,. ;,o,ntcrlc;~rJit!ntc citados.~
.
d) houv• •JTM lan~c p.,.ríado dlf nl:l!Ocil't(õio, haJR vl,.ta qul' o pr•<:o
!nic:l"'l dJo. plalaf'o~ma foi f'l~adã ..... ui" 36,000,0,0.00 (15/01/71)
e o n•!IÔ<: lo f'ol f'll'ChlldO por US!5 2B,'S00,000,(f0 CM 29/0S/9h
,.)
at.: a p,-esRnt,.. data, nli\o hou""' qual que~ pag».M•nto lo. Chll!s
Offshar~r
o:ro r111zic d>< m•sMll nio tar conc:lu,dc;~ :O\!> obras de Modo_f':_\c~_!!_o-':~d_l!.lit....:_lô_o d_a ~la_t;of'<>rno:o. tnt,.cpld, dada prrvi,.;to no c:~n-

~~at~~sl.,,

'i'St"' DPErao;:io fof <:OI'Piid•r"da, p.,.los 'lll!lnatirlo•• ~o
NORMAL, nS.o t~:ndo .. Ido conllltl\t>~d• qualq,..,r lrr"!I'Jlarldadc.

Do .,.xpo..to. e111i;>ora não t .. ndo fildo "neontr;o.das Pr"!v:.s que lndlq•JCot
M>lnl:trtl in 11 quiYO<:I!. ll oeorrell<:iit d.,. diO.nOs

~I<:&

clara

l!\

nOI'ces-cldadc dot Jlperfotl<:a:o.r

l!\0

E11 10/litó/91, o
vl~ta

Ani."KOS ao It•11

Co<'!trll.tllçic;~

OEPE'It
c.andl-

c:antrata~io

ncvoc:i•~;!l:o

de

sc;~llelto,.

dlr~tta

aprovada,

dlr•ta.

ii Olr•t_l!r_la

para a ccntrataP•tr~tl,

-

11

Olro:torllo

t~:rota"

ap,rova

(P .. uta

403, At:a 3797,

ltli"'

da, prqposta da carta OEPER 100.071.

Ero 27/06/91, foi can,.tituido

o

grupo

dlf trabalho ah"llvtls da

O.S.DEPER-S'A 027/91, <:ooo rePr•s•ntantcs do DEPER, OEPRO, SEFIN

R

SEJUR

par11 ""'liiOCÍtlr R contrat ... t;:ôio.
-

1~/06/91

0•

n~rgoc:la(~D

até 12/i:!/91, <>corr•u a

•nlrc as ticni-

cos. d"' P~~:trobr;i5 c os rrrpresint•nt•• dlls rt11Pr~sas S~tde_o ForR>< ln!._•>:".~:':
clgnal Scrv<cl<o; S."A. ~ Scd<:o Forex p,..-fur:acõ""' Jo\llrlti•a5 Ltd•.
~,.

-

38-47,

14/05/92,

dlrRtc;~..-

Q

Mc;~-,.,;,ann

Rllul

~ub,.Rteu

à Olrl!toria EKc-

O e><P~dl<:nte 307,011/9:!, dlf 1-4/t_i/92, qu• aprOVOU 11 riRJJQ<:]aç:lio

c::utiYa

""'~"a

s .._d<:Q

contr;;o.ta.;io d"

i<l.(0!i/9~,

710, 111M

P1<uta

~3.

~~~~~

nl:l

•t•ro i.
~ontrat.e.çlio da Yllt:r;i

C .. onag.-aroa d"
-

0R

n<ArRfl eo ..

2-4/0-4
11

18/06/91'a DI"'>ISQil d~rsenYDlYCIJ. OR!IOCII!.çÕcs prellool-

l!l

E»~>~:~r

1

para a contratoa,io dll 'fllt:o::l.

Eot 29/0-4/91, llfYV
Início >1 n•!IOC:I:O.t;:!\0 Rnt~R a PRlrobr'ás c
r.!:><••r
N.V. trndo"' Br1l$Dll 11antidc <:ontlllo• <:QM a EX11llr no p•r1odc d•
2410"4 " iB/06/91.
J:;a 10/06/91,

atra'lo\s

do

"'"pedi ente SEJUR 53-4::5/91, fol ap,-ova-

dll. do pant? di! vi"t" lRg>ll, a <:Clntrat:a~:!\o yla n•go~;i 11 c'io di.-~:ta.
E.. 11/116/1'1, <J o:xpo:dlo:ntc DEPER 1911.071, do:
11 d• Junho
solicitou i. Dlt>etorl• E>lttcutlvll autarlzaçíio para cf•tuar

1991,
cl,.o;:io

dlrl!la P0\1"':>1

<:ontrataci<l d" tlllCO unldlldes. d.•

1<

·- Ea 13/16/91,"

OEPt'R t"l!'<="rtb" d11

o;:io, Paut;o. 403, nta 371'7::\,
Ell 19/06/1'1 o

d•

ncgo-

posiclona••nto

t~abl\lho ~o"'

~<trlbui<.:io

tr!!tt!,
pr-;l~

P~"h

c.on,.titu{do

notgocia~Ões.,

instrum .. ntoo; .:>~ternos~! <:~n

C:"õlrtil

SEJUit, ca•

<;;laborar"" otlnut"'" do_c:an-

Cump:~.ny.

<lo OF::PER, pr1.1pondo a

- ª"

O.S. OEPER- S.A. 027/91 !lru.-

-~1l"'llr_ r«.pl':.~1U::Q\.~cta ;-._ li'_llrt ~r___d.,_at_" !:_~•• _d_.,~__<>-:ll_~_t;_laç_i"•_•

"Z.ap"t" Off.-.hcre

tende"~"

E>: .. cYti'la a auto.-i:o::a-

r"pr.,.r;ornt;o.nl"s do DEPER. OEPRO, SEFIN •

tle c:undu::..ir .,.

j,@Qo;fQ_'l;

Dir~tlorlll

Item 17.

DEPER paS!iOU a "'•nt•r cont_lltos dlrel;o• <:CIMa Ele-

EM 27/06/91 Pu I
de~

pa

r .. lat<irio C:O'\ClusiYo llO g,.perln-_

contratll~(l;o

da '1'11tzl.

iliPr~:so:ntado :1.0 Di reter

09/,7/91, fol

DEPER 11,13.1)89, contet1do ""

to~d!çÕ•s

João Cil.rlc;~ll ds: Luca, a

Pi\,.,. 11 COI'ttl">li:ac:ito da pl•-

t "'fo~n'"·

E:.,

:;:!,2

- Ero .-,8/01/91, do<:•IMtl'nt<l

Yla

l!tutorl:r;a<;i:o par• orfRt•nr <>ttlilo<:laci:o

E"' 13/116/91,

tRrnu.>~

votl ,.

c;a.-ta

R><Pifdl•nt• SEJUR 53-45/91, <:ons_ld_•t>a

legal, õ!;

E"' ii/06/91, O .,.,p.,dlo:nt..- OE:PER-100.071,

P"tr!lll~nll:l_ d~ EMpresa:

trol• :.-c ..,ç5'o:s <.la Pl!trabrl.&.
:;!.2.-fo

a

El<c<:utiv• aprova

ltaoo 19, ccontrat:ando a Sord<:o 7.9.

-EM 0a/07/9i o G.T. "n<:amlnhou
dR

ao Oi.-ll'tar Joi:o Carlos

dlniiMtCCl, tJ .. ntr<: elas a Yat:i.

"~)) "h~:~:"<;;~~ ... ~~~ri~:;::~~~~~.:~:~"~~~:~

,.0

inf'orioil.-

carta OEPER 10 •• 071 praP~c a

11/06/9(, "'

17) n"'!IOe!alo'io noc

discutí-

e"ics. o:vld•ntelll d.,. trolf'i<:u d« influ~nelas,
t>ik'M

DEPER 307.9-o:!i.

do

d~t Plitrdleo CM -.l.g~ll'l pl'ofundas, o e~aJoor d• doco.uumta~íio

dc'llo depQlMo:ntos

a

d-., ·cinco unid.,d•5 de PQsicionaflenta dinS.Joi<:Q (N<Ed.-ill 2,

eeollÔMic.o.

no ea&o tn~opcc(~lco da "contrllta(õiio da• unidades

reprcsent~~tes

c o•

O I stove,-•r S•vlfn SI." a$, S•d<:O 710 "' Yat Z I ) ,

idél;. de q1,1or "'"'

d• UJ!Ia II•PrRr;ll "i',.ehad:a", poCI• dllír mar!ll!m ll op..-ra.::ões

veis tõ!;ntc do ponto de vista Étlc:o

.E;ot

dirRla

subm•totr·s• 11 •ud; tor l>t" •xt•rnlls .:

dRflcll!ncla d• ln•tru•entcs !nd~tP•nd•nt•s d• contrai~· por part•

a

Traba)hc;~

unidades d• pot1lclona11~nto dlnll.11ica.

-

p.-oto:;ldas. POi• Rnvolvcr III 11Ultas PRSiiCI:t.S, d• ... árias ireas lf dlf dlf•l'll"<>tR" nivcls hlcrol.rqule-os, IMCr•<:R alSIU"' r<rparc .,., funcio d:O.ll dRnún-

<>Oil.

OJCL cr la [Jrupo d•

EcM 19/02/91, pelo OEPER-3_07.023/9~~ foraJo I"CVilladas ali

__ -

-

Esta idéi,. d• qui!<> c.~>.ditRr pal'tlcipatl<.oo., colrt!ll:ado do processa

quacilo

E11 0:S/92/'i'1,

E:Htcutlv•

Prtfo-

do

çÕc• d., <:ontrato de •crworando DEPER 307.021, para •J,.stá-las ~-~ r•C:•n-

<;;io

E11ita-s

a

307.021, PRl" Paut11 123, Ata 378"2,

da .negocli\Cio di!. plataf'orma Intrcpld, e11 sRu do:polooo:nto

"&Uillndo ll Prttrobr'lifo no111c la UMll Co01l~sio dc~t•s, alto 4 ou ::5
o;ual de dt:pl!rt:t.!ll•ntas dlf•r•ntor•."

G•ral

E~!~
19/01/91, 11; Oircto.-Ja Exoreutiva, atravtl!s da Pauta -41, Ata
ltlf"' 11, llPrOV::\ .._ proposiç;Ko contida nl\ CJo.~t-ll--ÕEP_E_R 307 ••• 1."

-

de ponto d•

a sr. 11arc:a Auro!lla To"Oltio, c><-func:lonâ.-iQ da Tc<:n1\Pif

CoJol•sia d,. Inquérito,"'"' 27/08/92, c.Cln,.l<t•ra <1u11•

di:c!~<lrlo

1-4/~H/91.

E11

dR Luc11. "'" condiciRa de n.,.!IQcl•~io.
Eot 07/02/91.
a Olrctcria

1:5.07.9:;:!,

Sup•rlnt~tnd•ntc

do SEJUR, SEF~N ot DEPER pll\rl!. nt:!IQclar • eontrat•cio.
3779.

" ••• nlnguo!., c:ondu:r: u'" proc:orsso, lso\ll<laMorntlf, dlf .:ontratao;:lio na
Co11panhla.
H~ toda uMa MlfC:i.nic:a, bllscada "'"" p"r""'"r tllc:nl<:o
da
área <:spcc:f+'lo:a•
so: ti 1.1.11 praJo:to d"' '.lro:11 dt: praduo;:íío, t~,. qulf
ter
1.1.11 p"'rcc:orr trcnico da IÍ.rea ors~orc(f'\c:a, se
praJ"eta da
IIÓI"I:II
dor produ<:>il:n. lti!M qu• torr 1.1.01 parorcorr téc:n lc:o d.•ss• llrca, 01,1
d'll ir~ta dlf rlfflnaria sor Slf tratar dn.slo IÍ.rora or ass\11 par dlant,..,
b;:o.cor>t~do
na par..-ecr Jurldlc:o ornas limltrs dr c:amp ... tinc:l;~.. Obras
porquornas aio 1\provadss Plflo prdPriiJ dlrRtor, ::\11 dor rwalor
PDI"tR
•lil:o IIProvll.das pi!' la Olt>etor la. O assttnto i súb .. ct \do ii Olrorto.-la,
passa Plf\011 gablnt!l!ls de <:>ln<:a dlrrtorcs, do próprio pr•sld~tnlR.
SS:o volfrlfleados a proet:din<:la, Q upi:C:tQ lRval., t11do o 11alc~
E,..,. i UM afopcctQ que protorgR MUlt~ 11. CÕotp,.nhhi, in<:luslv• tornando todo o proct:ll'lloO transparente, <:111.-o e r"spaldado n"' lcvisla<:>io vi gl'ntot."
TilltMbol..,,

r_,. 09/91/91, Carta OEPER "397.091, do

DI."PllrtaMRnlo di: P•rfyr;ac!i:o, Oj"'l"'i. Rodri!I\II'S dR SÕuza, aci t>lr~:tor Jo"io
!::.r los dR Luca, Propõe ao O.J!;L a contr!!t•ooilo da pl.,ta-f<>r,.,._a.,dc:o 709.

Do;r r.c.ordo t:.o• o clcpoiOio,,to do: .Joio Carlos Fr;onça do: I.OJC:t. h CoiOis-

sio de lnquofl"lto,

Abril de 1993

DIÁRI() DO .CO!"GRESSO NACIONA.L (Seção II)

SEJUR·40U, eon<:lui coTM P"'r~ct:"r f';~.vori

in~.,n~il.co do fltPrR cro contrlflt!ll"' "unld"d"' ooc'" concot>rinc1a.

iS/07/91,"

d'o\ c"rtr. DEI'E':R

Ol.-eturla

E>:•~tJti'la ,.p_roygu·a tol'ltrt~tao;:io nos

100.089 pela Atlt 38<!12, P:o.ut..o\ '\S8,

E" 10/06/91, "traYofs
1.. rlld'1. i\prov.,da, do ponto

<.Jt

it-'c" 6.

do "'"po:dio:nlc SEJUR ::;3<15/191, f'ol consl..,;-sta l<l!lal,;:..

c:ofltr!Ot>~tçlilo

dl,.u ...

Abril de 1993

D!ÁRJO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

llutorl""''"'io P"'"" .,;.,tu.ar <uopcti:acKo di reta pal"ll a carltrai:a-·
do: c i nc;o un I dad.,s, de Pol. I c I on:uomt <> d i n"i.m-1 c o-, dCOt-;.-.,. e las' o n111V I a'

~ião

E•• 27/02/92, c Supe,.in~eodotnt,. G.,.,.,l do D<lPIIrl;?.n><.:nto dc PE'rrf'u-

EM U/96/91, o eJ<pRdlll'ntc DEPER i€10.171, s.oll•tltou à Olro;:tarla

-

E><«~...._llv"'

rra(;:ão _ <lnvi:o. do Dirretarr Raul MoS,.ann 11 .:a..t11 DEPER 307.1174, p,.-õPOTu:lo·a
L.11nc::o:r.

~:dntr>ll:o.o;io do s.c.

-

"'onda Ncdr 111 2.

Em 13/06/91, 111 Olrt:torla E>:.,c:utlv" IIPr'ova a p,-gposta
C:tll"t>~

na

Paut~

OEPER 106.071, por raclo da

contida

it~tn

403, Ata 3797,

17.

r epr Ucn t allt '""

;a

do OE PER, OEPRO, SEI"IN o: SEJUR CoM

atrlbulo;.ii.o de conduz•r "'" no:poclli~Õcs c o:labor .. r as mino..ttac dCIS con-

trllto•.
to;-s

_100.031

Nordrill "" c:ondlo;Õ.,II da ncyo~la~S:o c 11'l:oborrol<a1'

MloL<ta•

<!o

~ontl'ato.

3117.227
c:ontida

08/08.1"11, apre~"nt:\~:"io i. Ci~Rtarllll E><.,~>Jtl'!a

no

OEPER

P110ut~

DEPER 307.227/91, aPI"OVada pcla

o

OEPER

,_ C~~orta

a·ssl<;ou

•to:ri> 10, 11
l!ltE'n~i:o

de

OEPE~

E11

13/04/92,

-..s .,,.P,.e'l'all Bako:rs.vill" Mé/Sct.-..lo CUI'"\1 Engenharil:l c CoO>ÉI'P'llr"ll

atendintonto a

aa:t

d~< e::~p•cld•do:

~-

DEPER 307.1":::11/92, rri~:t·o:,. .. nt",... contr11t-a~"S:<J do S. C. •. Lancer, pois

prrE:vl .. ta do: c .. da ~:onJ•Jntg.

E11 08/1116/92 foi "'UbN«tlda aa Di reta~ Joio Carlo"J. .de. Luc• ;o. .. ,.,._

-

do contrato

anterrlarc;:" nild"'"c:cotcrnplBrra.,, ;o. eNceo:;iç doe

:O!l
condl.;:lío:s té~nl~as {I.JPJII'"lldtr>, pol"' as. ., ...
contrato. P>ldrio.

,.,.a

!i'l'"1\m as

11,~
Pl"e-

u•

do:

p~opDilta

da

nSI 561,

Ata

3805,

ltc• 17.

-

EM 31/05/91.

de trll--s. unidadtos
Ol•~ovcrrll'r

Scv•n Seas•

o

OEPER,

c:anco,.rên~lll

blic:a Edital d,.

C!"onO!ill'""•" de c:ontrataJ;io do

EKCC:o.Ltlva, ao a.prç<:llll"" ct.,.ta OEPER

n~vio.

O.JCL PI'DPondo a c:ontl'atac:'ão do
EM

~ada

o;,.et:orrl;a

CDIII

mlnut•-s."

EM 06/08/1'1 o Supcl'lntcn•ilntR dD OEPEir .. o~aMII'lh!!. a

a

Ltda, de f'o.- .. 1!,!!. csti<belfl<::f:,. condi~Õor11 m•"niooas

o::lg

De 08 • 26/07/91 o JII'UPD d., tr•balho discytlu COlO ro:Prcs•ntan-

da

Ero 27/02/92

311J7.07q,
autorrlza 11tr>:~véor; d;o. P":\ut;o, n!i! 130, Ata 3836,
tratu:ãci da se L;o_n_~·.,,..·

-EM 27/116/91 ;ol c;:onsllt••.,"da o grupo de habalho dl'llY.;I da o.s.
OE PER-SA 027/91 , coM

Terça-feira 20 3391

so:Oli-,.OJboutnsÍYel~"
uoprro:~~:~s

Ero.::?2/0S/91, às

-

devfdaro .. ntn autor l:<:ado pela DJCL.,

p<Z-

"cq~trrat;ac:lo

piÍ.bllc., intE!""naclon,.l, plll'll

u1U1 Plat ... fc,.na at.tto-11'\o:vatdrla.

qualificadMs

no Pr""OC"II''I<S'O licitatdrrio

f'ui enviada ;o. c,..d,.-<!onvit" OEP"ER-i0:i.1.0.20.91~-1; Pll.~"' qOJe aPru:~nh.s_.;;
-

E., 10/06/91, :\tl"avo!s

aprav;ad11.,

do

~onsldcr:a

II"IIPotdlente SEJUR :1345/9'1,
C::~>otr>tt"c:io

do ponto dot: vista lc!ilal, a

via ntUIOC:Ito.c:io dll"e-

pl"opo .. t;o. ticnica, c:omcrcial.e de -f'lnanc:lafllento,
lit:IOI-S•~tim<.:rsív.,1

'-E><cC:OJt I v a
c:!iia

OEPER 1titGI.071, ,.oliO:Iloo.L i. Oil"ll'tOI"ill

EM 11/06/9'1 a "IIPII'dill'nto:
l'\OJt ar

cln~:o

de

';,:a~.So

par"' .,-rct ua~

""'110~ i !:o;:. I\ o

dI ro:-t a. PIO.,.,. 11 c:on.t rata-

~on.:t

Eoo 14/10/9'1 o GT

-

par~:~

unldad~r

Ltaa

capll.;;: de DPer01rr "''" 1030 "'"trg~ d<.: 1âooina d 'il11u01.
ituído com '""'"'brc5

do DCPER. SEJUR ,. SE-

r~c~•bflU" <lnl<:>t

FIN

Pl"OPO"lta. ;o, da SCflli-II.OJbmers(ve:l Trei\":<UI"fl
P•la Odeb,.ecilt.

~:~pr~tsentlld>l

-

o.Loidadc,; dR Pcalclona•umto dinilmic:a, dwtrto elas o n;avio

IIJB/11/9~

Ero

o CT

iiP,.II''O'ent<:llt

rE'lató,.la

LO::IIII'rid,

p,.opondo • contrrat:\cS:o

da Trror;o.sltrre LE9end.
-

E• 13/06/91

p,.oposh.

-

~ant

E11

1'1

OlrRloriB li.Prova ltrraY.rs da Ah, 3797,

27/IIJ6/91 f'ol

Na

c:cnfitltltldo

tno.balhu

po:rr ledo de 15/07

11t~

o

11r>JPO

16/08/'11

Off'lohD~t:

<r a& P.tnPr"t:fias Son>1t

do: t,..,b,.lhn >~.través da

oorgo~l:.o;:.io

S~JUR.

entrro:" ur-OJpo

Orrllllnu Ltdll ot So!lllt

de

-

,.ortcrri~ "C><e~ut

-

::!7/09/91 u SU.p .. r!ntll'ndente da Df::PE;.R t:n<:andnha a
pr~pondo

307.246 ao OJCI

-

aprg.v;a
l"cr

·~·ar-t;o.

OEPER
"

(01

pel;, Ati\ 3Si&, PliUlll nst 621,

2,

itotN

illr "

carta 3f17".:=27

à

-

E• 2S/e6/91

a~<:~,.do

Oll"totcrr•" Ex~tc:t.ttiYa ,.prava

DR~

<.:n~aNlnhow-a

-

11

i~i .•tõildo

Olrr...torill

"III

Exco:>.ltiv;o MOJtorrb:avM"

E• 06/19/9'1 o SE.JUR cnc::aO>Iolla
Eoo ~;U.'i'/91. o

po:lo OEPE:R.
"-Preso;-nt<>OJ

da Tn•a-su,.e 1.e11<=nd

reh•tdrlo

.:on<:l•J'õivo

_~,.opondo

c d11 Tr"l'l.\!!1\l>"e l'ro-sp .. ct, pelo.:

a

~~tgl<intll:"!õ

l.lSS:

OI.:IR~A

TAXA

MOBILIZAC:liO

OURAC:IO

48,000

p,.apo'IOi<:llo contldil.

11.

ne~tssldadco;

de tr11b11lha <111· Pe-

11119~. d llilllo

-

t.tnldades~

p",.cce,. 67<19 110 OEPER

Cl

OE:PER

çOJbOietll'll

Exo:~utiv.,.

:!1/0i/9?." c1 SuP"'' int.<:nd.-nte AdJunto

pect, dentro da..,

.,.,~orr!'oda

o

E1n

n2 ::::1117.016 >!IO.ORM propondo

"l'~'ovando

obtendo

E• 23/1"0/92,..

OEPER ::107.::!~.11/"1•

lllttorri>:a~iiio

plllrll

not!IDGiar

~and1<.:ie:~

.57 .:>8::11.

i!

oegoci~:~d;,10

Oireto~o.;o.

do OEPER

ent11.11\nhl!.

~ont,."taç;iíg •lll T.L01:11end c
pelo

T.Pror.-

G~T-

i::J<«C::Lttiv-.. •'P~0"""·"t~.w.<s d11 P:~.ut ... nQ

1tot01 16. "c:ont,.at;o.dic dl>,. du"-S ""ml-o:>•Jbmo:n;ivl'iG.

a c;onte-ata~;io do naYio ,.ond;a SC l.ançcl" .-m "5o.Lbstitlti~io

naYio ... anda Po:t,.el.

dot~lr.io

or>1ta <::ontlda nll Atlfl ::181/fJ,

E• :::!•/09'/91. foi c;onstlt~.tlda

o

grOJpo

it••

1:;~

de.trabalhc atravÉ.,. d;a

O.S.OEPE:II. 0'11/91; çDII l"epro:'!lo:ntante5 de I>EY'Eit, OEPRO, SEFlN e SEJUR.

-·O.. 21/1./9'1 até 18/89/92 Otl"rci>l"lrfienta"ntcs do
c::aM os

l"ltP,.~so:ntante·.,.

dlls-

c01Pr~~"11

t>iP"e:ll.

llakot,.!lvÍ\loi- o:

llp_"Gt.n.:lc.i'-

S~h.,hln

CUr':,~

Engenha,.!a ot CaMé .. i:lo Ltds. Po,.terlorrll,.nte "fi O>lnutas dot cont•..tos ncgocl:o.da• rorra,. cnc:a .. inh>:~das ""r11. llpr.,~lao;io IJO SEFHI, SE:JUR o: DEPRO n.o.
G.T.·

di-

EM 27/06/91 o DEPER ..:ria G.T • .:o• rcPr'e'llentBnt.,.: do OEPER. OE-

die-eta .. entc

clarut

negoc:l,;~io

c:crr,.orspondil)c 1., dil. Cllpl".,SI\ F"araooer !.ob,.ll' o Pet.,.el,

'lOJ,. o navio nS:c 11tcndc i.s

te/09/91, "Olrt:tDr"I:O.

-

o ,.,.Gunto ii con,.idC:ra-

ito:ro-17.

a subst ltlti<;:io do Petrotl pelo S.C. LiU'IJ:;o:cr.
de

P-a,.e-

posicianallo:nto ~ln!i.01i~a .•

PRO, SEFlN e SEJUR Pll>"ll negoc;l"'l" "'>l'lOJislçio dOI" cinco
-

<i

1000

r.am a que pretendfa a OEPE:R,

t ,.obrás c• á!luas p,.Of>Jndas.
-

e•

<:IPE",.il~

p!>.rll

contr-atao;!l{c via n,.goc:lao;io dlrcta:

n;a c:a,.ta OEPER 108.071, 11trrav•s da Ata 379"1",
lof"or .. oondo

d<l

C><P,.di",.nto: OEPEft 100.071, de H/06/91 s;clicltÔu

~inca OJnldadliS de

Eoo 13//fJó.l"''i. a

o:Npr<.:""" Reao.dinll 1!. Sôlt,.s.

qt.te c:onsldotr.... aprova-

Olrctol"l11 E11e~11.tlva aOJtor!>:ao;ic para cf'ett.tar nliiiOC:!;t.çii.o dlrt~tll para
-

enc;aminM01. c01d.;. nlôl :107.348 Mg
"ll!!l

~e,.;-subm .. r.:íveis

<iE' dua!lc

E01 17/0i/92 o GT

v .. taroro;.,

a c:ontrst;aciia de

::lE:PER

'

Eoo i'i'/12/91

c:antr:.l~<.i~lio

Cronog,.a.,;a do: c:antrrlltllçio do S.C. L:t.nc:c;:rr:

11

da

f'a:;:,.r,

oe:.

<::"lfci d"110

"ccntratM:ão do Qls~Ove

!134~/9'1,

que

Hl3111 "etras de ~fim i na •l 'JÍIIOJ<I. N11 rneiõm<l dat:o o SEJUR ,;:mi~ i "!I o

~~ .. -8:S!5B manif,.,;,tand<.>-~<r

-

EM 11/06/'i'i o

a S•JPII:>". do

cot~tr;o.t'lç:iíc

,.,.tõil, coroo. sol

E10 10/06/91, c expediomte SEJUR

c:ontr11ta~i~

trrl.ll'l',.ili~ ao OEPER a

nE:!lOCi"r dor-eta .. ente com

Ainda na.mE"!Iml!. dôlt<l g
>lO llp,.c;:~

EM t::=/O'I/91 " Olrr .. tor ia E>:cc:ut !va,

dia, do ponto de vífit;a legal,

Lc~flnd.

lte01 7, Pa•ltll n2 81118, :..,01-

assOJnto .:>ptau P<>l" nilo

O"

e i"oc>Jnlbllt g ORM.dE

18/~2/9~.

USA.~

Wllrlg
~

a c::ontrr...tl'.o;i.o do navio sonda.

E10 27/ltS/'Ii, rol ;op,.c;:,.entllda Me O!rortor .Joio Ca.rlofi de Luc:•

s..vcn s.....

-

i v,. -ao «><:O,. i na,.

L<l:l!Cnd

o>ropondo

prcpo5tl'l <;ont Ida no OEPER 307.2"6.
-

d!!. Ata 382111,

Servlo;os
O~M

EM

Elo 21/11/91, atravli10

Trrca'!'ure

H111,./t imo,..
-

DEPER enca111inha a c:arta- oS!

Sup.. rlotendentlr do

· 307.305 :.o ORM. prrapondo" contrrJo.t .. c!\a d1:1 Tro;:aGOJrre

O.S.O"EPER 027/1'1, c:oro ,.,.pnrso:nt>lntcç, da OEPE"R, DEPRO, SEFIN e
-

E,. ti/ti/91 o

-

ihm 17, a

Ida no OEPER 100.171.

-

E11

18 ;i.;:,.."'"'tl!oobro lito 199'0, o SOJp.,,-,ntll'nd,.-nlc do OEPRO

dirig.,

.t:.artil. ~ S.uPi.!~ ir>t~õ:~~·m~.\t da. );.~'r~./114. ~rpP"I?ntio qltll o ~:;~:~vi o P •.i'.t\pr"!'.ClO ti.-

.,lt .. n•do"

t~IÍ!I." ;·l.;oli.s."' .P:.S.S111nda de "NÓi.Vd)" Petro"l.,.,~·'"í"· !'>Ir:\ NIJnl.-

dw.dR

Est;o<..ogn;;.,.,, .J€ P .. adt.tcãa". Cooo .,-.t-a :..ller"ç:;ío o OEPRO

tl,d"\1'"

::0,

obrolllltor"il!<l,\dC dto

<IOCII!Jf:'OI 11,

Mtt;eO;

CIJJ"

~ .. .,t .. ndl>l

d"t" liN>t€ ~o:;tnYa fi-

H,.dtl <01 .,,.lo do: 1991, -'DI' <h:t~~"ín"d;;o <lil CPC, P"-r!'l 0111i<:1 d"' 199::?.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

3392 Terça-feira 20

''"'"'"''n'

EM 1:! dt: nov,.Mb~o de 1'190, o DETRAN
p..,nSll dt: dO<:l'IJ""'" llôCC<> <::OIIC:C:do<.l"' PtlO 01'1:

<1,1>

do .. -

110 DEPilO d"

I'.P.MD>"""'- ... t~ 01/09/9:!.

Elo 29 dt: nov,..,b~o d"' 1990, " DIWoP/DEPRO ,...,.~~.,~"
"o SUAP/OEPRO
u .. ,.,.ultl.da d.o Toooada dor ,...- .. c:o de uota .,.,.,, .....

--

a.,.,,...,,.,.,l ,.,.,.,.,
....,,.,-sub,..,,.,.r,...,I ,.~,.,. •ubs-

~po'cw...-ita~

o c:aMP<> <11: Coral

~IlMb,;;., "'"'

,.,.,. ... <::DntJ"I'It.a..-

t ltu.or D !".!".1:\.ono.:s. "'""',;"ta .... <! .. de preço ro.-.uo ofr.rt"d'"s duas sei'! i o;;,
>1

lnt..-tn>ld t:
-

No..-Ho S""'

1'1

EHplor>~c:;;"o,

,.,.to..-l:o ""

Of"r-shii~CS-"f"C••

les

~

lonc!l'.-.
ofo~..-cc:oru

E• i':i d" .;,.ncoi"O d10 1991, a r .. c·n,.pc

,.,.,..,;..,.,}

"l'>"od~~;'ilo-

F'c..-furlll<:io

.:..-.. >1Ut..,,.,.,.,ç;ro d10 Chi:..

:.no,.

do

<:arror~pandinclll

POr" !JS'IO ::16 <Olltlõe ... N" "'""'""

onforo .. ado '!Yit a Ch<l"" parot<<:op:o. dor canco.-,.incla
,.;io

i\ Portrob..-is- 01-

""'~'"'- al•~IIYitl

ooor,.Mo <:<!UII'l\Mornto c quo; "" candi<;Õil's to;c;niCl\'11 d11,

po.- doi•

11

•qoi'<H;iíio.

CEPRO, o pr.,co fot ton5
p\l\taro..-.,11 foo

td«'~"'do
~

oh,r"ccldll

Luca,

clev•do._ .._cndo "'cnc lon:o.do <l'JI'
Plll:tr"o~rllis

no PB'II'IIado

""r

Ihl!c.,.
dõ\

uota

Pct~obrill

.JO 2191, OE:COM/OlCE:Q,

Tcc;n"p" r>ltl'ltCifU os fili'lil'l<ntc" <:oroent-"r'""'

11

210.(165

ao

lnac.,"ltiv~~:l.

segui~'

"~"11-

o;ollr>li'.

pOt'

~>

-

EM

E•

d<r

~~.~p~orocnto

rois !lO lonue dt doi"IO anos; c)
pr,..~o

v .. ndJoo:. FOB., o
210.033

I>~

e>:lstc u,.,r,.nt

<i

~ont.-;..tuJol

de u•• cani• dt g:a-

n!ão hi

lr>f~.-;~,.

po•sibllldades

ao "'"ualoocntot

aOJtori::P:~iio

o" propon.,.ntc• O• tntron>od

P:~~r·l!l

ncgox:i,.,,.

dl< North Sca Pioneo:r ""u

li'

p:o.ra funr.ion"" <;aMo UnidadE Ei-t•cionliriA de

p,.odOJ~;io

D.JCL dá dC'IIPIIChO dE

pa.-a "'

pr"~Pr"IO

<;ontr"ata~::ilo

No

ooe"IOMo

•••unto e

~~:ntio

05/08/91,
-

toroo·~

OEP~O

Pr"O~ondo

o N.r. ·P.r.Ho.-""'"·

do OJCL. •' CE: "lra.vo's <f" F' ... oitll

ri!il-

c proo;,..,gu•mo:nto do 'óõEJUR., SEI'lN c

d• .Inli'•Pod.

<"l.T.-o.;i.

Prcl'"'',.;A,.

Ot:PRO

037/91,

r>cgo~:.•a~íi"~ '""' ~ Po•lc'll. tendo,, SF:FTN. nc~

dorsc,.~olo;o

f'I'CÇO dM platkfO~Mil e qye •

O

.,nq•J<\nlo" pl;\tal"<!!'ro" ni\o otntr.,.,.,., .,,.

produ-

foi

"O:::cotl\

ontEg~al

...,ntc p,.].,

Chilc~

• .,., 06/GS/91. liP<"•sen-

~Mt'O\CtO:r"o"stlc"''"'

US5 28.:J08,00l'l.fi10 Plll:lk PlAt ... forn>ll.
~,.t,,,.

P11190o;

;.

ooudof'~"cíio:..,,

"''"ta:

pago'<

n~

concluo;io dos

-

US5 t;,:;oe.00/doll <>1!'111 opor,.,.ç:i;:o d• plat"for,..,
US5 1,69~.. 1511.011 poda mobot,,..,,.,;,:,

6'

US5 1&,50(1.00/dill,

pela

•to!

OPCr"IIÇiO

o

"" ooodofi-

e

Ck"'PO ·<1~ Albacorao

"'"'"'.ltt»çio dõo pjlltllfOrMa

P'"la Manutençlio d;a pl;anta de p.-oc•.,sn t>iisi<;.;i.",
- USS 1.641.6110.00
O..;

~r,.Eta•ento

,~..,"'"""

Al~•-

cloincoa

<.Ju~"ntc

c:ao:ic .... ""goo; ,.,.n .. O<lnocnt~.

õ!10.1i~

c.on<:ot'dou coro., dcclsiio tO!Uoda pclo O.JCt., conforMe

,·,.~til

>111s n.,goci.-o;Õ"'" «

s~Jb~totuir-

;oprov<>•J

Rcl"tóroo

<i"""

US1i 17,301).0001.00

DEPRO

ir orro frcl\tc co,. "''" providinci••

p.- ...,ldcntc Alfell. !Jalcnca

d;o.

"III:""'" roelatôrlc leMO'II quo; ~ uropo-.t'"' f•n11l d11 p.,t,.-obnts.

No

pelo

tran'llporto;-

do

Supcrlnt .. ndo:nto;-.
.. os

ln'lt:o.l•o:i<o

E"

do S>$te"'" de

da

do EJEPRO" do SEF"1N Oi'n<::o.ooonh»M c•rt<t.
,..,,.,~•ondo

Ol,. .. tonos JCt.., CT

~ondoo;ii"'"

t:. .. •as

Intr"cpod.

17/08/91. pcla Pllut .. n>l 135. Ata 961.
::!10.141

E•
<~o

P~~;uh

.._ .. ccondt<:ies

for,..,

it""'

CEPRO

fon:r;t~

"""o.,...,d,.,.

po:lc

CA

cM

~-

16/tll/91 o Sup,.rintcnd,.nt .. do OEPRO

croc;o."'!"~'"

1:."-~t;>,

DEPRO

ORI1 prepondo • "provaç!iio pcho tJ;r.,to"l" E>:Ecut I v• dos

*"

t,.ato10 par,. o <Jpgratl..

!loll<:ttlldll.

dlli\ o

:.~uosodõo

,.ncon•gc01.

PII.OhO ""'carta DEPRO 210.033, auto-

o Supc.-lntendll:'ntc do OEPRO •

~

""'"'0:'~'""~

,..,~·•lll\do

"qO,O.ISt~io

1\

::0(1/0!1191.

hoOJv.-.,.,.,

0
I'IZ"'-ndo

w.r.

Sch•~"'"""•

l.J.

~ropond<>

do OE:PRO .. n<:,..,inhll"

·' Po:trob,-;l.o; P"~"·;~c à .,..;._t,. ;._ Chil .. ~

n<lo

dlrctaMent~

no C"-MPO dc

Lib<Jr

"!.!OC>"do cooo o ll"nko:r~ Tc11.:.t CoOtPIIn~ '""" propo~t., do: "•nlln.c>>IOO~n-~o pela

de

Pl'ilti~•do.

H/04/91 o SOJpcrlntcndcntc da DEPRO encaMinha .::a.-ta

"o O.JCt., oriil111: .,.,Qlfi:.lfoi

~.

otor11

"'P~'It"cntau<.lo u estiqoo

prÓ;>rFcros-prodl.lto"lo. Tu•bl·no ro.-all! tC'"'ntado'll n• pon-

n~o

:o

.J>O-K-

nio cxi~~<t•ndo lnteressot ,.,. contr11tar o:orop,..nh<ll" que ldío

<;eMpe'ti.-·coot

tos"

o

Pf"OPost~

13/06/91 p<:or

Brli"P"'ti'O, <:010 vo•tll ..

<:o\o<:ar "'""c,_,.,.,.,.., n.<> ooc~o::'>.do. hlivCndó" poc.s>bllld"d"' da Port.-obr""'" vir

coot

r"l"t~ndo

Atll n2 ::1797,

,.,.., o ~o,.prooo"t J .... nto dc 11ntcroilio di!' 1-0JII .,..cnda Pll'"" terc~rlros <i

1.;..,,.1,

a

D.Jt:l.

E:01
411.

rr.,ol;o.,:;,

'"l""l<Írtu

""'l"

.,quo9'tCio <ill S.S.Jnt.-cP•d Pllrll

o;NPOrt:o.cõcs d111: g:o.-

li)""

J.F.

~proro;cnt~,.

g.,,.

PI'DPO'Itll

"'ollni< ~:._o,.n g11r;ont1<\,. dc Pllllll"'ornto d., tnvcstooocnto <111. Pct~ob~~" é

·~'-'"-l

O rcl .. t1irto colo:J" "'~ ;o.\lorrn"t'""'~ ..,r.,,...,.,,d~s ~"'l" lntr"CPi<.!

t.r\nao ,,., ""!JUI.,te ..
~~~

E010 21)/02/'rt

Fnq•:r•h•·lro5

"P•l" Nor"th
Piono:O!".-, opt,.ndo
- E:oo >2/fU..o/91 o Sup.,rint<!end•ml«

<.:õio;

US1i 2:5 •i-

0"6/06/91 ,,.,

., Cd .. all P. F>ll>o

lntr<"P•d.

"'U"l

E., 1S/01/'r1, "'" notll dor pl'<fpi'IO punho de Joio Ca.-los de
forrodll

(.,
Goo::::;o

pl:o.tll;f'or•a

" ut o I ,:;:.,o;lio rtor g:a.,ol ln:>.> coMo fon•:. elo: Plllltlfftcnto, c o• "' t\11,rc

Roch l'lnllnC.illndo
1\0'

foi

.aqucli!,S I'C'I\lC!'od"'s PCI• P .. t.-obnós. A pt'OP<l't-tll o.-t,.ln•l d• Tecnape

cnvolv•"

·~'"' l"'"" fl\.lt<unt<~

:r.:: ... :..

M••s

"V«nd" COAI f(n .. ncl .... cnta da Plllll\fDJ"Mtl S.,Mi·'I'Jb·

Int..-.,pod,

Abrilde 11993

<Jut.-lls p.-ovldiõnc••!l.

-· Ell ~4/U.l/91 1< Ci!'ctorla (><otCIJtiVII
r>ll 738, Ata 3!116. iteM :5.

"Pt'OYII •

Pr"OPOSlc;iõ:o

pcl•

d~~:•pacho

apodo no verso da car-ta DEPRO 210.(133.

contrat>~ciio

Crono11ra•• dc

da :Zapl\tll Art 1c

~

E11 16/04/9!, ,..,. rcunlio no OEPRO, COM r"CPr"C'-•nt11ntes. do SEF"IN,
BEJUR",. OEt:OM e OEPRO f'or"aOI anall•adas !OS propostas dc 11frct•••nto

North

Sea Plonclll:!' 111: d• coNPI'" da

Intr~~:pld,

da

o;cndo ••ta o..ittlMa· consld•-

l""ad• 'IIPCI\aS dcvido a oforrta d111: lnstal•çio de Plllnt" d• pro<fc•'lso '" s.lste•• de ;o.ncoroo!l•• a u• ~u'lto consld•!'ado b:r;lxo, lf1lllbOr"a o Valor
tot"'l

-

E•

E• 19/04/9!, atr .. v.:,. lias C:llr"tlls OEPRC ~1e.042/91 or

-

enviada• Pa!'a ll Montr•al E:ngenhar"la S.A.

Pllra

11.

T•~napor

(Intrcpid)

21e.843/91

Sola Planear)

,.

~r•t•.cloniÍria

no caMpo de Albacora.
llan-

-

E• 14/0:5/91 r~runliO

da

Pct<"obrâs

.:o•

-

E•

t7/0!\'r;"'1 recebiMento

c-ntandl•ento•
Po~ta

da carta 'da Montreal r-atificando

os

da r.,<.mliio do dia 14 • •ncaMinhando u•• r•vl'!lllio da pro-

<::OMcrcial.

- Ea 21/eS/91
ta:s co•c.-clàls.

.-ell.n lio

-

tantcs da
pr-opostll;.
-

AI;

c

e:S/86 rcunliaa da P .. trobrâs coM

ro~~:proescn

Tecnapc/Chllcs ,.,.,. dlsc1.1ssllio dos I!,IJpcCtils- cour-<:lals
1'1•510Ciac:fes

CGMC"I'CiaiS

dOS

~a. rcdiJc:lo de 17,6:11: nas proestao;ies d.,.·

da

diaS 29/fS C e:Veó r-eSUltaraM
2e,3% no prsÇ:o da pla-

...,....fJ,,

taf'.,..•a e 17,n:: no valor presente I (.oit\l(da, COflsldC'roando ,. .. duct:o n• ta-

OEPRO

E111 03/e7/9i o SE.JUR dá p•rec•r faYor.,;vel

M r c• I l:.:ac:io dc nc§D-

E• 18/17/91 a CE "'utof" iza
dir~~:ta

atrav<is da Pauta ng 471, Ata

38e2,

para aquislo;io da ZaPata Artlc.

E• 24/e7/91 o SII.Potr". do OEPRO Ct'iiJ GT co.. reprcscntantes do DE-

-

Ea

1~/18/91.

o Sup•rlntendente do OEPRO encaoolnhava c:o.rt• CEPRO

:a0.121 •o CJCl. c "oltcitava auto .. tzac:io pa.-oo Iro CM frornt• co• aS nego.: lao;Õc" v l•u•n<Jq a aqy I"; çio dll Zapata A.-t I c.
E• 12/11/<1'1. o GT cn~::aaln!'a r.&-latór lo con~;l1Jslvo Pt'011ondo a
aqU.Islç:lo da Zapata Artlc: at.-avofs de u.a operoa~;ilo de lca•ln11.
-

E"' 12/11/91· o 8\lpcr lntend&-ntor do CEPRO cnc:a•inha Carta OEI'IIIO
ao'OIIItl propondo à aqulslç:io da Z.Jiata Art I c:, nos tcr110s ncltQ-

clados pclo Gi.

-

E• :!9/e':l, 03/0ó

c:a.-ta

tet. ·da Zapat a-llr"cthusa a 'li <::ond l cÕ&-• d• :aquI., I dto da Zapata Art te.

tl!cn lcos.
-

o Sll.pcrlntcndente do DEPI!O dlt'llllf

PRO, OEPER, SEI'%N, SEJUR '"Br-aspetro para n&-goclar colO os I"III:Presentan-

21'1.1~6

da ca.-t• da Chlles co• csclaro....:l•orntos

12/07/91,

itca 3. a nC'goctacllio

.:o• SEF:U.i para enca~tlnhioMento das I'<"OPo•-

-O:. 2-'I/8S/91 roeccbl•cnto

••Pr-esas

un1dadc or•ta-.

c;lacio dir"otta Plll'll a aqui!llçio da ZaPõ:t.ta Ar"tl<: atrav•s do SE.JUR-s&68.

a l'lont.-eal pa.-a escta-

r-•ci•entos doo P!'opo,ota.

OJMII

··.,o Unídad111: Estacionária d., P.-odll.çio no cit.ropo d,. Albaco.-oo.

-

E• 13/8:5/91 r"C'!JniS:o co• 11 T.,<::napa e Chile• Cint.-cpid) par-a ••ciaroc.:i . . nto da Pr"OPO'!Ita.

ca.-ta-Circ:uta.- a onze

21e.ie:5 ao DJCL., ond• "o11o::lta autorl:.:açio para ne51oclar
dlr-•ta. .ntc
COM o PI'OPI'Ietá .. to d~ Zap:to,ta Ar-tic 11 sua aqll.lsic:iio, p•r:o. fWlclonar co-

E• 06/0'!:/91, c•rta PI'OPO,.t • da ChI 1c11 Offshor• C"or _porat I on I n-

Ol.lt!'II;S OPC:Õca de lor••Jng, ahllo de P<"DI'OStll da Marc Rl~h c
k..,-,. Tr11.1Jt.

forooa

dl.-ige

lorllll- iii de Pt'od\lC:io para o caMpo de Alb;o.c;or•, tendo ,.,.c:cl>ldo •oMcr>te
uMa ofe~t 11 •

as. c•peclficac:ics tofcnlca" requorrldlls para

o uso da,. Pll!,tl!,fOt'lla• CoMo unidade
-

(No~th

OEPRO

roanlfc10tando o lntar•••• ""' "dqulrl.-

c;

EM

.PoriiM

2e/&6/91 o

internllcionll•,.

Elo 29/11/91 a

OE autoriza atraYés da Pa11.ta nll 478, Ata

H•• 1 "' aq..,isi;io da Zapata Art
c - a int•rv•l\ll<lda da Br:tlsoH.

2.3

t~

pDI" . . lo de u•• opcra~;i:o dC'

3121..
IPI'Irt6

o\ int•r.,..iulo d.e _l't". .as ..-lv&das nos n•••<:l.a- da P•trobr"• no

~ ;,~

de

petf".ICG

I' •eriYados

Abril de 1993
:1.3.1.
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lntr-oduo;:l:c

ro,.ta eomi,.,.5Co velo a ea_ntllrc;rr,
~~~ dl'nún~ i >III de

•n•,

~·

r.,al

Na oca5l>io, os preco'S t•orl\10 consido:rt~dos "lto .. 1011.s, aind" I!I.'I'SIIO,
comP.-a f'ai r~t'lliZ~dll.._ Outrlltl dua,.. tlf'.,.rtas d" 7 mil t 00 .,ta_~"-'l 10étrl-.
lll.p,.•sentad;os Po:l;o P:.sll- Pctroqu{mica de A.-gentln• S.A., nia .f.'a-

dortalho:" or d« for10a 01al• p.-co;;l-

lr"r.,~u.lilrldadcs .,,.,,. op«r>l\~o:Dorll dor <:omprll dor p .. tri-

lo;:o ., d<' ""'u" c~_.,,.. ovlldQII, pela_ Po:trobrlill, no '"""rc;ado_ tfPot, ~'I'J"nd_o _tomau
os. dO!Polournto,. o.lll ,..,..;,;.H._,..;,. Su.o:lw /'tontcrlro Ctllda••.. Jorn10.llst10 do Jor-

,...,.., accita.s P"la Po:t.-ob.-"•• c11 2S

ii..4

O E•tl!ldo d,. S;iio P11.ulc, "'do,.,... Ola"edcs Ccsili'IQ da Silva, Pr".,Si-

dentc

da AEPET - ""soe; l<\<;io do• Engeoh.,iros da Pctrobrâs, no dlll. B ,de

Julho

de 1992 or do ror. Mau.r(tlo Mcd,.ir-os do:

cx-dlrt:tOI"

Alva.rcnS~a,

No

elU.IIIM, Yll/0 do: ro:gra, " ... c;iiio l"ol:.da ou conJunta· da~ ,.;.p,..~s.;.~ Ed..,bra,
Tecn·.,p,. or Pota P~trôleo n1. int .. r ... ,.dl:acii<.'l d~ n.,g6cla• d• Pctrob.-:(:s no

tcorocrclal da

Pet,...~brllls

c responsável pela õi.-•:a

f'.-o:ntc;:

a

ad~~;ntra.-

no~ t~~I<:Oii ,.~p~c:Íf'lco!l,

outr11s. :.ltorrnlltl-.r:a• do:

llbl\5to:c;.,~n.to

~CI,.';'ec•mos

A.:5

Pais

-z-:;e.000

bpd

ccntrlltas.

paÍ~>ItS

11 •o:..-,.,. lmportll.do,., dos qua!s -430.009 bpd

d.,

p.-a:~:o,

1an11a

vinculados

•atab"lii'Cida .. entrot ;a P,.t.-abrlll• •

~

6

0<.1

pro'dutores. Restam, podanto, l.51.0ÚJ bPd a ScÍrc:• busc:ado•

no

.,,.,..c-ado spat, CI'PC:C:Iall!'lent,. n11.s bol!Hll' de Nova Iorquo:'- Oll" do:tli• -7:5?::
do .,,.,..c:,.do mllndial - e de Londres- c:o• 21X. B nat. opo:.-;oc:'õ,.s d.,.,t,.
mercado qllo: ocorro:ram do:nlinc!a• de lr"re~ula.-iGad,.s, trad~:~:!das or~~o PoJ"
pJ"<r~os
pr•!>U111!'-'el10ent., 1\ltu~. or1'1 por ~;o.,pr•s e• EfpoC"-s
inoport1.1na~<,
pa.-a CUIOp.-lr prat .. ns:u;. f'lnalldadc" .,.,ergenci:.•li,-<lra por

or11.

d" .proc,.dil<'ll!nto.,

ttknlc~:>S

t~bandono

cansldltrlldas rotineiros. e nec•ssârios àr; n.,-

SIOC:ill.lõ.Õe'!l de pro:cos.

u11a õPrra;i:o precipitada, ;:.,,. li:VI.r e• conta

AqiJ.isi<;io

Otttras
de-

de UO!a <:arga a,. "115 O'lil bar~ is d~ PortrH .. o 11..-llo:nfarn.,clda p"lll.

inte.-.. o:-

Int•rPe~ral,.

tino.

do tipo hSirJ,·:,,

diada

prlll E.dubr•. no dla 20 dr outrubro 1$" 1'?'91, c:o•

p.-c-

Julzo oatlm•do nilo Inferia.- a US1i 6:lt-788 1111.

11.lgOJ10as ln-.

lntlliYnac:\onll.l, O

Ilit~t.-na-

pr,.Juizo pro:s.,..•lda d,. US1i 90 a i!iO ,.11.

no _P.-_ll.zo d" 90 d1a's. i'l•smD co,. e'Sta vãntl!.gclfl f'lnancEir•, o .. K-dlretor
Ma':l:r I c lo Alvilrltnllõl. c~:>nslderau a pr::e;o ,.l~tvado.

da

consom" POr" d la, apr"o>< I madli.O'Icnto:, 1. ::!00 .000 bpd - barr/,. po.- d la. P•r•
su•· ... t isf'o\!;:iio, "' p.-od•~~io lnttrn" ,..,.IIPOnd" poJ" 650.000 ~pd, .f.'lcand~:>

novo:,.bro do: 1991.

d" ,.-c.-.,lt,.~ão, p~:>.--1>1!1.-tl! d:a v•ndcdarll, de r"cebcr o iiã)la-nto

EO!Pre,;;a rn• qlloal .f'oram ident if'lcll.dos.
Antors d.,

d~

d,. 3 car!IO:.S d• Dho d-lliso:1- da Har<: RI eh

COM alci;Jac9:a do: vantago:io financeira Pll.r"a a Pct.-obrás,

corr,.nte

mercildo spat <le»'P<>tróllto "'dE iõCils <l'c.-lvadas. Ta'""'"'a• c:o .. a .-~f'~r.ir,.:la
blll11•1:• os caract.,~l:l:ll.dos." diiO~n•lon•do.a pelo~.-. MliY.-{cio M"d~l.-gs de
dll"l~ltl.-

sido

Propostas,

ll,mbllo da tor.,,ltic;a dcst<ol tiiPitulo, os o:plcódlos ,..,.h,t:o.do• ln-

Alvar.,nsa,

Aquisiçio
t lon'al,

T•rla

da

;\rctl C:OO!orr"<:lal dll. Portrobr,; .. , ""' 15 dor Ju.lho dor 19'92.

Terça-feira 20 33g3

Ale51a.o sr. Mauricio Alv~r,.nlla nS.o ter havido avall•ç:io do r~tndl
do· produto <ou sejll., an,lillsot da curv,. d., dcstllaç:io téndo 1101

miEJito
vista

trõ~.ta.-- ...

de u11 t lpa d• petrél•o MUito novo) p11.r•• d .. f'or.,,. aba-

l izsda, c.crtlficar-s'"' d;, Jll!ltc::z:;, do fl_rE;'O pa'llo• C:o.lcllloll o pr.,Julzo
unlti.-lo ca111.a de USS 1.64/barril. A co10pr:~; d., u11111. '5Esunda c11.rga, COM
rlegaclacilo

aJustadll., foi

j;ii

c~~oncclada

"'"' f'cv•rel.-o d .. 1992.

AI~,.

disso, o ~rx-diretar dl!scll..-actorrlzou a fint~lld•dc alegada p.,lo_ ..-. Hacllton S.rrgio Atb .. rt:~;o:z! Pll.rtl."' C_o.,p.-a, qull.l SeJll. 11. de r'"'COMp~_r Q e•toquo:, •·orbt~i~•do pclll qultd" da produ;S:o lntc.-na. por Efeito da
srorve dos po=tral.,iros eotr.. 11 c 22 de sctc"'bJ"Q de 11'91. No dia
18118/91, o ltStoquc da Pctrobrâs er .. d1t "1,"106.0•8 .,o:tro• clib lcou

di~

20/10/91

21/1./91,
lo.-eS

11\lllt~:>

c:oncr~rtizada

.f.'ol

.,stoqo.~• d~~o

o

•. op.,.-a;iol

no

dia

Petrabrás cr• d., "·:;":;.e•o Metros

da

c•b•.-<IUC,

cúbi<:~:>S!

va-

!IUPOir,lor"s ao• 3.7:50.01tl IOet.-os clibicos, q..,ant ldadlt con•l-

derada Mini•• Pl!la dlr~tta.-ia de então. P•.-a suprir~ CPl d.,
InforMa10als ll.tuals, o ,.,., Hauriclg Alv~ro:n11a lnf'or.ou que na dla ant.-

ção

r lor ao dlli so:u d.,pol•<rnto .lo CPl, port:onto ,.-,. 1"/7/1'2, o .. .toqu• da 1'•t.-abr:á!l 11ra de 3.::1t~0.0ee ."'.-!:ros cliblco'S._

LollVII.ndo-nos

eLa ;i.r.,a

C~;t~~.,,.C:ill.l

nas ln-fDr!ll:aç:Õo:" do sr. Mauricio Alvaren11a,

dlrEtor ·

E.stas

Alv.~~or~~a,

da Petrob.-â!l,. destacaMOS as Sltsuintes dltnlineii.SI

clncg
c

opllr~~o~i•s

totall;::ara•, na avallac.io do sr.

pr•jul:~:o 11lni111a de USI 1,121,Me.00 c a •-.hdlll.o

Mauricio
de

U8S

"•t•••

1.2•1••••·"· Af'ora
&lltiiD<.l ter l•po:dido, ap"s a l!)i.on.;nc:io do
sr. Ha.llllton•_Sir!IIO Alb~trt:az:zl Oru.,aond, da. c:hcf'la do DCpll.rta•ento Co,..,r.c i 111.1, "s.,gllrli.Mo:ntc u111.a MC i a dllz la d'"' out.-os nltgofc I os Já prat-Ica....,t• aJust,.dos".
A·1

Aqul•l~:io

de U!llll. carg>l. d., ,jl.,g d_la'S•l da ""'Presa

Petraca,

""'o:.- I cana

scdi:ada or• Cor11.l llablca, na f'ldrlda, e• "condlcies

desft~vor,vel•••·

causando UM p.-t"Jul:zo prcJ;U!IIido dlt 31 a iiO
8.1

mil d6larcs".

O~tnlinc:la

tll.l,

<:0111. o 'que o custa <rSPcr'!l.dO do f'retc dc~erla • .,.. ... nar "'• igualacnt.,,
pJ"c;g

f'lnal

do p.-oduta. Co"'" ls•o ac:;obou nio

oc~orrcnda,

sobJ"eV«ID

o

p.-,eJul;::~;~.

al•gado
A.;z

Aqul"l<;io
d'l ~scl

de u•a carga di! 3• Mil toneladas 10itJ"icas d<r 41.,o

da

Int e,.pl!t rol , I!MPr.,sa ar g.,nt I na

representada

no

Brasil P'llla Edubra, co• pJ"CJillzo•prctoUMido dlt USS 21• Mil.

do sr. Or•cn, lt)ic·cutlvo da Clllp,.esa . .~trlcana Coas-

•r·

·Haurfcla Alvarltnlil•• sobr• all<:laacnto pa.-a

no-

m'"'ar :a Polo Pctrlll•o co•o sua rcpr.,s~tntantlt na' llrasll coll
vistas à cont.lnuidad., de sua• vltnda• de p~ttrélco e d•rlvados
ii Pltt.-obrá•.

E•t• ape.-aç:io -f9l r•allz•da •• 1"/B/91 c te.- la ~:ausado pr.,Julzo
~,.que toda • n~~rgocla;ão d., p.-c;o t'"'v" co•o ..-.,f'.~li:ncia o pr.,c:a Cll' PI"C~o
para •nt.-eg:a no diÉst I no - ç:oto a Presun~S:o de quo: a .,.,,.cada~:" la
part 1.-la do !lol+'o do Héxlcg qlland~:>, na vc.-dlld,., part lu' de A.-uba, porto
loc:allzada a Ulll.ll. dlstin<:lll ,..,nor da. de dctotlno- Si:o L.ul-.., Maranhlo-

ao

o
sr. Harc:o Tlillo caN Haransranl abordou os,.. or.,•n 1111 u. hot~tl
do· Rio de .Jan•lro, par• lhe dizer que a Co••.tal ~ .. vc.-la s• as'llgcl...,. à
•o•~tnto,

f'llltrlllea. '"'"'presa que rep.-c•entava naqucl.,

suas

Propoitas

P•la

Pctrcbr"•· Buscando coaf'll-••,. a .,KilaJncla no O•pa.rt ..... to Ca.cr-·

de-venda d111 p~t.-61~to 11 derlvados .f'o,;•••

para

~

Polo

as

considltradas

C:l_al ~a P~trobr"s• ne1111..-aa-na ao •r• G.-1!1!1\ o sr. ":OI~i'lo Kanso e o dr.·
Guerra ••• contlr•ou.- o s.-. Va51ner F.-acassl, adJunto dQ sr·. Alb~t .. tazzl.

n11stc Dep:artaM~tnto. AssiM rt:latou o,.,._ o .. .,..., ao,sr. Ka~arlclo A(-

var,.nll••
ag~:>sto

E10
01ann,

d., 1991, o Vlc•-P.-c•ld•nt• da Brasp•tro, ,.,.. Rli.QJ.o.)1os-

rcpas!lou ao

l)eparta•~tnto

,

.

''<

co.,o:.-clal da Pll!'trobrás, of'c.-ta dOI d'l.l•s

li.::!

•g•cnto

lnad.,quado

da COIIpra, dai tort> havido Cl

ct~llccl••.,nto

dlt

e•pr.,sa

t~tndcncloatd.ade da,.,., N~tls.on Fer.-elra da Silva, da

Cape

Horn,

••t•b~tlcclda ~o

CttilE, de'

~:o•~tra d<r 11111tano1, • f'ava,.e~:'"'r a c•pr.,sa ....

UMa

ol'.,..11~1o

r,..· Petr--ar

de
Tr•'"'

d lnt.

c.arga.
A~3

Alegad«

e~IP• do •r. H•Milton 9~.-glo Albertaz;::l, ~o d.,scon.slderar a

ca.-P'II de 301011 tonelada• •it.-lca• dOI diesel~ da !nt .. rp•t'l-ol. Os problc•a• apontado" p~tlo '51". Mauricio Alvl.rcn.., t'o,.a,. o PI"OI;'O .,levado it g

Acw.lslcio

c;~.,

du•• cargas de nafta das CMPr"'•••

I•a<.~ya

c f'•-

sa, a•b•• da Artcnt I na. sendo u•• de- ~ •11 e outra d~t 1:2 •11
toneladas
11itrlcas. Co .. o o ,.,..,Juizo unitário _.,ol
d.,
USS:!I.t•/t,.,

o pr.,Jufzg tatal

alcll.n!~=O<.l

USS

tcrvenllncla da f'olo P•tr4.111t0 no n••lclo.

~1

.. n. Houve ln-

O sr.

N~tlson

Ferreira da 'Silva.lnclu.lu no slstc•• NtJt-, utlllza-

d.,.e pela Pdrabrá• ,.,.,.. rcsl•trar todas os ato• de ... .,.-lac:lo r•alJndos por s~tus tlfcnlc:os, a • • n • • - ct'e .,....., s c-pa.nhla nlo Iria'~:_,...,,.'
•H•nol nos profxl•os ....es e c191s dia• d•POito ,.ec:hou a.,....lslclo do .,.aduto da l'etr-r. eWesa s•dc:a, 11« preca nllo Ue ....da. Efta o""ula
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DIÁRIO DO CONGRESSO NAC!ONAL (Seção II)

Int~rp.,tnJI •••••• use 6:;l,é!t
Cat •~·-· •••• •••••
{>4,19
C. ltoh ••••••••• 6"1,27
c ... r~ill..........
ó4,Jo3
- Ctu:vron..........
64,34
- St '"""'"•· •• ••••·•
64,?!1

g.,ntln;;o,,
t:~.l..-e-:z
OJMa ntgoc:i,.~io toools dO?NOrl\da pudorllise rorso.alt•r
ooo:Ho•Jr '"'""rli~J"c do:: l>"'""fio:.<o,., .. clhcro~n~a, ,.,.,.;,., o-. nolllleros "'" r~tlõ\dio "o hJJdr-~. Qu;;o,nto "o fato do dito t .. r sido adquirido "'"'"' ""''" "nills.., pr<fvla, .,.._ p,.ritos nôõo localizar•'"• no1o
<l<!l~''"'"'"te>s
aprO!'scnt•dos vel;;o, p.,t.-ob.-li•. qu•1<~utr norMa que •><1~isso:
tal proco:di,.,.nto. O Unlco docum.,nto ""'"'-."' .._.,ntldo, dR auto'''" J1r M<IOJr{cio F""rrsir" (SAC!":l, foi "ublicilldo no NDt .. s 11:11
19.01.90',
~ob <l ~íl•Jl<> '(lu.,,,t[o d ... H"«todo!l t>
Pro,.,dilll,.ntos' •••
'"J,;t~r oor, pcrt"ntc. " impo~taçllo do rcf):rido Ôlec."
'"~'""

11 conçlo,a;;o úos ""rito~.; de uio.h<:IIJ.V"! prO?Juizo,

pois"' Petrobris

lf.da••lr 1u o f'roduto tla e .. pr~..: ... qUII" f1ro: " uf.,rt.a '"' m.,nor aro:o;:o.
~'"!li,;tnuoos

1\ind.._ liSSIM,

os r.orgOJintots o.J;.dos otnconlrl\dos no• .. utos

do Pt"OC:C!i ... O'
"'·

ll

no

rt~;o.do

foi

parl!l

oo::orrer "ntr• 1:5 c

q•J,.ndo o usukl é u" pr:ozo d,. "5 diõ>.S 1\pÓ!-

ll cOroPra~

.,,

o r"!latóroo dll' 10tndldlno::1a d" P~trobrli'l, t!Mias "" o;:ora~t.,rls

b.

d11 11'""""'• o::ons1do;:ro•J o n><góclo

tlc:-as

u ..

~.arrcua.onornto

o p,.rfodo de

38 dor .,_.,t .... Ora,

~>nc"'"'"hado

Edo..bra. t"'r
'""'""'o

1-,

dia

d"' ago,.to,

Intcrpctrol, MPO"'t" ""'

~Corll1(\l.,l,

porofll\ t.ulp,.llo o f"to

tris o;ópll\'11 <1e !õo,uo. <:1trt11t

111-t.,

u~•rt.~

d<o!

c:r.,d«ncl:oll'lo:n·to

d., "1\"j.Sinlli;..•J.r" do gerl'ntor g.,r:ol

~rnvi.,..da

~

d"

Brar-Pctro ,..,,. difcr<!ntll d"'"u"'-

la "''" o::artll• "ncaMinhzu~ ... ao OITCOH. QoJ~:~nto ""'"te Lilti,.o ponto, :o. Po·
11.;1• Fcdoer1d
dispÕe de el<ll,..,nl<!l,._., .. ~. .,;.cu ln~"~rito lPL. J39/92,

No do" 1:1 dot

C"f.;'

llLl
·~<.:

ter

dR

I» .. ur"
do:

o .. J-;tcrlor". n. F"l-083, de 6/11/91, C<!lmp..-ov .. -~.,

"b~ll

de !9?:?:, portanto 6 "'"ns ap<ls·CI ·r-:iCu, o <:her.:: d;a

rorooM ""'"boa llltflrndiva

?~'""o

bcno:f<"c<os ro; con!lido:r .. da ,. .. ,.,
o\lti~;a,.

nõP.hurnto<
do~.-.

1ó,e0)

JUnto .. o•
pJO.r~

Fr"""""!

Bn•••l. "po.rof01,"

p~rn

-"~"'ll"'ntlnoo;".

n6"' c forR

<l>~'l••~·1"""

tradi~io

Hostr., .,,_.., nrc.,bcu "''üor'""ciil:o

t'cchar o n"'gdclo <:011'1

Mali """• por ••Ol:•J pr"da.-lo orsforo;o,

ol~:~~conto
<Jbtcv~

de US'li 16,00 (llr'!l •

<.lOI:!Ieontu d01 ,.tds

US'li

,;.,j._, o pr<to;:o P"-""""o" poora llr" - 18,00.

2,00, ou
A

rea;;o,rtlcílo

qu10nt idade o;o.,pr"d" da Is""'""

~o

A

coMpra de nllfl" d:o

p.,.,;.~,

i, "0 r;,.., de 10.333,282 tone-

j:;i

foi

~Rit><

p"'l" ,. .. lhor

f>tl" Pdnobr«'!<, l'corre"OJ. """ 1t d"'

no-

f<<."" Vlllomdo o"!". terMoa

d"'

Ern.,•;to W1Eb11r"'. O,;; nolmeros fln;ai!l

doo

ldlult: de S.2::l'l',<ll14 trmllllld"• moitroc10•q v><lor tot .. l

dOI!

ro;:f.,rlda "Nota 1\0
qu~nt

oao:r11eS:o•

aof'~rt;o." 1:1

Prc,.ldcn!:~<

US'li

1,842.~63.7_,.

d<:i:

d iescl no r>erc,.do, obt .. n<lo 8 propo .. t.a~ par,.., r10 d "'" "'"'!l"'"to:,

No di" 5
eh ar

lll"

Po:trobr•h colcl"v" pre~o .. "' of .. rt~s

'""!16Cio .:o"' •Jm" .!,.],..,., "d" Hi\rc Rich, ..,.,guln•lo
P<tlo"ló c:.i.lc:ulo,.

6,776,.262.737.

d,.

Rgosto d!l" 199:1.,

Poli~

f"~dcral,

I"'

port;o.nto,

d~rntro

<.!~

comp"r•tiv<:~s,

IA of1rrta dll Harc

Ri~h

de~te

1•rocurado pelo -sr. M"llrco Tolvlrtud ..

olltiO>o <::o"o lentatlv" de all<:la-

,.,.

essR

A

or><pr~"so•J

1>~otsidentc

""' f><~ transm<tldo ao sr. Antlnlo
da Corni11mio dv ,.lndic;:.ncia da Pctro-

f<:~rO>ot

no:st10 "'""""gero,''""'"· Clrc .. n 111flrm• quCI roi pr"ocurRdo vell\
Pctrclh"'•
o ro::;;: f"l'i o sr. H•~co Tú.lio l:ii!.~i Har;;o,ngonl,

Q,..,.,

dccl,.rnçii,.,. ?. C!' I. Di:t, tambirn, ..:o 11". Gr.,cn qu., u"'

;;''"""

"'""'b.-o

do. ""'"''ni•.lr.,.çíõn do <l1i1Par"tanlento con•~<rcial ""nclonou <!tJe :~, Polo Po:trô'~Q.

••<>der i:. s,.,. •Jm """"tE "d.equ<'.do.

"''-'PI"'"Intlrl\llcnt.c-•~Junto
~·nde

de!'

do

Tr;;o,t;.o,-5,. do sr.

d"'Pa~tan~entu

ele ... .,ntos ooolhido!;

P<:lll~

V<~gncr

F"Yacassl,

c.o01o:rc!a\, <.:onfor01o: so: dcpro:-

Ccn>issio d<e Slndid\nci"

d:~.

Pl!t!"o-

l'olÍ<::iõ!. F""d~rDl E CPl. Por s"u tu.-no, o sr. V;;o,gn~:r Fraca1111 cs-

cl,..r<:c.,,J t<!r

lnst~u{do

o sr. Gro:en Jr. """"ularlz111r fiUil

""'P'""'"'Rnta~S:o

f'.:O.r-.. neg~clo-s ~om" P<ltrobris, ...tti "ntiio, Mllntld1!1 em carll.t"r !nf'~rMal.

v .. Mbru dor t9'i'1. CQnr.,rmlr lnform;o.m o~• J•~>r<t.o,.; da Poll<:iil FRd~ral, "'on;t"
a<~ul.,içiõ:o

f'11lo

llni•,

l:.d:o-.. ...rt.-lcB.._, no ""lar dR US'li 1,917,8:57.10.

""1"
Cim10r1t P<>rto,

A"~'"•

DI-

Rogério Hanr.o, o::onald<:rou qou os p.- .. çoo; n~rgocl"do.._ ~o"'" P""""'

foi

"!.erViCO d" P"Oll:l P..:tr610iiO· 1":10

propo<ota

"''"""Y"'"""l

dll I•aur .. t'ol "mtlhor. E"' "Not<> !<O p,..,.~idEnto: Ern<:~to t.Jo:b~r". •

2:l de

CEO,

l'"ldrlda~

~on<>ultor

•

"Confirmin9 my lo:lEPhon" ~onvcrsooticm with ~O<J tod._w, Pelo Pt:trolo:o in R o<> app,..oach..,d co ... ~tal """d lmplifld that Co:. ... tlll would h•VP.
t<!l
90 thro•J!.Ih Palo in ord"'r ta do ""W slgnlt'lcl\nt buslnc.._s.
wlth Pdo-obrn ... "
"l ~eont"'"'"~ Hr. Rogerio H;an..:o ~11d Hr. L.ui~ Guer~!!. of Pt:t!"obras.
tt>oo Ç<.>m,.<?rc•al Depi\rtFO!!"nt "nd ~h"'W both <:on~;,.,..,.d th~t co .. s.1.;..1 ',ho•;ld <:.uni'"'·"" """"'lir~g c\iro:ctly "'~h P"'trobr11." ,.;thout thc
nu'd ror ;,.n~ oulsi<l" "fl""t or r~<Pr.:s.,nt .. tivc."
"'~:;onc.c
,,n~•th><r '"""bo:r of
in t!1o: con'""""l"l d"'aartmcnt
onolo~.,tcu
th"l Palo Pctrol"o <:oOJld b.," •uitl\blE' ._g.,nt. I
thcn
<lf'Pronch"•..i '1r.
Alvareng;a, l:omm.,n:l:o.l Olr..,<::tor,
who cãnflr,..,d·
tl,lt
Cll,.St"J diol not """d """~ ""P'""'"~nt.:~tion ln Or:-.:.:11. OOJc to
11'""" n>i,wd "·i~nii!.lo$, Hr. fllv.ar.,nga ""-9~"st<ld that Coa5tal c:ond"' I
ils ~tJI'-in.-;.,. dlr,.<:tl~ witil lhCI N<1w York, Petrobno.s oft'i<:c.
w.., h~v.., r<O!lowed lhi• ;advi<.:ot s1n<::., t.hllt tiO>.,."

do 0/l.. No do<::UM~r•to lntittJtado "Xr>f<~rm<\çii.r"' sobre op..,r:~çõct. coCOM

. . .Vlcc-Pro:sid.,nte da Co<or.t:.l Stat"'"' Tra-

hrl(so

iS de O•ltUbro d~· 1991, >o lSP.\11"11 5/A O~~r(:CCU i'!l-1!:.000 .. ctl"'o$

ofé-rtõ\

1991, no Cacs.ttr Parle Hotorl do Rio dc .la-

J~

Gre~<n busco·~· a Petr.obriis ""''"" E"!l<:l,.~ecimorntos.

""'"to,

IÍ' f<:ch;,o.do o '"'~ócio <Wtr~· I'"""'""" Poetrubnl~
""'""" 1':!.000 '"~'tr<>S ~úbi
o:::os, <lO prco;o "H"'"" Pl•tl '•; t':ur•op~;on A~"- 18,00" ~-.. ~-,. .. ,.g,..,i,ntC .a 31f

~il\s

H~r.angon1,

•nt~•pr"tildo

~<:'~p.-,l.o

Cr;o.ldc

'",l.bi<.o!& d" naH~. Oorpo\~ ~ .. troe,. u~ ""''"'"'~"'ndi!n<:l"'"• ,.·2~ d"' outub~o

"""rcll\is

Or~"'"

tnc, st:di\o!da "'"' Hian>i.

<Jing.

:otcst""'" ""t"'ntlcldade das l<ssln ... tu.-><s.

EM

~"'t"'"'bro·ao:

n..,iro, o o;r. RlchOir<l

ra<::o.,cnd:o.~'ilo

r~t11lio:;;o,do'õ-

foi

~

P"los

~e

do

~>•ritos.

Mo:lhor <iaqoJ.,l<l diill e,

o sr. M"'"""~l:lni di~.""';.. CPI. 4'J<• o ~>ncontrn tinh•, ""'"" 110:, o
" ••• <>~Jo;:t•vo

d~~:_,,t.•Jali..::"r•m<: ""'
~~-nvoJ..-cndo n.~ Amliric:o. l.<1tln11,

t.;m~~m
\ll<!'lis~m

t .. rmo'!O do 'IUI"' Coll!it:tl vlnhl dt:-

""Is o:5pccific;o..,.,nto: no B•asll, 1t>
d~ oo<: t.aloci\~ """"" disposietío "'-''"" ev~tntOJ.a\ld;:~.d,. de "'t.IR
"ne"CCssltõlr de oolgu10 t lpo d11 "polo, do: ,..,,.,.;;o de re-

1'.,_

PI"e"urntooçí\u ,,qu1 no nr ... s•l .i.OJ.nto l:o..Petrab.-;i.s ou 11. indol.~rlas.
troqu,·,..lcas."
"!~<>•
""' ~ror.ontro ccrd 1>1l~ .. nio. houvo: n;;o,da dlr lli'IP"'tacular, nRnh"-•
iooP~'iVi!,tl:l.
~<!I~ 01uito t'r<~nC1ilnl<:nto: "" dl,;.s.c qtJc .,.._t-.v•
satl•f~ito
coro o"""''""'"'" 'lU"' <>1<: t lnha na Pll"trobrâ,., q1.1c vinha f'u.nCion"ndo '"u1to bl'm; e que niio ., .. taVO!. .. entlndo no:nhu1011 nR<;RI!ilda<lc-· ú' to:•· ""'" '""'P~<:.,<:nt:o.o;:í\o novi". no Rio d" Jô!\neiro, ou no lirasi!; "\e J'' t•nh" J"P.Pr'õ',;ent;ont" atuando. Nilo,.., dis't: 'l'.lorM 1crla
, .. ,_,., repr .. ··,o;:nt,.nt ... ro!.t<!rlorm<:nt~ "'"'Iii ""b<!r que "'"tR ro:p,.R~.enl.>nt>?
a Q Dr. Cario'> s ... nt '1\nn;o., o o;ox-presldant<~: d:t PetroI.Jo•;is. Ma« "1" ,·,fio oi"-scoo~lQu" po'5.slbilidadc: de: UMil rorpr.,sentaçlo
f•Jt•·""'• c:~so surgossc•• dit'ir.uldade"' d" ,...,l,.~ionttro"nto. Na•Neilt
moo,entQ, ~nt~~t,.ntu, <!lo;, nSo tinh;;o, porq"" "ud"r de ro:prc!lentantR
oOJ ~..,,. u• novo n::·pro<-5<:~nt<~ntc. Enfl10, nds no1< despe-diMOS.
""''r. """ntiv<~: "U"'l•lu<tr ~onl;;o,lo can1 .,,.,.a "''"presa.'"'

,·r

norm .. l id11d<t.
"l~<tccwdo

"

-s"'r rornorr.•~'' pcl" llr.g<rnt inlll, ~p6·~ ·' <1e-so'<ol)ulamo;:nl011'~<' dlr
Oa ..-nt .. Oidln>entt>,. ent•· .. " l01l~rpctrol t

on,"cio
, bro

ot,.

~3 ~,..,

"e-ll'.rr"g"'"ent.o
US'Iõ

•,<ô<tEn>Liro d" 1?91 vinde., 1o1o1r·

elo "'I!:Sn>O ""'"'"• fl opf!r~d(o,

"- P~trotori\~

~one\•Jidu'>

~"

~·~~•

tiver,..,

<'. cl,. oOJ.ltJ·

lnh:I"Oit"dl.,dl! peli< F:dubr~<, .:on~preEnd.,u o

<le 41:}.635,588 b.:~rri•,, roc d11. 2'1 di o•Jlv.b•o, no valor <1o:

9,764,649.68.

S<!lbY~

!!!>til operi<~Sic fl}t"<llll o<ilitll!l. "~

.:on.:lu~ão:s

do

L.o!O.udo Tot.:nlc:o dll P"li<:illl. Ffldtr,.l=

"'""fli"'"'

"O b"'l><o nív"'l dO"- <~:!ótoq•Jeli d .. r•tr~l<:o,
JOO!iltlva vo:rlflcad;, nil Op .. r;,~l\o .r " gr~ve d.r~lllgr~da nO\ Po;:tr<>bn'.s e" seten>bro
<l"' \$'91, Alilldo, ainda, "o rato d" ,..,,.. clitl> "n<ll:lhor <>fert .. , o:n>
t.,,..,o.r .• ilbs.olutos., de <ilao l<?vo:, P"''""llc., .ao"lo "loillnatârlos ~•r'-c·
l,.ri:r.ar' .:o••o normilll ;a opo:r:.o;:ilo d~ <:<!lmPr:< do hJiól"<! j•.lnto :o lnt .. rp.,trol, nÃo sor conflllurllndo qu:o.\quc:r preJOJI;;:o lo. Pctrobn\s. ol
Vl!!rdad<Z q)l,., 1lado .~ s•J:o. prO)IiMICI\de !J<I:OI!r·i~lo::a ,.., ,..,\1\ç;ilo "~~~-

qou·i ~m abrol, ""' cidllldl: de San Antonio .• T .. xas. cu • dois
.cal<.'•!•''"' d:o. P~·to·abr:\-. ,..,,Jnimo·nos nYm al,..<tco co• ><l51uns rcprcscnlant~,; cl;o c.,,..,\.,1
- cerc;;o, dE" ~in.:o. Nors-s11. oportun!d11de, fui pcr90Jr\l>tdo c,.,, Pilr":O. ;,t0.111r no Srar;il, pr<:~o::i• .. va-511: dor rcpro:scntant ...
'r·:l:Pli<l•J<!i
~
l.udo"' que;, M•t•J;;o,ç~o r~S:o havi" ,.., ;;o,\to:r .. do, 'lUII: •
t"o~'""
dll"
h•ab>llllu d"" r>~·t~obn\$ l'li''""'"""'c '"" " mo: r-ma, ou .,,.ja, 10
»<lcolhó.l d" '""I'Fe•"<•cnt.•nt~. MJ flr:>.'lill DU n!l:o f dot tot11l d"'cl11iío d•

.

~"'~····~---"
"Po;;to.:r·!or•u"rot..,,
~otc~bi infor·•nooç<le,. o;;ub<"c rEtprP.'lt:!<ltao;::O:o infor01a1
<I« u"'" '"'"'"~"li" <lo '"'""Pr<:dd~<nl1i1 C;,.rlu~ !'i"nt '"""" P-''"" coM 11
Coast.tl. N<1 ""'"t•Jnidad~ d!l visita do dlrlr;.cnl<: dR Cl:l'-"lótll,l, POI!r"'l'J" I c- i ·• ., I~ ,,c to r c es,;l\ r o;-present '";::i o i "~orm;;o, 1. lnfo.-m>~nlos ncvar.~<o:nt~
'111" ,, d<!<.I·.~C. ~., l•!r ,,., .-ep.-e~enlant" no Bras-il c:~.bt: apena!". ;. ..-mprP.~"· E:HI!>t"'" "'~P'""Sll!". qu., ntua" no Bra1il <::o• ro:prc•·cnt~"t"''"·
I!
outr"""" nliio. In~"''"""' I <>ue o .,ado de rcpr"'""'"taç;llo
'"~'"'~"'"l n:Oo c~" o c<>~r~to; que dev .. ri" ~;,..,. providcn<::lad""' t'o,-n•·>~•~·,.o;:io
<!lU
tr~.<bl!.lt<ar diro:t"-mcnlc. E,..,.., dirlgent" da
Co:tatal
1nf"or"'ou ~ue .,,.,. ;;.,.,P,..., asil<edi~do por du""'" compl\nhill'li d,.!lo:Jos••
d"' '""'""""enti-lo!õ "'<.ilou t!OJ.a"'= li\ Polc..: ot.1tr11, dt c:uJo no"'c nio
"'"' reco•·do"' ""'"' conhaclll, P"rlluntllndo se: ~trl'\ 1\<.: .. lt:áv.,l. E"u dl~~>
·~4' q.,,. nS:o tinh;.. ""da contrôl..il comp!'lnhla"' ro:at'lr.,o:l <1U"' 11 dt<:i-<!ÍÍO de: us;,r ou nfío rcpr~:sent>lnte <i d01 companhia 'lUt es..t' "'"'lfD" i "nd<> co01 ,. Petrobr<Í<>."

Abri!'de199~ .... ····-· __ .•• _rn,~."!l-JÇl j)!) CONGRESSO NACIONAL (Seçãoii)
"'"t"' ,,

_t::n ..

,...-.,.1~~•-rc~,. 1!'\:t•·ro;:<:, ''"" >•<'DÓCIU'> <l.< •:o~,.t~l

é;,..,.,.,

l'"'trobr:'\,.., ~ l"oL;._,,.. l"o:d'-'r~l IJ'"•'-"\I._>IIber ~o sr.

,.ft_». .;:ono•ron" ca"' •:••tr;,,.

•4f

.,.,-!k~

J'Jnlo

l'ar

o1~,.; r•l~cõ,..,

.. , j . c, .. ._.," SI". Orou:n ,,.,.,

t1

(~~trt.>roM)

Car-

,.,..,

33~7

Terça-feira 20

ftm, •• ~o'"" r.t>>ot'JmEt~" ,, l'•_lrabr~·, '"'li<><:•~~ ~<>~ ')'"-' trad•ni
rE>J~cc.e,.LatJa >'"'~ ""l~" tr~dif1'1 lf>o\ul ••
··l.,.meotu!., """o'·'"t!"" ,,o l'o~to ;l., ~~t,..~·,.umti<là"~O,I,C ~o:pre·-

Es.l •. :.

los. Sl\nt 'Ann•; ltK-Pr.,..,odc<lto: da rctrobrôr;. nfto ;, rrprocsl"ntõ>.nt<> dll co .. s"'"' •on\;., P·"~ tl\~<l<.t"'r t.:ill' 1:!..-n.;:fit:ra.,.,nto imprôprtoJ 11E"'õt71 ,J.Jti,.;..
,.,.,, 1nl'c"""'mu• '1\.l~ ""o>rr:<<;;\o n:'<<> r.,; .•. on-cr~t ~~~tl .. _pO>"q•.iE a t>t-

rur
"Carlms R""nt '1\nn.< ,,f'lr"'o" >1U<: ,.,.prro;;rnl ~ "Cu~'õt;,l na rtn;a d"' pctr<>q,.OMo<:o,.,
onclo,,,v,.. d'"""'
ccntr;o.tD r~d •c•~h.r colO
,.qutl" cMpr.,~,~. PllrJ< cOJod.o..- dos onto:..-.,.,s..,,. <h• "'"~'"" ""'''' no g,..,._
•.r\,". <Ro:l,.hiro_o t>'I<I,>L<'roto J>ol.c•al "· J'J?/'i';'J.

'""""'"r"'"'

E .. tll

r.rccn

.,,.,.,

.,

>'Ô<: ~ diE'~co:>t•n" "'" ""l d t•:f~r~;,..Jo Jt.>lln P>W" m~nter

•·o.,orrct>lt~

"'"o;

onf~"'"'"'çt:., .. IJ<>~

'õ'nlr~

..;onf'lltu

·~-~n.t '.'1""~

vog(nto~~

C.Otl><"l'~to

'"'.h-,.·, do:

~ctr6lt:a

dE:

Y~ canl•a da tlr-

"ntu :, P•·t.r·ullr,ó.,, : ... ''"'" <1PP'-'''"""h' .. I'• I:, o' r.,dorr;o.\

'-•"9'"'do de i.<lll\lM""' COMP<\nhool •-•,tr .. ngo:-or"o;, .. ntrç LlM; .~ C0"5(,..1, com;.,

·.ot•;,...,;la.
f'ol•"~•~

""'qucle

F~d.,r:ol

01oooento.

:

'1'1"

"'Pro<·!.~ll"i"'lo
~~o rir"'""
lo~•.-. r: ... doo;. s ... nl 'Ann~J
a Plrtlr da
;o.dMtnt .. tr-~~:Oo <111 Alfor;o;. V;o.l.:n1.a ,. Ernor .. ta Wcb<:r, l'lnto "t::a>~o;tJo.t
' t!o'md '·''~): ,.,.,._ C.010P•{nh 1 i< .:;.,. ' pCt ró I ('0, "'"'" t f'e10t
ai
pr,.ocup>t~S.o noto I'E"laç:l:o "0 co,.,.,;.c,.m<!'nto d~ ~,...,,. ce~otorrc\"1 d,. P.,trobr""·

'

Y''""'

-'!"""

rrÕdut,c '"' r•r·•.:a "'<:<>~'d"~" e,.

•1

~ecl,•rnu

Cout'"''""

r.. >õnt:<.o d"t::htl~,

f',;t~tJt«.<~.

Ma._.r t'cto

Al..-:~rfln9i<

;,

CoMt~$:;0

ol"'

Síndl-

" ... ~. o.. n•~;l s .. nt"""'-'"'''· rl" ""Prc:-r,<t C:ap.,.,Hor.n, d~:~

'''•~•~du

for

o~.-.

Pct~o

tI' 1 o;,,nl •\mM i ,r, <),, C... pe Horn

1)~!"1

ca,..los
intorr~<;

dorrtv>ldao;;.

c

'"""""
n;lu c<>n<~ell"'" "nl<'<.:ll"~'
br.\- t>Yr."•O'-'t!'',.. <~•·l~~l•>·

''-'" vt .. l"-t ,, "<.ert,,,.

r~·pro:•.cHt~.;,.io

d·• f;<! 11 br"

nas

··•-•as """,..~"ã"'" con>cr••·••~ '·""' • P.;:_lrubr.···· ~lu •-«~<• vn·~<.:Qtt:. r,trorforr•·

tio

"'·

·;,,nt""~''''•

de v.olt: 0 .oo

r.;,,\c•,_t.,·ro.~

c•ql·<·.l"

r""

•ltt Çd~-tbn<

"'

l'otco !'<:t.•O\.,o, t'<!'PI''1rltJ.:tndn to<lo~ n~ "'""'.'< ~-·~;·~···• "''~ ~'v"~·>o~ dr~ãos
J.o ··~·p;~rta,.t:nto ,_.,,.~•~•õ!.l d>1 1•-:t~obr,>·> ,. ild>,•nl~•><l<:> "~'"' n ~.r. R:ogo'roo
Mi<n-.o

11li'o t•nh.,
.,,.p,~o;;a,.

do:t<"

<.OMI"''"n~•

ln•~~~~·""

o

P•'l'"" tl<•cod>r

•l~mon"t'''~

t.umo~<·,,

· .. brr

<=OlPrt·~~rtn

,.,

"a"'- c

q•JI'

«s

~onh.,cil"ornto

chohno

·:;ob

Al<:t~t;ôõio

t'nl>OIO

ÓO pi'O<;('~.~<I <"let.oo;<it"<\:1 <Õ~ C"ntP~f>l>to! .. ~"f'"(ld .. de P"~" torn"~'""''

,.~;~

dlrEto ;\O

"'" <;'Jó\S

r<!'P~E:S"'tll,mt~·,_

<l'J"'• ~nt~rooroH:nt.,, 'lqurl .. -~ "':-:cc•~tov . . . 5 ttnl>a"" .. corsP"tncop~l E)IEt:tJttvo <1,.~,_.~1~ ;it'r;>. qou· C o
sup.,rtn<lo' _r.or:co11. r.om ~ <'ntr,.<l-' _do·.~.
Albo:t'l·~~:;:i,
•c,;Es
níi:o <~O'>'>P'.!>Jtr~,. se C1't,.cvi,,t ..-,. ~o-., <"1~·-,
deJ:fi•ndo-os
po-c-oçup;.,duc;, , .. ,;::iict pel~ 'l'Jil\ P"'tlt•·''" :>.u.:ilto ,.. 0 Jorpoo;ottt_, >I'JII?, n~
q<nlod!ldr.
tlE .,., .. ,,,,.,.,do;-nh d~4'J<'i'l •cf;ló\l~l, ~Od!!rt~
~J>ld;(-l<a.
~;[~;.~~=:;~t··
con"'F"'''''-' cont ''" u.tm AlbEr·l~.:::-.,, """' ru .. ~,.o por

l••nd~-:JErl\1
~·;:~'""to voo;

•><J

lka~ol.

,,·;,

vir>(.tllt.>._, t-'O!Pn'>M't~<'> nn ii01tttto <h .__Lon.;"""' P~'""~~ ~~-;... CJ.-.,i,n

o').o;

''"'rlus ~l"nt 'nnn"'l L 1\1' to;'nt.>.t ''-'"" th ""t~~.,\~cl?r novo·. cetmprOMt'i'f•O!ô
•Palo ~ Co., .. t«\) nio no,. dt.::E,. rc:-:opeoto.
r~:ntrçt"'ttlu, '>t1b oo; tlooltt no:> .... ,. <:001PP.ti:·n~,, n •JCo d,.,. on .. lit•Jio;i:o;-"' do t .. t~>.t$o,

Minoo"

~·lbl•~""
~o.._.,,.c,aoo;

c d"" dor e<:on""'''' "'"l• P«ra r~~..,,.. v ..

prlv"do'!>.

Jogo ~rEt"""'"'"t:nlc .. rmlld<;r "~'" COMbó\tE•
J.,.o,
t'l\.1

.-.:~~oo-const•t•.litJll,

podo::..-

uut~o

lado,

do 0.-MPool, o ..

~·udorso.or ~ont

l'odrólo;:c

to<

ii GDJOP~tt~_ão

,..,.,,...,n-

~ontra.

o-:

orot-

'''Z

~E:

,,.,..,, "P'>l'""t"

dl'l

tnfe~r•>t<:~CI

IOIS!>~

que a P~l<> Portrô-

ont<U'P'Io;E"S d::o.

Co~ .. -

p~IÍPrl"'

niio se l'l,.t•fiG;;o. que <?dOI

.. ,., pano Vttlbtlo;tar "'-'"'' pro:t:.o::n ... ã.r'l

PoJo

<::Ootorrclals,

19<;>~,

<::o~"""'t'! ••~- "'"P~'"""-

di'

nocrc.ado qui', Nuitao;

qu11.d~o

""%"'-•

It7~tE_~PEtrol,

d_a

MI'd>:o.ciío da PCilo Prtrõllto.
17 dor ""tcoobro de- 19'H,
dor crlttJO

FR~ror\ra

/>11i'lsOn

~'""do

orure~ptll"'

.1,

P.rtraooar ofcrcci!'•J j::f.lbOO

ii P .. trol:.or,;o., por fa>< dlrl9ldo

dll Silva. Entrt: c•t ..

.;11~

tooehdas
ao

,.,..,

e- D dia 1f! de OtJt\lbro dCI •1111rcnavacio

11;

1BAHA P"'~'" ,..·.,.lnl~io da" ollport"çi.rs d., .,.,t;~,;"ol,

da

"'"spornsll

cts:sde o Mh• d"' JOJ.nl>o de 1991. Conformor .. scl>~ror:c"' crRcl•~d.-lo do Jnqutfrito Pollcl"'l n. :::13'1/92,,. propot.ta da p.,tr-o.,l'lr- f'ol

tc- pelo o;r.

Mar~o

dil

po-~ t.,~ • .,

Ed•~t>r11.

Os

tri ..
ou

e o quarto, no _.. nt~·roder da_ ~~;~,.,,~-1\o, nilo ~I'IUSOII pr.rj~io:o

li\

sida

o;r. Mlwricoo Alvo~.reng;o. J. CPJ
ch"'9lltoll»

Trlllo Caf'oi Mllrlln,;onl,

~onsultor

lEVõ!.dl'l """'"'olll•orn-

dto P<;>lo P.,t.-úlco, it.CI

~

concluslo

~uc

li1

oo; ratos :t<bardltdos vorla prÔprl,.

a reforrlda co01ls51lo restrintlu ex-

o f;Q'U ""P"'c t_ro I nvor.,.t l t>~t ir I o, As•oc i e-,;.or a

isso • rcdu-

cio

l<tntstro
·~11

(i;,.

Infra-.. -..trut'Jra, o,._,., Jo!õ:o

Si~.ntl).nll.

Oo;

dado'!

;;

GPI .,,_,toro:::a.-.. apen""" can:c:Ju,;.iõo d"' ter h;o.vido Ui!OO~ia

..::'<o ~lltrE a l ,.,,t,.çl\(cr do esp01ctro teroit te o e a rlilclucão do P~il;l:O. T~nto
r11duç1io tio ""pec.tre~ de tnvl!sttg>\~~o pod., forr •;odo ont.,.n.<;.>énat e cn-

"

,;.ejado
c,,zs,

Jo

onterveno~ncl>o

n;.,h._.., ,...,,.,_.lt ..-~o-

,:~.,.,

"'" Pll~tc~r. fl•stll oca•llio, :t.tu>~rd:o.v•-sc

orntr"

d<1 Arsocntina, taoo

<lo p~ó\:::o •nir.t~l tle sttu runcoon"""nta ~.;: :'>0 p,.,. .. 10 di~>!;, PCII' o:>r-

t .. r

loc.ro~:p.

r:o-

~~o

010 ano, "'" "1'-'11',; fechado o nct6çla, f'or>~M treocadac in•.iMorra• corr-or•"onclinco;a,.

f:~t"

abo~tado~

•11,.P<Mt~âo

E,.

co!t\pd<·no •·''•·

••••eroo;;11nlt llll'a.- •;t..,arrt">, •·o;po-e"ôrnt"'d" no Br:a,tl P<tr-

prod•~:;:ir·""'

•níôo

ccss·i v11ooornt tt
Oporraç:iío 8.2- Colllpra dor ""tllnol. dto P .. tr·o,.ar Tradint. COJO lntorr-

IICtilnol

r,,_..,,.

'-'o: ,. .. p~o;oo;ornt,.,_:ãu tJ;o coopt""''!ô" no-

,;,çliCI d"' ,,.,. • ~,.. ... ,.de m"l:o.nal da P.,.t,..,.,.,,. Tl'lldln!H e, ·c-om""" dlt' dlor11cl

'"'P~""""•

t>.llvldt>.dor da CuJOP"ohl>t E"Statal.

dE

f,>t<J<. nCI ,",mbtlu de

~gntou

(O,. apelo E 'lt 10 p;..t it>. dor p;orte do
da Pctrabrác fora dos p>~rlim.,.tros que dQ'VI'• regular

tokntCCI

'-'~"

1" Polo p.,trdi!!:C>, .:o.._o correto~:>. nQ l'Oifr_qo.dq_f._.~-"~" d" l'etrob.~~"' "'"-1.11-

,.,p.,dirlo•,

f'll.~t)it,ndo

<l!\

inv.,stt•JC'J 'Nill••l ~"'"o•,: ~a~l.<

po-lvilet>"ndo opo~t'Jiltd.Od<>.:. t::slc <'Pf!lfdio sugter.r "" q1udro dor di'IPUtR

tl~ PEtre~:..r;!,;,

apoio d,. p!O.rto; do ""'""o;;.\

.~,.

on~t~t·••••_

Stl)•\t•• .'\ttc<il po:l" 01'\l,•m <J"' -: ... rvr~a :'•()02/92, <l<e 25 de 10ar<::o

CoMt'·".:\tJ

~,,..;"!"'"os

o

,, ,d<J<I~..:Io do "rsq""'"'" r'P"" "~-~'.-"'"P"'•I>•·•·

ooterors .. es

nl!~<ic>o•,

~o"

'"' . "' ~"'",{,., __ ~o t.rn•~•· • unloec' '"""' '' ol~-, .;.,n•lnc' ~'!\

.ob~l'·

J.,,..

orc~""'ot~amotnto

Nn.lc ,;.rnttdo, o

<1"''

d ,,....,~;;.,

r.

<::.,,...,,

"

redução do

P~'~'ZO..-

q•nnto

~

deçl!l>io dor

red,'-l;l:i~

o Prll:::D

levado" ro:di.IZtr "'"' te10'l10!. das apora(:ies. E• qu;o.JquEr ditt.
a p.-oit ic>1 I! ton<l.,nl\vc\, poo-

res.~~l'

t>CS!Ioais ou d" srUPO!I

~ubmet.,.-

<I""'• .. ,.

" btJsc;:t, d:t verdade a

~er>tl,

o!!~:~ ~o,ncldlttO

poclor

htpótortntor-

ca• o

lnt .. -

r·<il"'""' no.iblio;:o. AdEmll.i"i, 01llmentil ;.o. hipocrlçia COMI>CII't<\mcnta1 dlls au~o
~uc

r!t1ades
•·+to~.

Com

bus.c::oltl sobr.,por ao• res1.1lt1'1dos Esper,.,dos o f'CirMBÍiSIIIO dós
,.,,.o, P~'"'""~''•aoa co" ,.,~._,. re'5opono;abi.lidtldes.!.

frcnt•

<;la

•·.oosa p,jbloe ...

11r. Vatncr Frac:o.ssi.
P,.lo 'fato <lor o of'crtaote torr •• s\lbmortido à r"novaç:io dor llçornç:ll
PCJCI
r&~]

IDAMA C lia
Entret~~;oto.

I'O'"P"rativa'!l
o

p~IIZCI

dE P1'1ta111cnto de 9e tlills. do 9/LF a Po1 feia FedE-

con .. tato\1 ,..,,.. .,.,.ta :p. ooorlhor oferta.

,..,..~ado.

vc:~:_

IWSCI

sor doru nua

~o:>ntll'~to

que ll P•trobr>lll nio Ylnl>a

Alim do M:t<l&, nio ho11vc

pouca•

cont~>~ProPo.,.t>~

ç:o ofer•ddo P"'l;o. p.,.t.-oM!'r e i ll'll'tranhtv .. l
aorntE g nii'!IIÔtlo q'-lando ll

de

ncgoclande~

p~6p~la Co•p>~nht

..

po,. .. t_billd:o.dors
ntfl!

aeo•panh>~ndCI

da Patrobn\s ao prc-

inf'orMl'l~iia

que

11.

Ainda

.,..

l>:onçllda no NDtr•,

par N.rlcon Forrrclr• da Silva, a :::1

fecha o nllgdeiCI

~coo

a Pctro•ar.

tCitJ

,.,.

<I(J~

m.onop(Í\iD"- Esta!!- dir•trizi!S tlt'l!tavll• 01uito deputo et ~tlf< o~

nllfltli

E11tc

Iii

Hcl11on

o

FErrll'lra, d" u• lado, c Rot.rio Manco, de outroJ aquele• favof'<fcha-nto da .o•cracio-

:o. pr-ÓPria .,,_,;ctineia

valorr
F'c~orral

>~o

l:.o~nd.rir"'s da dtt!lrctulaJOit'nt~ito, da prlvatl:::a~io" do

dor
diz

cpls,dio orncorrrou lntcnc• dlscordin_cl:o. cntr11 011 crw. V>~tnEr F'rac .. acl c
rável" ., c•tc contrário

f'rtro-

""t'icr """~o "bordlld><o. "'" outro• ltorn .. dtr'5ole RE! .. t6rto, estava dc11cnhado por la ~ht.<~.çí\o po\ ít \<::>~ do novo governo c:., cunl>o n•ol ib'i:r11l, qtJII' ii:d<t_-

._.,.a f'aixll de c•rrEta-

P11trobdis dispunha de •etanol wuf'lclornt<r p•ra os prd>tilllos .,.,,..,. ••
dcpe~is.

que abr igau :os decn\Í_nc l"'s de lrrorgulllr ldad"' n:o.

f'!~ou

rc.,.posta à C la T!"adlog Cape Horn, ,do Ch\1.,., ""'qual

as•L•, u-. !lorooana

cornár lo

lllnlu na t:ilso <lc opvra~õe,. no· ,.,..,..c"ado aPot <iu:o.'nto ""' oUtr•s~quor

brllll,

'"""to "'xcc"'"'lvr.oo.,.nte !11'1lnd., - out/oov de- 1991 - "'-''""'ntc ca•P>~t ivcl
o1.1tubro,

O

que ,.., f'orcl>asc" t!iiio rr.pLda-

da Pctr~:~brii~

ÓJIIO

nono,pollsta. P•ra fa-

~u>~c d~retr lzors pol it lc>~S ne~ !leio dtl Cooop~nhta, o

defini~,~

caoobatc

Go"t~rno

p.,.rrls cspcclf'lco• dor prof'iCIIIctnllls pll.ra 1111á dlrc;liie~",

-;;,., aclrrctl.l os lnl•o• •ntrc o. -dTY.,r.11oc 11r1.1pÓr; q1,1e all atllav>~• co•ô

prof'Ls11tona1s d., carr•tra.
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llldo, IHi lotou·elltiC"' c:om"'..-~l..,ls de u01 tleM-nú.mo:~o d..: pe,.;-

fl c 1'ax ""'""dio~o por Edub~" c P<'l<' P"'""~ o so-. 01\n<t::l Sllnt>lonll!"<a,
Cio i 1.,, •le,.creY..,ndo ,.,.u,. P1'0">50$ no CECOH-P,.trobr;>i.,, <>. ter o s..:u t,.or

EJOpr.,sl\11 que VEnci.,,."' <:DNPr11m ""rvlc:o• e prod..,.toll> dll t:"OmP111nhi:..;
dE"'"" -I'Or'in!l ou <li! oulr".ll, 'lllrntlr'i\101 tlmc•o;:ada •
gôcio• ta,. ll'õ Pl'"!i:vlsivwis ... u..,noo;Õ•s,

ccmtlnuldMde d1 o;;cus rur-

umas IIUIIO:ri<h••· QUtr'11S POIItõ'l.tl ,..,

~o>ritlc;:ot.

'""'I~

~<I

•t•~..:

nllh.irlli.:O

<.ic$ 1:11b"to:• come.-cl:ois

qo.ur r.onsld.,fllmos

nu11>1 econoJOi" dr m"'rcado, t"vlltll-no'l. chOI.JOl'lr 11 "t•no;ílo P>lrll

repou·cus•io

f"lo~

<ler.t<l"'

c:as di!' ólro d ieso:l dll Into:rpctral, empr .. sa õ>.rg.,nt '""• eh"'"'""' '" llt<rnd(o

dc

on:--:J.!I<:I_!.l-<1 ,-., 1"991, ,,::;o- :-ó 1l 'DECOI't··P.,.to·<.oiJrii ...

li'MPres1\ qu., <1orsrrutlll dli' po .. io;l.\o prlvil"lll•d:~~ como +'orn~~:c..-dor•

d,.

do prod<.to

c;~,so

Coa,.,tlll

d:.

~.

n..:ss<~

conl'lrll)~..,.,.

p.,trcileo lo. P.,tr<ibr;h,. D.,po.,ntr,. tlenuncl:o.do<J
onú.,.,ros

q•~e

.,la

f"'cho•~

""'!!ÓCios com 11 CONPanh!a, .,,. 1991. A te.nt11.tiv'"' do...-. C....-lo'i

t., da l:dahol

l'iOSII'iltln

- d<r ligar, a\nd'll '!!Je serro r.uclôlsso, p:.n.. o -sr. Alb,.rt;o,;;:·int'orm;o,~Õil!ô ii

~

esclarrcln>o:ntOIOI

pre'iiln<;a do sr. Gr.,.,n no

6rao;o\: a dof'iculd11do: rncontrad11 Pllra IICRIOSC> 1\0
rt:o.nto

ru1s

cup.,rln~"'""''""t"'

.. .:!lim r.pu"' o "r. Gl"f'O!'n f'ala !;On> c !>r. !'"raca,.al,

nil'o co01 o

~ltuho.!",

cont~

sr. Alb.,rtaz;;:l), dilo

t:.omer·

,.djunto,

d., intl(!::los

~.,

"'" curso.
ocorromdo mud ... no;:;os "" .,ccnoMIOI dll vl.:::lnh~ Arg.,nt lnll, com" llllPh~ntacio
!lua po] /t i!::a ci"' 1 ibrrl!lli;:ll<;iof>

de-

<!>,

t.t~Mbêm;,

ela 11t I v~o;AA do 11"'rcosu1.

Por, l•so, MultKS otOipror•"• brllsil.,irlls e .. strtlngelrll• pus<rra~m-sc • f'irm:o.r ~a.,.lo:!õo no .,.,,.cada e..-g.,ntlno d" p.,t .. dlo:o, viela que,.: prlv•tl>!ao;:~<>
n~rgdclo•

d<rsc<rs

tlbrlu opcrtunidad,..s; 11nt1rs <l.,sconhG"cldlls. A Coaatal J;\
<l'!iotl">~tégl~a

dispunha clo: po,.h:iiio
llilo:lro

por· ..... tar s;ltuad;,

G"'"

P"'"" f'orno:t<rl' port!"Olfi'O "'0

Arut>ll. Buscav111 -r ...

A'liosl"' l;o,101bê01 o -l'iztr"'" F'dubr"' o: r>ol<>

<11'\.

choqu~s

provocou

dwntrlt int"'r"""""

,.,,.<>

~etrÔl<r~.

com.,r~·;o.ls

,.,.,rc>~do

bra-

Ml!"SMO nll Argorntl1;!1111'0, os"'m

p<rl-a DF.:COH-l"~rtrob..-l[s; so .. .,nte u:rl1u1 coonprovll.d>~!OI O::OIM

'dotrivlldos·
tine i ~o

,.. Vll!!~li:l" Fr11c••nll dEt que a
i.-rcgul,orldJ<dO:!I n•• OP6'1"11C:Õ"'• d"' <:ompr>!l de P~trólo:o e

de

o., pro:Julzos, nlro í ac<rft11 Po:l" CPI til.l o::omo f<:li'!!'H,!_h,dll.

11. .,,.].;.-

Into:-

"""t""

~

·eu relatei<' i e dor
punot<V<I ,, posterfori,
n1<P"'

per

N'i_~cr_i~n

NIOC -.
hl

sr.

>~~>rov<rltando

ou

~!"I

l;o,l

lnto:no;iío o:

ando o::ircunlltinclas_<rsP.,c:lf'ICllll'o, do::v.,rlllm ter pro-

~<.clos

PCII"<: i onado

, ..,.,.t..tl t

Petl"obnl.~.

~lr1111tiv1101ent~r

pcc;un i ii" I 011 :roos I n t cr11ssado• o:m detl' I ment c

da

1110 :R•p~rcto t.,rl<llnatlvo do• ,...,,.ultadoa, flcto.-

c:a .. •s <:onc:lu~ÕG"II da P•rklll té-cnica dll Palie\" F'..,dtr"l quo: gstl-

mos

OIDU c Pl"cJu(.::o nas oprr:o.c~ .. ~
Erltr .. tanto,
r<rclm~rntc,.

lnvt:st Jg,..,d~:~s COOIO sendo ci"' USS !i:S,<J64.S7.

fiO c:"e.~o dt<. vantt<.de t: da11 lntcno;ãc,., há lnd(clus dt: favoqu<r ,.,;: condu::o:lrlaM 11 F>l'lvllit!ll!l.lll.,nto de lntt:r.,s&<rlll P•rtlcu-

de "ln~o:r""'""" ccntra!"lt~.dos"' n:o. Corapanhlll CQIJI

c:l:a
"'"

]oJõlr~d!<,

r[_Qvg panaram"' 'lU"'

Q

drs .. nhl!!va. flcuw: <lU""' f',.ltosll<r o:• "llt..tt:rrll dlr grupa.,...-- "'" i!CMPr«s111. St:
Albcrtaz:z:l lll"guraentou n .. st<rr. tcl'raos <ii por'IY.,,

"a~

Pctrobrá,., ".dcspcotQ d<1
nio tm1ou nP.nh••"'"

coMo -r .. z <1o "Piliódio da p<1nl;ão

dos~.

P<rd'"O

tõCI!Undo,
ondic:11r O

r>rnvldincoa

.~plic<o<.J"

"- To;:c-

.. :.a:cutivo

da

_t:~mpan).l;
domun~l>~r

GrEen em

Vagn~.

o "poio do"'"·

Albe..-t».=l, o.:v<denci:>.AI o

tncilmQdo •!<>"1· ·;h,.,; caus;o.v""

"t·~«<;íi:o

dll!l.

"'"'=''""'5"" c:-O>ncorr..,nt<rll;~ .. ~omrua

no o:Pi!oO<.Iio

i)

p~opor.til.

à

~-,.pr"'""

d"' I'OOl"n<:ll d.o

-o:uiçll. Pt•t..-muo.r,"'

nc•T• p"r<"<:e•J n>uotc' bem co.rac.t.:,••::ado, n:>:o

•;ó

Y>eloo; ~o:talh"''" J;l tr"tildo~ notste '·""itulo n~as pelo r~t·J d.., " Petrobr.t"
.H::eit'>r t<.,.o rnt<:> I<Orm8l ~ dupla pr.,.: .. nça ole tf'adlng-;
Ptrb"Om~,. "Pclo

P~·trúlO<o.

f'~cho.•u•!ntc

t-'G",;t~

da

-

vohadll pal"ll til IS f'lns. !::11 'U!i<J.ndo lugar,

~lrcuo:o•

slgnat;:\rlo

·"' "1 il:;.,.,.,., • ., "'~" "Polo P"trdlo:o lhE' f'~<z, """'oci"d" ;;,,. l'cdQ ~•..-. Cilrlu•o ~"nt 'Anna sobre,.,., dificuldade-. olc lld"r O:.oM o

v~l«~Dou;

e Nelo;.cn

tado:

~I«Smo

Cstral<i'llic<>!>. Alé01 o.\i!$.,.0, r<:llltivaI'>

o;lndicS.nc;,~.

Int~.rn:o.~ionll.l_Oil

;>,'lnlci,.tiva

r..- .. ~a,..,..l

<l~ntc

C~1

c

v"icul;;:or c:nrt" com ,.,.,,.,n ... tur'"- t'"ls;iflc"'d" <te

1-ll!ln!IO

tiiO>P"" dl,.tlntos.

apresolint<o~c,.

'"'sunt<.>~

a!l<;ln<\t<~rõl.!l,

_dit'cr.,nçl.> d.,

p,.lmli'iro tuga!", Ptl-

"'~~'~dois

~>ropa~,t"'

nmlso do E><-S<rcr.,t.!.roo de

r>l qui!' ;..s lrro:gullll'idlldlts PI"QSPtrr••,.o:m .,.,.; ... ntr<:O:SIIIIklc h><ver !JMII von-

<"<rS!'a-nos do:sd<:obriiÔ.-lll

d<1 v.o:nd"

(.);o, Flr:o.o;petrc. ,.,.., R:.ul Mc .. Mann,

<: Sok1110 Ro<:hi!.. <> prini"'I'"O todo <:CIMO indi<::lodo p€10 o;.r.

<''>~voreciment<:l

>< l"''<C dos ""'""·-;~ll.lllllt<:on Albo:rtõ>.o:zi

1.!)

c~istin<:lo..

tlo mesmo 1l1a 19

~reposl;,

l..ecn1 R"'"o~.,'ccnf'o~mc ~<:nUncia do sr. Motta Vcog" e o

""'ulo

dúvida,

con~orrl!'nt~r.l

.. c.,bc "

-dif'Er.,n.;::<,s "" ao.s<nõOtura. Nes ... e e-pi.,ddio onteragir;.m o,."""'· Raul

Nu-

.;,."~"'"'

Vic.e-P~e-.i<Jo:nt"

,.o:ie do

de t».ls cópia.._" a

<;Dto

bt..t!l<:ando

po~

~

t:.mbof"' ""triOs co)p'""' ~" .-.,prcs.,nt ... d\o di\ F.dubr:<~_, ~o"'"

m:<,IJ

t:.Ji.n~IA

S>1nl'Ann11- s~ru. n•I'I'"<:S..,ntllnlo:, d., P"''lo,·,c Bnl!lil, pÕrqo,~r eK-pr.,,.iden-

ia~l

Edub~,.,.

formal idade da reprf'S.,.nt'>c:io dcsemp..,MoadEI 1>el"

r,cntldo, <:_mbl.,mitlc:o. Tr11t.a-,..,

o

11\)

<:

.,,.tr·at~'!l'':"":

r>1pid"'>:: ;lo f.,CI)aln<.mto do negôcio - dccorr<:ram 3 c!iac l!'ntrc ti apror.,.,ntacl>:o d'il propost;;..:: o f'cch·••umto <.lo ll"'!lú~ic- lô' do c:•JmPri~t:nto tl11

ru:o íion,!JO d• Pc:robr'ás, os cpJ>o.is lndleamo!l.

<JirSUir·:

u1111

in-rc~m;;v,::'il'~:'lõ

tI nh""'
da P<rtl"a-

con~pra

n<J "'poo;Ódi<> <lõl. c<>no~>r"' d"' '"~" ~"r!la d., 30 m1l l:on~ll\dl\'1 ro<ftrl-

g)
lnd"'P"'ndo:ntrrru•ntli'

holl'i ral.lo;:Ões caruo:rci;o.,,; co01 "'" ,1ra,..,. d.,

detinh~m

bn\5;

:"oro!~:~,

Abril de 1993

... .._,..,,

hou~

ar~vo:,;

di ... cor_dl>nc"''" to<cnicl'!.: par11

o.

<luerllcio, envolv.,ndo os"'""'· v ... gnel' F'racao;;,.,;,- Rosil'io
f',o:rri!•r<~

h~o:r"rqulca.

- "q"i cclocJo.tior. ""' ordo:on

o quo;: ens.,JOU,. c;or•ct.:ro::õ\ciiio do b!l p:as~i.n!J do sr.
d~r

Man!õ'o (ou pr.,t"'ric_ii(o

~.ullllo

d€sccnRogO:rio

posiçÕtrl'o t«cnicas). Riy'?rO".<II,MG'nh: nio <::>.-

b.,. rllo::íi:o >lo sr. Rcgéria M;o,n,.o n.o po!"qu., UM f'unclonll,-oo t•lerl'.rquic:>l.,en-

t .. inf'Er l<;w >lO l>r.
'""

Vagn~~

o m<rno,.pre;:o "'o

11-Ctldo e• pontos

Entl::~·tant<h

~

1\

Cl\pe

H<:~rn,

o1\SQ n'ão

<lcsc'IO..-act~r

t<écnlcc, "lndl'O ""'" qu;;:ondc
pr6P'"i• p.,trobris.

lrtr.l••l<la no Si"t"''""

(do;:o;.incentiY!Indo

Norr~

Soro>~ndo

da decl,.;;:o

f'~<.var-bvtl

i··

b:o-

"''"t"

pelo ,;r. Nrlllfon F.,,.-

empr"'"" chil<lnll, cuJo

~r><_ccutlvo

S;o,ntli.Mll.l"ill quo:l"!ll propcl" ncgdclc d<r mctllnol à p.,trobl'isl.,

Oanl.,l
to.-

F'rac."""''.

po~Jcl<>nllhiFnla

vi,;ta f'avor,;.vt:<S

"obt:crv•~iilo

f>r_ett:,..io;i.o
rt:lrõ>.

d~r

"'O:'J

ao

1\ compra do P'"Oti'Jlo d:ro P~tr·o0111r linh~<.
o:m~r~tla sulc• no norgôo:io.

co111 <o Polo ro:tróh<o, ,..,.,.,.., ... ,.nt;o,nt"' da

l"'pliclt:u•o:nt.,,

11celtou a conf'il!UI"ll<;io d10 dif'erent.,s c dlv ...-u .. nt"'s conto:ndorc•. U01 dos
qual,., ainda que v.,ladaro.:tltc, f'ormaclo ptrlc agrupe.O\<rnto '"" tcl'no do SI".
C11rlo• S"'-nt 'Ann ... -AT11AN-Co.t~l'tat- e oUtl'o, novcl,

~cr••do

pclt<.s e•prcsas

Palo Petróleo, do 111'. Joio H<Jnl>: Atv<ra, <r Edubrll, do sr. SérgiO Pert:i·
,..,. d11. Roctla;

:1:~4,1

Cr .. dcnc!aM<rnto da Corr .. tora Be:t.l" Stcarns·

ln /cJo do Dovri"OO
Collcl", a
sr. Sof.-glo P<rl"<rll"a dll Rccha h?uv~rra PI'CCUrlldO o,.,.. Hotta
V~~:io~' par" cob!"al" "tr•tarocnto P'"lvltcgllldo"' ac" or;:Mpr<rsá.-fos partlci-

f'llr

ocas;I~<J

P"'-ntrs da <:ll.lnPllnha pr<raldcnc 111<1, .,)., lncluldor

Pctl"obrl\s,

cl) Otl swguldos lincontro,_, cntrevi•t•• ou o que seJ• dos "'""· Alb<rl't'il::::tl
c S~fl"glo AbrliMant 11:011 c sr. Jcio Alvw•- ~afl!bo\_,. Jll. f'ccllll:::tl-

dv.n<:i~mlrnt<J

dos coM d.,tlllh"'s
cllllcntos

nest~~:

Relatdrlo- proporcionara"'

t1

.,st .. últlooo conh.,-

detalhados r.obr., o f'unclomuocnto d11 ol.r<ra CO,.<ri"CIIIl da CoMpa-

quc nulto lhe ve.l<rl'a!ll na coMpetlc;lio 'qt..to: G"ntio emPr'<r~rndla.

nhia
r'G"l<rva

ll'10llent11r

qu<r a cordllta

~~oc:clte.o;io

das Investida• do

Aqu\,

SI".~:.Joiio
~ .. ~ro

Alvo:s

p<rlo t:r. Alf<ru Va\cnca, até na C:<lndlo;io de Pl'<r'5ldentc da

b.-ll.s.,

t:!~rve• t.,r •ln'IOll:::ado po•ltlva,..,nt<r co!llo'\.lne.l d., t<.provadio p.,rto

nlll

S/A-

yaM~rntc
l111~os

c to.

":'vcr:ap~

~U.M

.,,.Pl'l';rnrtlo•ento co"'u'" cttt"r<r a f.d_ubr'e.,

al.ndlot. 'IUII' por

:wt.o t<rlllpo,

1'11""

no auge d"'s .;.,.,,.,,;3<r!l< .,qui rel:t.t-..it.l', mo•tra t. .. xl•tihcla

!!OMUntl cntl"tr 0.1 pr•Ur:nd.-ntc.s

t: tal!lb>~'lll

a

sign!flct.tl-

Int...-~nls,

utlll::::t.n<lo quatro ccl'r<:'toras,

f<<rl"vlço"' na -l'e.s<r Pl'cll,.Jn;or das

qu~r

Pr'C1ilt>lraM bons

ativld:~;de_s.

Ca~ 11 llqulciacio dll IntQrbi"IIÔ.II <r dll Intlrl'nOI", pr .. t.,ndendo 11 Petro'"'"nto

f'or,.all>''"""''' !1•

nal,

<h><~:~~.-

dlr'k'tlloncntc nt> m<rl"<:õOcl<> futuro, a AHEFE prop3• o

da H.. rryl 1..11nch, _dll L;:hme.n Bl"oth.,rs

~.

dll E;.O.F'.

M~<.n

c:r~rd.,n.:la
Int~rrnatlo

tril11 Çla~- co,.retora" qu<r h_avla op<rl'lldo ant~rrlo~ment<r, <r><Clufd•

Eld<rrs qu<r h :o. v I a f'ltChlldo. • As !I. i,.,

ro I

a

.,nv i :t.dll à Sup.,,. i nte!"d'nc I a do DE-

orncllminh'àfllc~tc à Dlr .. taÕ Dr. MauriciQ

de

COH

11 Minuta clc OI'I<Pircii<rntoe.. para aprcc:lao;io,.

111 ldent!f'lcllo;&'o d., obJ.,tL-

,..;.,

Ex .. cutlva, ;:o.travofs do d;;..,tor d<r contato, na <ÓpOCll

vos coMuns que t lnha11 na ~wt..-obrlls. a P411 ponto de aMarrao;ãoJ

ln-

"''"Pr"'""' cont.-olad 11 por .-;ua !lubsidlárl:t., P.,t,.obn{s Comércio lnt<rrnaclo-

tatos COII o rc-t...-ldo •r• .Jo_il:! to~·.-.:•J
11

dt t.-i?s ccrrdorõ\!l Gegundo os S<UIUlntcs <:rit~l'lo!l.• port<r,

t<rrn•clonli.IS dlr_ Pctrôlo:o e, p;lnclp:t.lm~rnt.,, '""'~'"'"'inclll an't<r!"lol' <:0111 •
Prlrcbrzl.s, que Jol. havi;o. op.,....ado no m<rrcado f'uturo :t.t!":o.v.rs da Int<rrnol',

bl"lill

I!')

na
cr<r-

d_., correta~"''"• ser b""'· concc!tul:ld" •tntr! out~;o.s cofllpanhiaS.

tto.x"'s

C>~ que, na r11ca\e. h I 12:rll.r<1U I c'- I nf'.,,. I o r, o'r'ct ornd I a• cont I nO:. a,. s.,us c:on.-

~elo P~rtróleo

d11 lmplo:mrntac$o das op<rr:O.(:Ôotl" d<r O!<rrcado f'uturo

liU;.l. AslieSIIOI"ill p.. ra Mt:l'cado F'ut<li'O (AHEF'E), PO:<lPÕ• O

AlVII't:nga. Subact lda a •ati!" I• iii Sup<rrintcndincla do DECOH. !"t:tcl"nou à

Abril de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO
NACIONAL (Seçãu
. -·
. --· I.I)
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dr

11•·•" ,,,. r•''''llc·u ,, <.kro•,,,:Jo•·,,

··~·!u

""'''""'""~<I' •1or:>~""n<.le

1\ME.f"r,,

t•J •.ho''"

<

'••••·~Jo

d~·

GJud,c;.':ncl"

di~

'"•lo

Jcpoimotnto

rclrobnl1., "baimJ

t .... ~ .. ~··~ ,.,,,

,, 1•·<
. IH'T' 1 ur ~- •• o>«n• ,,~ .;rp.;o~~<;ÕC~ d!i: M.rrc,.,do · f'uturo
•u•. "'•l~• •tJ·~_,,._ ~u•lL. ~"(_"~- <ll'.'i (;u,.,'!- <.J<: c;orr.,tl\911"' . .::
• •lr.n· , r ,._,,;;to '-v, , "' ,.,., m ~·· "" ,. 11! · J, t~o.l.h .·..: 1~ '"~Jar e
i>~ in' 1 1>·1 olu<·tol
'<""~ ,;.,,
,, .1111 ._,.. 1•cr,"
\.•1
.. <u ···o:.-n•. ,,,,., • q~ ,·,.,,, ,,, """ J,lJct• ~"r.:'m," on ... tr•L~li\o p~r"
f·r-~r
''·"'"' ''""" ."~<.l~h<,. ,J;, -\o ·q•re~,.,nl<~. ;>robl'!l'"''

' ,·,

"''"h''''

'"'''''~.~·::':~· ;':'!' ·: . ,~~~ ;:: .:~~~:::,;·"',_.:~:~~;,~~- ~;~:~:u ::~~~~~~ ~;::~~~o:::~-~

•lr.•""' ,,., .1 ..... , i1.1L' ... ''J''"'• ··-'"''"" E!,I:<Y" "" e'Jdr"ld<i. E:"tre Ju:<"1,, - •·t~oolw·• ,, l"-lrl-~ ~'~-"•'""'''"' ,.,,o '~'"" « n.- .... il e dis~e qú.,
o·•;prt:·;o.l.'""k
lt~·H SL"''''"'
(:uct.• ol.< Polo, ~I!'; outubro
•1<• )9'H'J),"
''•! ,-~~

11tro I.,.,( ...
~d>!~l
"'""""''d'
'~1""'-"'•

>JP<>r~r

')••1<;~,

•\Çt>,

.,,.,.,t_._

fid«>llon S.Or~to Alb.,r'o:IOJ O~p;.rt,"'""l" r;o.,,.rcllll,
"
e;.,.,;-

,,,.,,..c. . . :lu

,:

•o..r>,.. nn ""roo<.lo rutu-

_,,.,,;,,, "oJo:pro"'"t" ·"11' ;o:P<lr"bnts,

111"nt.o n:iu iiUl<>r<O:llclil,

•tr~~~,;.~ .ino,

......,,J'• """no.l•·••nr~~ "'' ~Ol'MPr'"ÚO>""'"• <>P"I'"<;.ÍÍE"~ de

Julgou

'l'"'

:~l•··"

CJiiOI<:oot~

''~"'",..,~.,~o

·le e>lrt,.li;::O<l;'lõlo" "''ll~r'I>J.-cr,.denclaiOento

.,.,. Ah:'l-' ;ond" "rlepoo"""'! q~c ,, pi'CIIõ'l"" cunt~"
r 01

~""'d"

'"t"'

2.<4.2

o:vcntualmotnti! P"'rticlpar'ill do ~r•queJO;o fln,.n-

'"'

A

Albert·'"'-"' i ;. CI'I,

Pllr'tlcipaçia

D~o·po•!>'

Polnt

·run<.iomar. <.l'Jr;J.nte

<.ÕI<

1>

déc:1<d:o. de,; toiO'tenta, a R<l-l'in.,~li <hr

TuppEOr -foi do::,at ;.,_.,.,da pcl!l Gul!' Canõ!-d;&;. 'v.,ndldll pt\rl!l

C:L<n:odl<

Lld,

t1

Ult..-:.Mllr'

Fot <l"•moflt&da. Os rt<\Uipouoento\i ,...,,. ... ne,;centa1. b""' c0100

.,sh1d0
Corp,.

~an;o,d"'"""·
;;,~,OClõ!-d11;

P01trol~1JM

T<:ndo ""' Yist:. s•a. rcat ivõ'!çio, "Globõ'!l

11.0 ...... Gi1111SPI<:, bo.!'Sõt:OU ._

B~tl!lôPO!tro.

A pi!rllr dc ..-n-

"
2i>/t4/91

o Ge-

convfdã-----;a·a-.--;ospC·t:~o

• Gl«b"l Petr'OIRUft Co..-p.

n~tg6ct.:<.

do

·;;; P:iii't I c 1-

N<rst" oe ... si:õ:o, "propoo.tll é .,,c.,n>lnhõl.dll' I!IO sr'.

Rlt'-'l

Vic.,-p~.,._,_jdJfnt~t,

Mosllal'ln, ""u

0!a/06t91 - Wasmer f"rtiro: •~'""'""' a PAI - Pctrob~lls A111erlcan lnc.

"'C:.nt<io, .. ~,.gul\dlO. o:ol"-' ''''"' "'' gosto>riõ>. di! ~<r51istr:J\r 1\qo,tí ê
quO!
•:•• rio:"'"''"~ t>r'opost• r.;rr.d,.,~;l••"'nto) por .,.cr'ito. N>lo crotdl!n"'f' "6<1'"-~ O::Le,;,rns, c;omo ouvi do:r:er, "d<rpoi'O pedi l'! hi>Mololl>lr.::\o til!' ""' r~to <0""-""'"cio. So<: i!ol!J'"~"' <.Jis10e i<SiiO, po•so llf'lrll)ar
au.,
ou."
r;:r: ''"'" cart", omdcr<"<;"'<.l"' '""' ,.~. 1'\'"'ur(~lo AlV11.rorng11, Pr'opondo"
C>"Ed.,nC.ll.lr~~,..nlo oi!l'stnls qu1Ltra; Yler"''"• onicilllm.,,t,., tri!~r Pl!!li "
t<oclu.:iio d;,o.,_<1!.l..'l''-"• o '!J-1" o 11..-. t'racass+. provldcnc:iou; <r o:nraminh.,l
110 ~;r. M"uriclo Alv!lrCr\ga. O qui' <rte fez? 1':11: podi"' totr-•e
r.loa01ado,.. d>to• "Alb..,rl.•.:zl, .-u nliio 11C<tlto isso ;.qul. \.'a01os dl•c;utor .. .-.te "'"II'Jnto, r'Liftore iS!IO l!lqul. Vou ;otJÔ Pl!dlr a "ua d .. stitulcio, "su:J\ .. xcrner;oç:::lo por Cllu~õ>. dls-.o". Na~" -!'e::. t.eV<JU à Dlrl!to~ia
o:,
na T)irctçorl", t'ul ~antno,., 11 Oi~orto~!A a o:xclulu.
Nio rui seq•Jcr "-dOIO!I>;tõ<d<1 por c>:~.~c p~oc,.dit~ento. Clnc;a ne•.-s dO!POts, fui di!Mitodo par J•JSt"'- c.,u~a. por ~1\US:O. disso."'
"l!ntiío, o qu,. t•TohtJ ""- <;li_~çr •Jto. o .. ar Sttllr'O$ i qu.,, hcrJ!t, no.,..aon•nte propo~oa ,.,._s,._ "'"'~'~""'!1-a.. A ontcncio "''"" t'o~nt'cer à
têcnic:a.
m;1os •Jmll oPciío dOI po.sco dor ""'li i>"and"' carr .. tor"'; c;ooo ""'Prr'linc;la
d,.ntro ~" pY6or '" P"trobn(s."

''"'"t

,r;,...,,..

"'"""'" oplnllõlo f'Tll ll'><t,.rnõlda potliJ "'"·Marco Túllo CliLf'>i Harangoconsultor d'lO f'.:.lo w que t.,ntou ~rotdenci~r a Bill!!>" SteAr'n"' Junto

f'~trobrlio;,

F• 'i>tU

c!~rpol,.,.nto ~

a

t..-rreno foraM v.o:ndido! por pr.,ço ~iOI!bbllc;o """" S::;otltl Synf'ootls Ltd.,
<:ujo prlntip~l
aclonlsta.:, o JJ>"•• Ali~tal.- Gi,l1c~pl,., <r~- ... lnistr'O d.,

da

tr;on~cre.,_.,.,.os

da Portrobrá• na rcatlvacio da Unldllde de Polnt

TtlPPCr', no Canadá

o;,u ontc•

nl,

.,,.,.~ .. sa an•cr:i~"'n"'

~·<>:or~. ~C f>CJ<Ill' T•lPPC>", '<.IPRI"i.~io d" COIOP!"'I .. n•.,ii,;ada I'Clil Po:trob~""'

Põ>.r
<lu·-~.

dO

p.:IH!•II'll pelo t'.üo d<r a su:J\ .-.,pro;-!>entllnt<r no

F.IJ"i\~1 l

<:rtd,.,-

"' Pnto oJ"' '"'~'_.,a .... ~ ':>le11rn-:: l onha ,~~;~ncEdido

•:o >l<tPO•mEnlu

'"dlc·.... <\UC"' >IP>"It<:lo.,:$:o

to~nou-5<"

cr'<i-<;i<indaml!nto

rcpre·,cnt,,,.;.;o ~ Polo P'--'troil.,o, Jo ··~·- Jo<ô« ~'~''"'~·
'''"J"

<:~edo:"~',."o:ntc ni:fo ~hJI'90<J a cau\l.a..- ~rc,juf:o lo, Pl!-

.. Colno .. ~::>o de sindicllne_h•. Xnto:rnl!l,

,l,.r"l

h,dge

o><Ol,o.<, C:.l•;· '.JHU d~· up.,r,'J~rô<> '\<Jn'll "'nfr.Cil ~ILillqU"'' 'IPO dOI !"O!Stri-

r".-"'" Cl't>icn~r"~u"' ~rnco o«rr«"l<>r~s. pnr'" uo\<o f!'\.._11 ronl!ll, co• tris dõ>.s
,, •. ,~,..,.,,,~.,.., c·r"d''"C.I~<J,,-. "" <'l.a~d ,,.,h,~ior, "'<Jo:poente, .,,.., lj1b~rta:_z;•
B«~r

tEnt.ü '"" c;,.

e depoi••.,ntos ~olhldo,;;, t11nto peli>. CPI qoJ,.nto 1-1"1~ PQl.lc:lro Fc-

,.;. tno.I),.;!J_.,-,, ~"'" "P..-t..-obnh

"'~" 11~0 ''"'"'" •,lllO ~r<:•i'On<:_i;o,cj_,._ d""id~

nu

A
trO~r_'<h

!'\qu"l"

'·'•"I>"'"""'·" ''"

,,,.~ru:lE ~o..-~t:tu~-..

"' "'"l'~<d<J •'•
:nlill.,., ..

""''

rJll

c:.,,.,,.,....

'""~ .n>t•-.• c

'•t•' ,,,.

J',;~•-'

''" •'"'"'''·'--' ,. .,., ·-•
t,nJO'IIlor

:r~:~,:~ ~

r;,..,,.,,.

-"""''"'>doi·''],. -~,.p~ront.,ndlln<::il'o do OE-

''•"••Jnlu ''''

,,,.,.,., """tr·onll•,'•'
·t,qln

:t

.,~l d~~:; ~~:,e~'-!Jl-=" ~~~: d!:e~~~r:~~:~,. d:~r ~7~: ~

te .. do CIIY"I:I.dO

•Ir.: i'Jl/t0/91, :, fiHEF~. -~'"' <loi!•Jorumtõs· p-~,-,.. ilbert<Jra
',au~ j ,,

1·"'1 •

,,,.,,,~,.:;.,

<>

r;.,.rfll do-Dt:C011 oo

•'•·lr<.'>r,,, L, I "'l·>loo',lur •'r r,..r>rr,.;Ent-.rotc .J,. nEi'or' O:te11r<J~,
''"' •

<.J.-. lon!lil dat;o., prop•~s·;o .,,.,.. A.ssor"sorla a r~t10ll
'i"'f:lu dor">~~ "'"i••inár•r>.dor ~pr ... seçot.Liroll:o, no Rio de Janeiro,.,,. q~''"'
6~M- Stll'a~n·•· com os OLO:US profi-.sion,.lt; qw~lf-l'l<:>odo,, lr'l• ap
~ i O de .Jõ>.nlô: I r o> 'P"r'l'l ·um se110 I n>lr I o nA Plt'tr"Ob~á!l di:
:1\Pr'LifCII:nt i'!t:lo
<i;·~
firooa e de )"I('-''~" .,,.,ruit;:0\0 o: tao>li!Óm e>:poriB .,.,eani.,l\o• dll: hl!dg&', "'"''""'""''-'o futuro d" pe:troilro 1t derlYados."
~,. urgHn<:l:O!;t:5o <.l!i'IH<~ ~&<:mou;\~lo eo10_eçou c'" Jancoro ou f'"""'rl!iro-do:
1991 · no:«t~ .;p0 c.,. ..-sta""- ,..,,.I~ indo nos E'stado11 Unidos-., o so:"''""~lo
ftJo re:~.ti::ll<lo .,., roaic de 1991. Q•uondo fui
;.presentado
1
1
5
c:
v:
d11nt~e
.,,.,.~,.
01t lvld:adt• o tr'abalho ql!o: .,u "lnh11.· d.,s01nvo1vorndo
p:.r11 " ~h?11r :;;t,.;orn<>.""
"roo nutici .. do ''" i;npren'<l\, o.: ~l!I'Jns ~o:!c-cnleos cl11 P.,trobnís con!ll>lllrõ<r"m "' a~·;>.r Ste-arns uroa
niio prep,._~.,da pa!"a :a tarcf'a d.,
oaerca<.lo rut,.~o <.ie p..trôl~o. l'O">O {o •••1 trro o/" Julga.,cnto pcrquc,
n11
v~rdJode. trnt\\.-!lf!_ de uma d:.s f'!rm"'l .-.ai,;. b~r• cont:~ltu:ada• no
... ~oro
"''-' t~qU>I"' 4Ma broch•1r11 tt11 :i.JI":"'S"'nt_aç:io dll So:;or Stor.arn!l -'"
do: ''•"'-' ~no ~•scal dc 92, tõC',.. Cooois!lii:> qui,;.,~ ta.,.,,.. conhorciMiontc. 'l"ratõ>.-,,,. <l.,·,J~ra nn. f'ir'mll!l maio:; tr,.dl~lon~l!l e Mais beM conc~o_tua<i;o,,. no ';,etor b"nc;.;,.-;o ot no so:tot• de corr'_..,t-a.gero lnt.,_rnZ>._c:l':'_"'"-1 •lOS !:'.:.,f,,d'... -. Lhlido\0, Port~nt_Q, "' J.,.l.!lil.,cnló do: '"lll''-'"" t&!cn•<;.O!I ~a
Petrobni~ q11-o: \l_f!SC!'\rta~=--•:;.. <:orretcr'a f'ol
prto:cclpit11dO,
t~oroue
ni\ 0 lG:vOY li:IOI cõnsidrtraç\to, tõ\l~:;: por' ·du;conn..,r;rm .. nto,
d01do•• t~o n•:.if-"~>-iolpl<:s d:. ldoneidado<: e do Pr'f!paro da q•Jallf'lca_,_:;;, ,;.., l:arrcto~a."'

"'

~~t:-\1,

· >ioe

•-··d~.

<:,•~'11 j;l, eonh~cl.~

r:',;o,.;é,..<-IÕ ~"t"''"""·

oltcluO<la ,,.,- ~.-oposrç:io

Terça-feira 20 3399

rccd>ll'" lncu.,bl!nciB de dJO..- srtgui•cnt·o:.
11/06/9t
ro::aY~l

"'!Oo Cor'r~~:tonl Borar' Stllf;o.rns ~ uM b11nco d~t inYcst IN.,nto5, uNa das
.r<r.,a.-. "'ais bv"' ~oncortt•J;od'as do" F.:ct11.dos Unldoa. Intorrnaclonalmorntll o! •Jma rl"s "'"'" tr.<d'Ocionl>.oÍ ;orr.,~ora•• "'tu11ndo no .. orrcl!do
d" COMR!odi.,s.
"1:':11 1996,
~1111ncio """ dorsllgucl d• p.,trobrrls, jt\ conho:c;l;o a
Bo:ar'
Sto::.rnt;, Uoo!'\ da• m•nhMI <'•~nç'q'!'"'~ t;tnto na Interbrás c.o01o na··p,.lrobriÍ:I',
<~:ra
.,.d.,. me rel11clon"'r co>M cor'rortorl!t; no not'r'<;ado de
<:DNNod•ti~~.
pa..-a oporr~çõ~" de ,..,reados f'uturo•. Rct:o:bl d>~ a ... ,..
St~r<~rn:;
uJO convlt-1: P"-0' "'prrtsentar a Bcar Stcarns à P"'tr'obnio;,
Intl!raossavll. !!. SOlar !>totarn• torr a PortrabriÔ; çc;rD!O sua cllcntor, tiio
logo 1t P.,trobrá!l t lves!le lnt01rc!lce efl opotrar no MO!r'Cado f'uturo
d~ pctrÓliO'r> e d.- Jio:r lvlldac de petrÔll!o."
"Os "ntotndl,..-ntos ca"'"' PO!t~obr>.s .._.,ln I<: lar~"',.,. No"" Iorqu.,,
ainda no Oepartli.M.,nto cie p.,tr'&tco., 00!Y1Yados, que "'e cnc..•inhou
à As,..,ssorl!'\ de 1'\o:rt:!'\do Futuro, que haulll sido Cr'lad• na Portrobr:ás
para, o:speclf'lt:aN~rntlt, cuidar do:·orcr'cado f'uturoo
Ao 51'.
Joio Carlos Sarros, ~:nt5:o chotf'e da IOo•So:fi!IOr'lll. d~t Mercado Futo,ara,

- Aprov,.ltando 11 idll di!:

os tr"'bllllJU"' da. ?IOoi.

P.ô!l EUA

para

A1berta::z:l_ o tncu11bc, na qua-

<le "'oeu.eh,.f'c, de il\tr!lr'1'11" d~l'"~"ç!io i:la i>ÃI, dos

ltdl!de

1t

da proposta.

l1Burfcíó'F~ri'l'·-ei~a

~~"'"'ilton

d<i! Point Tupper' ., da Mendor• .Junlor Ihto:!"nat lon"-1

proorl<rt,rlo~

pal"a c:onhrccr, por' um

dia, o ~omple><o rtf'lnl!lr!'ll/terNinal .,,. Nova Scotl~~. CanadLÍ.. Dn.ta Ylsl-

t11.

ri-

iO:rado

o pr''""lro

r~llltilrlo

sabrc Polnt Tupprtr,

coa

data

de

2'3/7/9'1.

.J\I.nho/91
juf'ltall!otntc com Luís Abro:u.Fon ..... ca, do DECOH, o:ste-vc .,,. Nova lCr''l'-111 par'a '"'"ter .:;ont;o.to .:oro os proprl,ptartos de Polnt T>Jppvr e <:ON rcpre•orn2"1/t7/91- l!rll.,;p~tro Mpre•~tnta s0111 l.,t.,res,;e .,. discutir a r'e•tlvaçS:o d11 Polnt T,IPPII'I' 1o. Global P,;,troltUM

lo.

CPI, .,., 19/09/1':!, declara qU."''

Íõ>.f'

anol:l!~o:

0"1/12/91

-A partir do rorllltdrlo d., H11urlcio Forrr'clr:a e do

••t<~

trl!l::o:ldo por I::O!UIIIôl: Brag11l, os. tli-cnlcos. da Dr'•sp~:tro SJ.I!r',.., UN

r'ial

:!U

.-etatórlo,

Intitulado "'TIIir•ln-al H•~ltilllo/Ref'lnarl• Point Tupper'- l"ort

iJawkc'Obu..-u

- Nov01 Seotla- _Can1UIIÍI Anillso: Pr'cli!Oinllr d:J\ Oportunld;odc

de N.esdclo"'.
A

R<>l~mlc:a

eOL torno deS!IC açsunto nasceu ., so: a11.,o:ntou d•t; posl-

ç'i!~ts-cDnf'litantc" lintr'o: dl.,jtlntõs grupos d~t f'uilo:ro~irloa da Pottrobrols,
;.,SPI!ito d~"' vafltll.llllnlo e do:"v"'ntli.SIO:fllõ_«o no:goklo, ln10ut'1,.da, i. ln'o:J»Iivel, por vir lo,. outro~> ~tPI•6dlos na 'fir_t111_ co_,..,...clal J;l. narr'l'ldos neste
I~

elat úr <o,

:1\tuari!IN
W;o.JinO!r'
e•s•i

Sotpundo

~o'"o

cl11"s i f' I c:a~io

c:orrentc na EI'IPI"C'III,

n~:st

"rcprcsirntante!l" do "Esquor•a PI'" os •rs. Raul

c

Frorl..-c. Izcu•sc Dias. Brap, H••llton Alborr'ta::o:zl ., V:astncr
R COND "'rep.-escntll.ntcs"' do "velho ct;qucaa" tla.urlcio

H•urlclo Fe.-rel.-a c Ha.-celo C11.stl1ho.

ta•o•

tlo~;aann,

Fra-

All,o.,..orn~a,

Terça-feira 20

3400

Sot•

1\l<IUMa • .:cm b01s." "" .,,..., ~onc~pc5\o d"' d"'""""olv•~

dÚYid;o.

n.'rg4~1gs

11•. Po:tr~b_nli•• ,o, ~t· lofag~.,,.. f"rotl'r~,· bot;. como o~

di\, El-tlttlll-

',PI"I;o.· pll.po:l

E~~t .. clf'.l<;:arn...,te,
c..:tnr,l<Eg;,.

IMPar"tantEI na

dos nll-

dan>~streBM

lnto::rrÍaclonallzillr ·.,,.. iltlvldadr.:

<"'abal><o da re.f'lnarl:..") d• PEtrobr-ás, c:ontrarlaMotntot ~ ·in-

dot-

qu"'

11.

c:ondcnll"ll'" vl11 c._onccnt..-a~'i_o o:m

I<tlvidl'ldcs

<JPSti'"INt/tl

("ll.c:IMa da rEf'lnar-lll"l, ço•o 11 pr~prla prospotc<:io~

o

51!DUtldO
f-~bi~c

l~t.do

n<r!latlvc"i 110
d.,.

~;r.

Mau.- !c: lo FRrr.,lr'il, .,- o;<rl! r.rlitt"<fr lo não f'pl, ~.,,. re-

d• ,,.,.de' d"' P.A! do;

Hou.st~n p~~or>1

"'"Sir'"

Õ"'"'

\U!Iô$.1', nio h;;i "'"PI ica .. õe,. convlnc:o:nto.:s pan•

1'€\;atlvo • Polnt Tuppet' t"nh01 llõido dll's:Otiv;,do por

'l\11!'

in,.tlln·
que

c

de

<1

,.,.1.,

(dll' ·Pin., de J••lhu ;o. inklo do: ~<G!:e01brc do: 1991), A própri>l

~lu!lio

do Prlnu•lro .-rl•tÔt'IO como õlnr::o d<.> I•«!IOJndo p<.>d., ler

ocor~ldo

t'un~io d:is :.cu,.;,.;;;,.,. dJ< d·cs:o.p:.r .. o::iiOcnto dll<itwl:. p.,ça, "'•

po~tantc,

confi~siio ds
R"'st~.

P~oc .. dim.,nto

in11.dr~Uõ1dO no ~>oso.

inf'cnoow <ruot o ncgô<::io nlio t'ol ~<:.,i-tadÇI cntr"'

·por r;,.,

;.,

.Prtrobn\s."' "" propl'il!t:lrlos d• Point Tupp.,,., lliio c;aus.llndo ncnhu011 tipo
'<~·., pr.,juí:;:o ;.. ~: .. tõlt:.<l.

NaviO. Ia'rq•Jor.

<'llnd>1 asllil ... , 11 <:at't:ll pos;ltlv" d" Brl\!iprtro i. Glo;obal PstrO.i.,un ln<.! I cava
que õ\ ir·'"" I,Ot .,,..nac 16na.l " ~ PI'<IP,: 111. ~r~ii. co 01 cr c: 1;al d-a · Pe~r 0 b·nb

ter<:lill'o

Em

prcceo;"'c

muito

dor OOJtl'c'i:. posltivoto, "d""'"'1 .. da: dorS:O.!Irad:o.r l>ll'lo f':r.to

~oico,.End:o.r à.rov:diOI'I~'I.

P>lrotci"'" 01al"' prdpriM> para !'erem deto•mvclvid"'•• CIO p.-;meira
~ 1..,, pel:. dupl" PAI-Br;ao;pctro~

em

I>Dis, õJ.Inda que niiío -ra,..,.e conclu,.lvo, a\lnhav"- 1\'i:.VG:~toto

intl!'ol!l>l P>lrtiCiP11<;$;o <lo O.E:COH n:o. ~oncluo;íio d;>.,; nl!i:!IOCI1.\ ..

iol

C\101'1!\

• ro:li-tiYI':M;:1io rlot Pclnt TUpporr cu .. di:

,·,e!IOJn'do \ug,.r, s"" entn1r no m.!t'tlCI da ~ropn<.t~o, na'u f'i<'a b.,.,.

E1n

HaNilton

da Empr.,..,;o., abandanandg, pgr do:s;o.to.u.lizadll., ~ conc•p~·Sic lradl-

!i!Õcial'

-taso;

'11'1''-.

l'ntotl'"ll;f.~lonllll-:~:a''iio

1\lb .. rt:..zzl "'I:.:otua,;ot 111':><"11 er:..1n a fl\vor- d11

clo~•.l
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONÁL (Seção II)

. 2•'!• 3 . L I qu.l dat;:íôo da' Int~erbrll.s e

i rrcgul ar i dad<r,. con<rKII.,.

·alndll n!i:o h;o.vltlln dll's.l,.;t lrlo dr vlabill:::llt'·o proJI!'to. Ao l:ado d\1•-

~o.

•~rgu.ndo SCMI<totr~r

no

de 1991, o assunto niõo foi

lsv•do •

ncohYIIIIl
Nio h<.>Uve, no <.aso da liqYid>l~âo da Int~>~br;ls, o.,nhu10a o:"trlll.tiÔgllll.

Outl'o

inc!lr:.lo
Fril~ass.<.

Ul\gnsr

nrst~

""""vlam.,nt"
.,,.,.(odo, :a Of'de"'

Scgundo o grupo oponotnte, o 1trquov;a10cnto trvr

!I<ZU

d•sca.-tr dorflnlt Ivo, o que nfáo lnter11SS'I."i< aos

, lntl!rnac<OO>III::o.ntli'llu do OECOM r da P ... l . E11t~ .... POI'
"'"

dizendo

que

S\U\

da

""trl\-

t""

! idade

por

20/IIIB/92,

dEStMCIIMDS o

Sér~lo

L.:>dc·~

c,. Ônll,.

do:<..<.>~rcn

Pot'o'frn

o!poc:..,, disser il t:PI:

"'"t

dIgo ·~•.te ;, lnt .. rb,..J:s, <!UM procc.,.o do:
lncõíi>, t'!cou r:.oM 05
&nu~•• r;,ou
co,. o,;. doiboto .. do: p"g>W u ~uo: <:!õt""" d"""'"do aqui"
o'l]i, o•.t '~'"' j••di<:i;,lonentc c•;t.i brigando.,., vJri;o.s p~rt.<:"O do mun~
do, princ<paln>~nt~ L<lrn ~ p"'rttJ~b«l;.:iio dõl !N.,rr:. do Clol.f'o:~ • t>:ô; v;>l'"i>ls
P,.ndl:nc<""· com" I~\ltque, »t'itl<.io>all!\cntl! o: uutr•>~ pi<{.,;oos
e: """d~··• o I:>Õnu~. ~<:.-~<:u o,;; r...-gó~io~ ~on~> qui! e•.t""""' qui<""' f'L·
<::hlldos,
~o..orque nS:o <><:Jt;i<a ""'~ '<tu:w, c >t1gu"" J~"'""" "'"'pregado,;~
lL"'"r~\·' <: t'o~"" v~ndo:r ,,,. ..,.,gÓclcr;; "o•Jt~M:õ •'I";U/It·J~."

"C:••

Ago:w:.

lr-

""'~U!f!tr:

"virJ~MCno, hav!lll un-M propo"t~ de

"u

p.,-

,., ,.,,.,,..,o d" Etoprr."" foi

<lil.-wi<lli<IO

>orl''"

p.rõproo:"'

""'"''""o :::r.

Mõlu~r

"l":<'tS:t),
fic,..-a., r.on• un>a ~-quipr mínio111.. r .... a ~erll <iu>~s coisils:
primeiro, "~''"'"' .,,..; "'"'bor·3, MI hora '1'-~"' "'"' ou Jc\ "'"bendo !lU"' Võli
""' "'"" qtJ<f' vo:~t~. <.OM<!'-" a P••::ar conti!., " .. ut>tr.,•r dccun>e,te>s, nl{o
"'ci ~omo um ato .cti' d~ ;..>.bul;o.~~ ... "'""• ,,,·lnc<p><looente, P""" lll\I,!Un,., "" cu; .. ,.,. 1-.ua.s qu~ e•,t:.v;,., "m ;ondarn~01h1 '·"' q<t,.'i<: rech>ld""'•
tJ!"'"
PFg>lra"' t1et>;o.ixo d<.> tw;.'"' e f'or.o," ._..,,d~r 1/ro outr"
lnu:llng
provou;,., roran> t!>nt.t~ f<:chõlr .:1 ""'gÓ<:.•o que
lô'sta""
4U"-"" t'Ol'ch,.-do."'
< •• ,) <lutro ~o,peclo '~"" Cificullt.>U.;: '!'-'"
~00\<1 cll!:s;opat'I!Cil:"
r11m '"' at'q>Jivo,.; -ri.-.icos, os ll~quovo! llum,.,nO$, o,; ctrtJbro.:., t'on'"'
no.,ndadoo; -.01l!un1, i>:l gr•and" Olllioro.,., e O'Jó OlrGUi\11!lS ;;,_;~""'•
PaPiio; "
docun>~nba:. f<.>rllm l"'"'":loto. tloJe, t"''""''' atO:''"'"
•Jitua~ão
Slil 9"'0~,,..1 s. O::nfd i tu.. q•J ..
av;,m pa~" ,..,.c:o:b <'I' '"' r~t ::ImOlO dI ,;cu·
tindo 0\{ COM D n<UI\dD, ~ "\li'r• J;\ fõ7lb<: .. dl,;;::;o, õlt.~avofo; JE lntrrt>tP
di :i, las, qur n~a l""'o" ~CI.,prov>~nt<:. r::n~_;rCI, comp~ove. Onde esti."
,.u,.. doc:um.,nt.~~;iio" E ,. Intl!rbn{s n!\o;~ tcro .,,. .. ,. docOJm<:nt.o,,..i;o.
Ent:Õ<>.
~r;r.,tlolo
'lUC f"' '"l'll f~·il,l ., ... ,. .. ,. i!.GI'~Ct<,>• G<t;., 1'4!lr<>~nic
llvc-.~ •.,
,;,;., <1.~ei<• '·' P~'""" •I., ~'"'" "'"~cs ~"ri'< r..,~hilr, <llil ccn·
,:Ju<r<., Os~"'"" ""'1l<k<u·~."

Albrrt::...::i Ot'Unoont li CPI. rm

um tllrmlnal .dil!'ll!.t <VltdO no C:.n:.d",
CIO Point TOJPPI!t', E Ó·<>rOJII:tO tC'YI.II duMS f'illt.""' Ulnll, d"' õltiviOt'
O
ter11ln:.h
"• ,.ventu.alo•snts, rnt[o, <Oonstr>Jit' '"'"' rct'lnarlõl.'H~
Vil\ probl"'""''" ><.ml>lllnto~.ls ,.,.;,.,os- 10· ~uesUio Mmbirot-al ol s<!ril!l,
teM Ul\õl col~nl:. do: pescador"'"' pot' prrtosr. Wõl,9ner F~clrc,
quor .,~tava trl\lJmdo disse na Brllt.po:tro, ,.;edilldtl "'" Hou!lton, p<!'<ilu para quo;, roandassc um t~cnl<:o para 11.iud"-lo a <~nalisat'. Halld<ri o sr. rla.urfclo Tc~reír10. Por qui':' Pt:~r'I<Jor tlc ~Stll">l nuoo>~ out.-n Mi'Sr;i:o, """ .,r li 1\ rl!or~"" l:;,o;íio d:. Sraspetro P"<'"' a ilrea
., .. ,.ct,.l, Pl'!l<>. r>:Pet"lf-ncla qur t"ve no Int"""r.
Eu t <llh>l PY I'JPUf•tO à 0 1.-o:;t 01'" I a q•Jt!' 111 C p;..s~as .. a <ÍU>I~ ou t ri !I .,.,man:o.s
pat'M t'l!organl>:"r "'""" ,.,.,.,., "'• "amo .. 1., J:l orll\t>lvil li, não
vi.,,.\ ntrnhurn ~m "ulori:ar" 01ua ld" lllo C;~nad'i\ ~. ""'"" "isita, ~"'
um dia, forn ..crr •Jro Pt'im.. tro rr:..,t&ri,."
E:nti<>o,
no fiM,
c
t'<rlat.i~(o nio ~ ~onclus.vc, ap<rn""' !\pr11strnt11
ponto!\ posltl"o"'..: nergativo•, razlõo P<O:lit qual con'õ<d~:~rl o n:lat6rlo ln,.di'Sl'•tót'!o, lncc,.,pl.,to. E: aindl'., ""'nhorEI:!>, """o rclatclrlc Poss_c oouoto f'a.,cniv .. l, u10~ votoita dr um d_ill nic ""ter•=•
UJI lrwo:J>t!~nento dw tanto~ milhÕ<rlli d~r dcilt~rn.•
P"dl,
11aln t .. rdc-, ~U" D•Jtl"oO!(I duõl• PCl<O\Ol\0\ Villilt;a,.-<o:fO rS0\0: COO\p]<rt<o. O rrl:.t6rio nio o;uMiu, rol P<>•,tl!r<orrn.,ntc noc:11"'lnhado
'lo sr. lZ.Ii'U'o'SII,
•!UI! deporiÓ d~qul ~ P<>•Jc:o, <1nqu,..-,to Vlcr-Pr.::sid.,ot,;- dll Dr:.o;p,.tro, lo Olrrtoriõl cl11 Pdrobr""· <::s!i"' r .. ltttõrlo d~
"'llP'lrecldo "· ,,.,d ... Mll<S nad>1 m.. nc,;, q"" <> ,,n<"HD 1 clc r'r\O>tó~io
lllPrl'sent ... do P"'lo ... ,.. Iz .. u'õ~c. .
___ _
O qu<r .f'l;;: t'c< Elnc•rolnh"r o rvl•tÕt'<O do •;r. H~ur<'clo F'er.-elt';o. ao
""· I::<ru':õs .. , J~ qt.l.- o '"""unto ct.l>lv;o. r;11ndo t.r<~t,,do po.-1" 9t'"'SPo:tt'o c: "'"":. VII!.!IO!OI r.... t'i:: .. ra .. p"dldo <l:>.qu.,l:\ empre,;;o., O c:onh<!:ci.,.,nto lllo "'"· Haurkto Alv"r"ng11 ,..,,.1,. oh•do OPDI"t•Jn;o,Mcn~<:;
"io
<:o .. tuo•o <lar· conh<rclmornto ol,. <~Ü•J<lo"' incom~•l.,tus, .,,.\ r,.; tos fl
lnco .. rrntll•·
e:-..... f'ol "rll::!ío. F isso depo'"' fol us>~do O:::Qroo se eu qulo;11ssr
vl>lb~llzar um ~r:o.ndl!' proJ.,~<!I. a., o nu!U l•'!'itli' di\' ~OO\peti!n~i"' "'r"
,..,l,.c .. nto"' nt_il
ddlat'o:.,, t:DM<> <:U Ir I" vl11blli~lllr ••m proJ<rto dr
0\llhíl<r .. d~ ddl>lr .... -:-N

'"""•

:u<'<:<•Jn;{r.os ~O:Otitodu"~ t.o,l como "scl"r"'"~· ~ond11,
Alv,,renga:

rcouho.r ldad11.

sr. HamiHcn

c:cm

onlcl.,tiY>I do

foram aco_pl:>,da,;. pl\ra conf'i~ur11r dco;ccnl'iãnc11 !IOb~c: pc,.sfvrl

t>"o dcpol10ento do

Coto.,.rci:.l d\lt r .. t~ob,.-,.{!1 i

o;~.,tor

con,.u\lot' da Pola r .. tt'óleo, Jo\ orrll d<i' conturCIMcn-

to do" ltfcl\icoto d>1 o\t'cJI ~o,.~rc!:~l dlll E:OIPI'I:Stl, nv. vl\ri:.s r;.c~·tll" do
JiÕr:.to

<~t'Cilt'

P"""''"'nto <1,. d.;bitos de oper'<c:Do:,; .,,,; ~·irso,

IISI·;.,

Indicio d« ot'reoulilrldAdr rol d"do p"'l"' f.,to 1.!<1 a !lc;o.r

Ma~angconi,

dlt t.i~trlllr.l!• ~

d1> negÕ~<O!I J:Ó. d"'~!didol'o" c,. f'as" d« <>P,ntcion>~1i;;:ôlcf.:u. SE"' entn•t' no

1991.

"" opcrllldo_r~t no lilrr<:lldO fOJtu~o no Pllt.robn'l,.,

~uhoin11rl11

m~r<to da d<i!C<;;:Oo gov.,rnam .. ntal, o ...... Haurícig Ho:d~I~O!ii d~ Alv:o.ro:ngM,

r-o. Como" tent ... tlv:o. der c:n:c;l~nc•llroornt<l d .. ~ot:. li'Mpl·o:so~~ IOM.,ricar1;, na qui!•;t', M"'rco

P"'ra mslhor <:ondOJ:.:Ir o !'WOC"""o "'"'

•'.•Jsta d"cor-r"'Ol« ..: .... ta •<-iio fo• « d,.

<>!õt"" 111nvulv.ida nll:o>ropoo;t;.,, na 'Nlllld11dlt <I" ».!!ll:Otc f'inan~~l··

st .. ,..,..,.,,.

dct'in,da

<::OIR ~u;o r"t.lnc:iôo~ _Com imÍOiet'a.s nrgoc:,ac:õe,; no m"rt:>odo lntli'rnac:lonal rm
llnd>l~"'nto,
"- '<II>Pr'l!'~l'l .,;,,-,..,, d<r <Jmlll. hon• Pl'lri'l outr11, 110obili:z_11d11.

""tl'1ado '""' !lrgundo, O'll!.bOrado "'"1». Bn<sP~'l<'D, c ao>rr··

d"'ze~>brc d"

O t•~t:oclro

NgrllPOS

vr1:, do:f'o:ndrM-

nio t .. r ·hlllvldo.dcsaparrci"'cnto'do ri.f:atório, -,,uúo

o oocs10o -rol

"'cnt.ado ""

~llrátsr

<:11niltl:r delit>er~~otl"o• Pl!-111 Ol~"torl11 E>:.,~utlvll, pod.,r\11 dr-

G'"

te~fllinar

do

adJOJnto do sr. lbrotlton Albl!<'ta:z:::l, di!' arqulvi!ll' o

Na o~'asi!Io,' dlzla-•e quc o .- .. lro.tdt'l;, hllv1a dll'siplll'tCido

p.-occl's,;;o.
E10prr,.;a.
Menta,

dr <l'r<rgul;arldadl' foi,

""'t

Oll

War~'-'•
n6s

~ar>ju"t."

"'"''• Ji'<\t;aloo;;

·,lb Cul6otbi,.;

nol~vil <i<>:~.t~<.><.r "~"""o~,;~

tli~he\

Ftir,.,n, E•1'.1oldor· ~ V<:rti"nlt<• .• , tlu!o [,l•do!o u,·,~""•

t~rrnus clo R.,l,,l·ôr '"<I~ TCIJ, ~odi r;c.,du COilO TC•Oi<!.~::i~/91 .. 7,

doü;o u., ::!1/H)/9;7!, ~

"'"g""'

l<'iii\\..Crotu•

i;lnctcr;,, ,;., "'"'"'"'l".;:iu ~o: Cst~~-,~.,;~no; ,:,. r"<trnbt',;,1
t:IEPE:T,
_<:<.>n>
Fund;;n•L'"lu ""
::!Q, iu~;,,,., t\1, ~<) .t~l',)'' 7~ d11 Cun ... tllulc:âo
l',·d~rõll, '"'·'""'"h.;~ ·~\o: htli'Jn<>l •,ip;,. d"' oiur.•'"'""t~o;:J:o "'nVia<l><
~'J ~'"''"'~""''' 11:. Pdr~•"·:•·, <.onlr:tttlu ot:l"ln d< ~·•:Po>t<ot" ;,·ri!~OJ
l.,,.. .,,.," 'int •• r,..,;,. U:••·• "l'<!t•MJct , ''"'PF•'"" ''••:tL.i .~ w... ·~., .J<:
- r.ul ;;,.,,, '" li,)~. ,,,- ,,_Hii.C\Od.'-' J.- t\0::$ 1,2 '"' l\,\·, ...~. - ~
""''"'""')Mo <: •. ><otr·~':n
;>~: .t .. c'ii,;s •l•! ierV<>'-'l ele .~9.,nc•••t!'nlo;, f'i~
'""d" ~"l•'- ~-l,ol<.:r~>r<~~ ~·" MiLõ>o.-l & w.-.r~<.: Jo: CuJ,j<t,bi~ Lld11. trt,.,
0::;
• \.4 tht 1rtb'O><J :1, l'•ol r·~,,·,;o.Jla<iLl ,o ObJ<'lU ,)o ,:<anlt,Ü() ~~ .. .,,_ .
l<>~;iu <J~·
l':rvo~o·, ~., d~<i<l<-•~m~r>to "" C:ul~n,b<cl", •.>"tlc <.o A!l~lll~ ·;~
<.:<.lOOPrDor."'t" •' "•:""'J"r •"-''"' ~u.; 1''-1'>1 ~o lo,__ ,.,~ no ,.~,~~.-~U<!I <:olombi.•nc u~. :•rod•Jl<>·> ~·~~''"'"'o~ "'"~''"tdd •. oe, ~"··!;, r'>t<.rbr·~, ••• " (rela~íl:r>
f'l. 12 ~''
AI~'" dt·~~n." in,.!:Fu~:::ll •l''"'t"c'' n5
~ .. g•tint..,,,
i·r..-doo" ~" 1.i111du <Onl;,d'"
·
"• P<?lll
""'"'cn M'E!'>lo1<1t.l,
d•N•d.O à l!,l!o<> o,';;: ~Q~Ii•;•,(io:">, f'e>r
cad• nc~ôcio ~retiV'I.IIlcnt• r,.chllldo. "·1·' """! ',i:nlo•
,...,~,;~iP>~do
•'"''; l,·,;o-roo•;
cond<<'""" r•rD!"D"'t.,s, nio c:o.b~endo. ao Ag~rntor dll'orlto
~'liittt C:PC!óÚ<llo, r:.f.lmo outr'<>'. Mf.l'f.t~"'• """ p~omC<f'O lugO\r, o r:.cinrlil.o
ao I"I'Crb IJO.,nt o de qu•l qusr rrnuMrrao; ia f' I XI\. "
"'A ec,.,,.,.io ,.o ...,ntlf será dorv!da ao agent~e no •o•~rnto da efetlva
vlvo •ls condud(o do!l n«-lfÔo,:los d;:t Pdrt'lbr;>fõ, f.IPond'O, lo,.~icamrnt~ •.
con•ll"':a .. io do ne11dcio. I'O\o :ermcos" cond:~·;,:.; e,.l.tl>~I~,.<.Jus f""9<'UPO v(M.C•JhldO "'O noonopdllo ~ :0.0 ni'l~"~ro,.ll'!õmO ,, oul~·~. ~.,. ct:~rto;, l•b~
~,..~
>'"rl<:'
"'' •1"'" 4.;1 do c;ontr·~ta, ••,. ,.., ... p>lga•ento ,.o,.cntr
s~rrliÍ
o:f'etl.,ado •P~S 1\ Int.,rb~IÓ" te~ t'ec.,bldo _os """P"ctlvo"'
rllll:«nl<:,
""' rrl;.çio los "tlvod><d~s dõl EMpn•sl\. No ~a!>o, drf'ront""~m- ,.-.,.,
'·;.-<f•"·'~à•l'nl?~o;
do
<mpal"t,..dcr <iollõ ••rod•Jt<l~ ou o;orrv•co"'
:octc)."
se "''" corrents .. uplltnntM "' d"oms;tr.r~,..
"A

•i"

..,,.,,w)_.

.,_,,.ii
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•••o;;po•,L,,, f•~• J•mt'l<l1< -~os ~'Jt"" "do~·~moml,.o;iío de fl_s. o!S'S -''
1.049 d<.o 4n"'""· .~ 'lU"l ""''""''""'" '"'"'"'"' ~OnC!OJ .. ÍVO p"};;>. I"""""tori"G.;ral
cumpetcnle lf'l~. 9i;.. 9.7). Oo,ben !õlOiborõ\dc .l'ao"O!'C.Itr ,So.J$If.•nl,;•jo P"la AHI\li,,t,. L•JcG'mt\r clol\ SIIY;;o; H"rquEs, pe~mito-ra.r de'l'1·*1::u- "l:11•m'!. trc"<:hc•,,
eon,;idCr"O ihlpcrtante,r; ;oo FX>I_.. da llal"~'" .. u.:.cot0\<141 110~ ·•••to~."
"Q..,au'to ;.. <Jp..-r,,~ãO Inl<:;bráo;'X Mi~_h'.::i ~ 'w~rde de C<ilcmÍ!Ia t.td ....
-""':rlfic;.-"'e qu<r o- [;oO\Hlho Fio;;cal, e01 ,...,unl!\o de iõ!.1õ!o90, thrSJl\f"'OVOu
o
acorde c
1\
A.. se~~>bléia Oerõlll
E><tr,.ordlnilrla. "'"'
'2õ!.0~.9i, i\prclvo•Ja Pr'opo!õiCic'nc'uO,ntir!o dO! s<rr "'avida
>1~io d!t
.r'€!1PCon•;"bilociade civol
contr" o sr. Wll$on JosW Plo!I"Oni
C\lr't.
1S9, da l.ei n9 6.404/76), ob!>.01<r'vl\.da ;>, respons,.bilid>ld., solfd:ári"
<.lu,; ""'P'""'!J"d""'
qu~ tEnham conccrr Ide_ par;o. a Pr"l\t I c ;o. do ato
(
:S2, do art. 1~9, da""""'" li!! i citill.da)."
"T"or outra ladc, ",.,.crotJi.roo Gordilho., PirE$ do Rio," <:J!JC"' f'cl
ccnfiõ\dll .. _t.w<,·f~ d<: ,.,,._\i.;ar '!l>t'!-d<IJ> acErca da nc~oci:>,çSo c lfo,..,:tr~r :o. M:llo d"' resron-:li<bili<.iade, concluiu "pela pn\tica de ato
~·•iilc'So
efel•JII.do per tri'S ~<Íu!õ, Sr'S. Wil,;.on Jo!L,.: f'eréoi. R<ma\d
;toun~ "' Gl.lllh.,..ni~t Galv~o C"lda'lo Cunha_ e o a p..t I.'.:.So qe a.çio_ qr"dln;iro:.
1\jo.J;zad:. na 40~ tJ:o.~::. Civ.:::l da l:i111an\ do R lo d&' Jan.,l~o
~1>do1.1
"<:ond~·n.,~~c <IOIL ntt.~!!l" indenll:.llr"-a IntE~br..,~. pel:o. qu;o.n1, i~ Uc U$$ 3,217,'S_..,~,00, ,oo o:$.01b10 <:oO\err.ll'll de dl:o>. dll liquida"r:111

.• h·,.<v<r """' ,, ~<>Fl ~l,.,to 11\r'l •l•r"d~ 1otíuio'll rai c
(Jl\
\l"' ~o./çat·., ·r;W'!·lnobo,, o: 'i'IC.:. r. ont. ,,to rc.ol ;•rtJrrog,.,dQ per i2
. •,.!ou·) ., ........ ,, .~ f'••r•••" de f'~.i'ol.')r!J, <,Qr>fmrn"' "lldit'<witmtu n~ 02",
:. n. tJ do .,,.~... ,.,.·•
,

"•J.>lc·

~~ti~oe:

"'i<fn(n•

""t'""

g''"

r.•t··.,;; Jue••n•~·nl od<J,., ruo J•ont!!.ll<> "" IH''-'~"""" cM~

"0'·'""' ,;,, '''"P"""'" "Crr""' r ,.,~.-o 1\ A~soc•.~do l.lcl"'" ~<nd.,r'e:~;,.do .,

"Moclwl
:1 W~tole olc Co>tÕOibo .. " rn •• ~7" ')5) c tr::.d•J:::<clo à'"l. T'l,..
426 "•1:10 ''"' rln..-·<o I, ... tr"""'" do ~'"'1., l'rnilo;nt"' <:om!.u:ti_<:ll t <n' ''"1!~0 de on'ICI!•r <l""'anda ~untr;~" Ag10ntc Mlt:hotl /1. Ward<: no "'o'"'"''' •I~ IJS'i ,"00,0<'10 ,>ntt .-1 ''"11.,, d" tumorom<:r>to t!E .• cardo~ rorn••\,Jc•;,
~ r•~•t•' !li.: .~goo;tu ore \'1Fi7, <:on+'"o>IOli, r..:'!~l.-ic rio: fl,r;, 4:;!7
~ •1:'9v. ··
"I)~~
''"'0:",t>•J•''-Ü~··
n·~]i::ad"'> :>.,11!1 l'loiV<l!!"tlu CArin'> f::, V"'r~""'
E
'J'I Hd •·~,

",,)

o,mlo l•Jo;;Or•.:
l'rFntc ,,o .Jor>::oto ~.,,,..,,..r;:,,..J

•nulo>.J~:

•.clo>~nb• '"" ~ l'l"fti\UOo;::l.o pedE

ser

-.•a

1.1)
Ulll prnc...
'prnl!.l' .:~ofcquB<Io pl,<if'' l'cv<~l' ,,. q•;E <''l ProPr o,;;:t;ir'<C$
de 11. ~ WIU"<lc, prlnclpalnot•nto: a sóciQ otf>tT."'nll.~~>lro, _<11.,pcnha-<~oo:"
'11'11 llCOO"dU ECOnÕOII<;O;
•)
~ voul"'o;"u ,;.., l .. <J,.,l..,~:lu l.<llnlbo•l , . .,., ·•·\nc'ieo;: 1•1<: dlli
podEm
Advi• ~ "''' Pomtr> ''" 1•rc5!>:io ~l'!-;;o;õv~l ·,obre.. H • ."; WardO':
Ú) C i.)o•, 'J,ar ~~'lo ''<I!J"'re O I L1 ic-o <.'1 I nlEd I o\lC 1l<1•o ~<,;Ôt;S J;Ó ~•.Hr Pl!rt'CC
•OnV<?no,oolu ,J~.,
~""''" ch.,.,,,.s ci&'" int~rtH.i~ rec•.IPI!'r"llr 1"\~tc
do
''·''"~
pa9n ,, M. J!, W.ar<J~t. o;: n~on~ tl\m\t61 '''~"• ""!_ p~r:o•l.,lc, d
lot~:•b~""'
,,lllfl~I:Ce •JI'I1:0. on._veo;!,og~<;iitc J•lOtO ~0'5 A"OCO~ d&' 1'\o!llmi, N.
Vc1r~ t[a\!1<!: N"t ''"'"l ~ 1.\rt>:'l!l B"'nk) ..,,,.,.-ndn r;'!itab••l,.ce~ \J do;!ltlno
Pln;d o!O otonhc~or-rY'.·
"O .. ~. Wil•,un ..'>~.; p,.,·on•. alegando ""'tivo.~•,_ r~ss~>al•o,
r"<tnunc;lcu
';w r.O\rgo d01 Lo<NPJ,.,t~· ,J,.'Cr;>nlp;.nh•iA, <..<.mfurioC CO\-rta .ipreci;o.da ""
'''""""'bloioa .GEr:O.l l"i<t~::~óhfi?ui~i" (fl. ?:'ll, n••e 1"1-!"9~'"• "'" 5ubstl··
l,,.,.,;(c, .• ,... M;o.~kq•.;. l'ko:::.o:.-. lt:..t:."
. .
.
--'
"fl'<)ir·_·roo~ment<:', ,.,. 1\~•,o;:ooblê•A IJr.~-,1 Ent,.-.,oo·Mon:\rl::., reali~õllda "'"
:"2.•U.'II, ·l~ntr" ,,.,,t~n'lo.•'''"''lntos, "ro.>o ~pr"nv;o.d~" pro_r<>slçilo d.,
•<;âc .j., •"•"•I''"''•·Ü•olo<I"O.:" • •v•l ~<lntr,, o,loq•oo<.l.>rlt::: )olil·;on Per_o•
no,
nw. \,,,..,."~' ol•o
rJ" L~i t •• ~_..,41l!., E~t•l"r~ndc o pa'l""'"nr<)
ole<:f>~l"<.'nte <lo Aeonlo.> rclllo:::ado .~ol• "' C111P~.,,..,
l'l"·hd
&
i.!M<lr •i•• G<JI_Ôrnbl., l.td~., olrt.al>.'.>!llig_,o:>~lw ?"l.~t<l;i,o di:
(l•(doto.lr '" ,'-:;, •Jo> :•2.\1,?0, h~ro ~orno" llli\Oof'I''SI.u,:ão do Con",>clho
F'o~.r.Jol, (Cn•·li<nlc <lil ;'tta 117, •le ~~--1~.90., -ond<: uon~oderuu ~""'a
o'tr>E:~"'-';-tc
i<PI"I'!~<"nt<~ r~;~~t<: .. indkic-. do: orr<:gl.ll:•rod#ldr.!õ,. de ato5
le,;.ovcls;. ;o,o r"lr.-•Bo'do ~'11 Co.>fJii>nnho~"'. (fi,;. 1:00" !2il."
Confu~•~e
onfonol!.nto: d" ? .. J.OCE < fl. 3lJ, n >1tual
li-

,•r"''""'"·

MI'.'""'·

,-.,.,.,.tt,,"

•N•d~ntc,

M11rk>1<J, Mo::e,;, l(i\l.! ,,f'lrfllll quo:

lrl~.

:>2):

J'"'

olr.tt:~"l!nou ~·J<Jd
ontErni< ni< "'lld"' <1.>. Tntr.>hni~ ""'' <ilulto,
~U<' orog'""" ,, rrl.ll~~,.~ de \udit,,, '" n'J :!5, dot :!2.11.90~- a,penso
''"" ~·•lo"' ~.,, q!'· -.:'4 ·' ; ló olo A""'''c'
::!•
, ''"~,.mbl>t•.i '''"""' :,,trõ\Ordo~ow·~. olt• ."::!.01.?1,
,,provo!J "
"'"Pn•:.1d(<) •1~
''•P'1"''·'"'li<!Adc
.,,lr" o li~"od-.nt•.' W•l~""
,m;E f'~r o">~
I}
>l10tr.lt<~l>
I'O.C'rolriroo l),hri<\toull P•ro::~ •.lo Ric o\J.,.<HllltlO!'; 11!;;;m:li\do.to
que c·<tfo '"''~li>nd<J <l~ rroct•tl'""""'·oo; l~'!.l"'o; r:W<\
irnpe ..
1 ,.-,.,.. ' n f n ' ;~ u;:il.,; "!
I)
•.<mtr<'llO•J O \'loJv<l'ildt\1> Or. C"c\Q'!i V"t'!1Hõ P"'r;o, lo".i.-r• ~eCupo;cr~r
"qu~nto~ ~" IJS'I; 8,:a7,51l0.>l0,"
'(~onllll J ;, !'i)·,an
"Intrrbr:h, "n TGCC dW>lilo,,. n·r.-ontr"to ,.,_._inado
lr>or
<;ÔP"'
;..,. >"l-.. 194 ~ ~·12), ~·~J:.O. l'>nl>l•dadc
-;~~:r Iii
a
"rornn:oou;:oto ti<" •.er"''"""'• "'q"'f'""'"'nt•:•~ o• M<\lcr·o<oo!!l <H,~t·onadc,. i>
e::er.OJ,i\0 du ·, 1.. t "'"" de CoQ>ll\ pro\ ~v~\ dO< G•l it o, I:'<!•J.:O.~<>r.
,..,,.
indcno.:;o,o:íl•·•· """a""""' rcrl\oo rl>:,.,d<'S nu \i .. ot•· ro;\Himo d1> 21:
<:1<1 ""lor lnt><l ~o ~ontr«to:o ,.. o fo~" ~!ôt<.llelk'<.ldO 1'01 o do Rio de
.l.anc •r o.
''" n••• 24A ,. ;~~7 •lc l'on<uo o?n<::ontr.,·•;c o ...-e~1bo d<,- '!'Jit .. dia- no
.;al"'r
d.,
I.!S'5 663,0,.,0.30 "'-~ ir•!.t~ud(o J.,<.t><~>l (rl!O. Í32/El3)
""'
o·orr<>•>roodó!nco.\'J. trccndi1>S •·nl.r" ,,; p<~rto;~ (P<'r c6oi,,,. ;.$ fio;.
:)49" ::!74 do i\rutoml."
,
"V"'' ol'oc;o-.,11:,
""''" ~"""'.::: d~,. "orre-:;pcnd<~nc<"'" ,,cio~" refer•d""•
qoJe '7\- íi]'\:OO.n Plt.,ten'\, onl~li\lln~tltE, U ~E<;O:blm..-ntO 1l" US~ i",3
ooo!!\1\u
'litulu ole pr;rd"• llni"ICtlr""• Juro'!< G:' ol.ltr'<l" preJ1.1f:z:o"
e cmu:O..Ir<la ~o"'" p~opo.,;.t" da lut'"~';;\" nu vlllor di!! US$ t,o!;j
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,.,..,,! ,.

,.·,!."

"Scbrc o MI!IYnto. w ~··· r1'1r~!JS 11oze.- K:.l;: •••l,.ll\ <>"motivos q1.1c o
o
•.Ínic·o
'l<lVOir»'" "o rcfo.'r 1~0 •'<.Or<1c, ..·nfoJtl.::ando '••Je ""te foi
l'eoto Clll '""' ~.:..tiic .,, ..,.., f;;c;e lln• noti~ill!i v.-i~Yllldll!l pel" impr"n"'''• acrC!''ilf.crot•l ,,~ ~,..,gollnl«~ "l"li"~Õtt'l'
"") .. lo c:~l<;.l.:;: f'urmdll:"ç.io d<: ,,çilo JUdl~iilll J•or tn>t.,~-u: de
•«.ord<>J

~~d ~ t ~:~:'•:~,. <1~~ r :~d ~~~~~~Í'l~d~:~~~~~ :. ~·• ,:~:-~.: ;;,. 7~d~o~: "'~~~ ;~:

10ar/?t, "''" r,_,,.., ~ .. ~cn~lu•lõo ".:s>m: ... ;
~)
u:t'c ff>:ISt"- !\t" do Gtmo;.,lho F'i~cl\l. O 11ccrdo fel rFito
lodot'"""d~nto:m~<nt~· d~ '""" L!\anl re->t ... ,Ã<>l
dl
~or tr,.t_;o.r-,., oh; ~10pr..:sa ,-.., l•quoo\;<c&o ""'' .,,;.,t~" Con,;elhcJ>
~~~·.tO.:minl,;l~il\~i.:o """' Din.1lotoa, 1~ndo n llq•lld;•nle o grstor <hn-·

"

"l~yaootiJ ;, ouryu<.o.;r,.ilo.> lrol~r·nor): Vt:tlo,nte~ l.oMilo:d Cor·P•.lnoticn, li.
onstr•Jcõ\o v~r,,·,,~~ qm' u <'Ont:,tr.. (fi,.. 27rl -1 _:'rOBl, ""'"'""de tuo1
\'""'" """'
IE<'" do E:.l'lio d~ "'""" J"r~e),l, .,p,..nv.-<lo n.,l~
~otun-oiC

.,.,.,<"~11\l
oi,, Do~"torl" di\ I"tr;~noo·--Tr~<le rn~, ~"' 11!.09.811, t iniH•
l><)r •)\JJttt '""o "'''""""nl!lml':<'\tt> <1L C~\ oH.>.-. <lc p_,.pel'lc P"'"" ""p;'\to'IO_e
""trns O~Jiill<>"' l•u>nrt .. \JI.JI> do lln\!õol <1>.1 oh <pJI\l<N~·~ outro lusa..-.,.-"l)., o.~<.<J~do
<01'11 ij•; corre<'J•<'ndino:oMI troco"'~"'" l'otla,._p<~r'lll'_.,
(f\_'i_··
~94
,, 330! d(l All!t:<ol ,. ~clõ<c:ion"d"'"' o><el~ <nform01ntc da 9~
IGCE
(fh.
1)416~), o;omôl<ltoll~"c JlU"' ,,\ ~"lP'"'"~ Vefl.lotntll» l.td. ~·stiiiiOU
,. q<J>Intia dttv<dll l'.t'l"' I01l<.rno~ c" US$ 6,174,~5-&.00, tendo,
fin;~lo•"ntc,
<.onCordl\dO CU!II o< Pr<lf'C';tl'l do\ d<rl'€~01"t\ n<> ">olOr di: US,;
3,5 ""lhíi~;:5
~UJO ter .. o <le 41Jilh<;5l:c ~tncontr~-·.-,., .tr"d•1::idc ;,.,.
f'l•o.40i ~ 404 do.J tlo<n:u."
'-:! loq>!<t!.•nl" lo', 1 rk•. 1·.: lio.::!l''~ 1C\l.! io~nrnl;o. (PJ. !,13) "'''" ~ A•~<litari"'
E"l""""' "'"'l""" o.cn<J<) pr·uvid<>nco"d" e ""li~<'nl'l •1ni.: omÍMG'rc"' dccU:•n .. nt"·· ro'"'"" .'•ort •<i<.l\. <$" ;:,.prc-s~, 01ctivo p~lo ~·oal .~nc>IO\Inh<>o.J
\f'ltno\'o t>lo dllt"UO,.,ht~~ cll 'OPf>n Ivo;: 1 ~."
',.~ 'i-~ ttJCE: ~'''"''''"''i""<~ '.1~2:. w s>•ú~"""o <;~ di1•!.~11<:11\ ~Q_MPl"
.,.,,.,t,w. "·'.)llclt·.,nd() \ ,. .,.,,.,~,'fi« dco;; d"t'J"'<:nl<>r.. """ ottd!Ci< nos
o\:11n••
"1:', ":""" "3" ift~. !'"I" :17), ~"'l~tiV•'"cntO< ~'> np.,rõi\~ÔO!'IJ

. ''~~j~- ~~~~~~: d~ ...~J~oi'~~~~ ~~E~ "'~:~r~!,. ~'-~~~~r~i~~l ~" lOdvogl'ldD
Vo\r9l>.!> po\r'·'
olo 'l.<i\II:O"ItJ

lo~

C ar
rccupcl"ilr ll q>nntj;o. l\clro>l. O referido 0\dvog:o;q•.lfl •a: inicia'"""''" ,.~i<IS pertirutnt"" contra as de-

t~·rot«r

"~,."~1~~~~~~~;RA>.,m·._..,.., rc;~~-Õrici

de d<JdHOrü <i$Pli'C1l!.l nQ

273,

J., 11H3.1U.92, ~,.,.,bo:f"' ~on~<:na u p;~g;.r.&'nto ef'etu.,do" Michc1 1<; Ua~
dP., ,..,..,om«nd~l\dO providanci.o"' p1>ra qüc "Tnt~>rbrá~ ç,.j;a ressar-

.

cida da ilnP<>~t;\nc•", pagõll indl!vi<ll\0\>?rtte."
'~Coro rel,.~il:o ,, fn~er10or X Vo;:rt i ente,;;, ~ ~ lGCl: de'l'taccOJ do tr~
b"\ho dr "udiluroa r .. õ!.li;:"do por Gétnick & G.. triid E Scl ll;o.~c:h &
C<.1 (fl••· 6<18" 632 do AneMo), <!e<ltri ti•Jtr_c_-. rJOS. -,..,g•Jintes pontcJ>~
aJ
r;,; i\'Jdito~>:'i' ~oncl••lr"'m i'<l'i~mandO>: "' ••• ~CiliiMO$ <I'J&' hâ forte•
pr <>""'' d~ •<mà ~<1f i ·>t oo:;~>.da ,. c•J id•C:O's<1m<11nt<: nYql.leStl"õ~.da f~;:o.udc na
Co.>roP~n;l_j" -~,. ret.-,ão \Ol est~'l> •• cc~dos ••• ~ _
to)
d
<.OII<:l•J,r;l!io ;~r.imõl., 'le'gYnclo j'J~tirio::orn c~ a•ldlto,...,~. rol
ba"otad~ o~ o.:cn .. tata~)i(o u., qiJe' c<>d" um do• ca-sos f'ci I i~uid01dc
po~
•ouant I• O>•Jit.b_ .. !=lota do so;cu ~"""""t"i yõ!.l<Jr~ q1.1':' t<>d;o.s ~" n~gOc:ID
~í!.,,.
foram enc,.mlohad"~ pelo tor. Nii'Soh BeOO;,r;ot, "tuo!lndo "'"no'""
,,,.
lnte~no~. serw" pl'lrticop;oc~o ou ccnh.,ci .. .:nto dg!l
advoSJadus
que " repr"""'ntuva01: qOJ.<: o~ "dvog;odos cnc"I"Y"g"dc:ro do ll~c...-do fo"-l i"""'"'nte ~·n11l\nadoll po:lll Int.,roicr" r;uo: os f'ez ... crcd!t;o.r que
o ""l<>r acordl!.do e~i\ US!li 60!5,000"' 11iío US!li 4,1 m•lhôes d• dóla"'"lr
q•1e <>'õ l~li- I.;•Jilhermo;: C:t~.ld;..,. da C1.1nh" e N11son B~a,.ll ~on
tr"i~uÍrliL!\,
d.,fl"illvRmentE, Pl\~:tl quE;~ l\Vali<o~;ão da F'c>: S Hcra!!l
nãc í<>s,;;~ onl~rpr~·l:;;~~a ~o" e::at i dão: € ~.nal .. ent.,, ll fraude na
di.,lo·ibuo~:lo_dos_ f\Índo)~ d., llq'Jlclao:ão,_t~todo "'"' vl"t" qu.,,
no
'-"'IJO Vorrti<:nt~<~>• ~<>ra" encontnHID"' tiS$ 87':5,000 '"' <:ontll cc~;~J1.1ntl\
~~"SQ:>.l d~ Di~go l.cova 'l< sua mulher c c v;>.lo~ <:!e USS =:!,6 "ilhD.,.,.
l'oo
tr"n"r.,,..,<io p~r;oo. "'!!' c<'nl""' dfl ~oO\p.:>.nho~.ro o:,ue f.IO:<:IIl transferfnco" •til' d:n;,.,,~o '"" l•o~.-~ de r•.,r t~l'lno;f'o:rlolt~ """";o. ccntl! <lor
i'i\lin.: '"' '"" v.,rt '""t"s~"'
"CQn,;od<?randu " !lri\IJ".J"<ie do r"latJrio di\ Oo:tnick sobr"' o~ ~cor
dos,
o_ Ct.in!ol'li>o f"i~ocl\l ~m-24 •.02.92, Jecldi1.1 ~IO$ar o >1~crdc' da
V-:rto.:nt"''' nc v;,lo.>•" de USS 4,~00,ll00.00 (fl,., 635/036- l'lnCKQ)."
.,,., ?ii XIJCC u6$.Crva -,_..,., o. rel>~bir i o d" Ciet11 ick ~ G.,tnlc~
n•prov"
laoob~•~ o~ A•;ordo~. fi~no.,dolo ço"'" Gol<lmark " ú"rret, "''"" sc .. <eotc
agor" :>.flur~no ~OJ> ;:mto$".
nc ,..,ntido J,ltt quE os o::o;~O!'rldc,r;
"'"ordos ,h;:vo:r:il.c ~.e~ onve•.l i >1ll\JO!> ~uando oll\ ol\n~l i"" '~" pr.::.:faç:ic
<le c_ont"~ •IA l~ternor."
"Co"' rod01câo lo. Int~·rbr.< .. >< rilo:.an, vrrlt'lca-!.., quot, t.,nla a 11\lditori:\ lntcrna ~~Empresa (fls. 942" '1~1' do Ane1:0l, quanto a As.110<1:tn.,roll Juridoc" <:h~ro"d" a m:>.nif'c;:st~r-~,. .:ubre o >~cordo
(f'l\5.
774 .._ 779 do An"""l, '11P~C'Sentttro ~oni:lusÔI!'!I SEIOelh:>.ntc,r;,
quando
,..,.~,.;o.lta01,
ou noenos o so;:v•Hnt•" a l ítulo d<r cudo!l :adlc:lcnl!IS do: "r"'"::""""'"'"t<) r d., ~ercn~llmo;ntq nlô:c hllvia resp~\dc contl"atUi\l
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~<se-olha

b)

da mcd1\lldad01' t:Qf!VIt,..,

<f<le,

>!lO rtstrlniiJit" c

clos

11

toct~nlo:

vos111ndo" ccntt"lltil.<;ic do"l. se..--

Alb"""'""-i•

vl"'o~ ~"~"'~'""• "'" l'raJo:to E:.:c<:utiYo di\ l'hü"f'"~"'" d«
prc~II'!IIIO llcltatór·lo a,

""""'d<>

r .. tc

l:r~ 1.750.000.000,00 (hu" bilhió:o

de-

n•ilkõ'..:o;;

de crJJ.::ceircs) l'nq<~adn\v<l•,;,. na n>odalidad...: de

vant.,Josn, c .. t.o f'osae c;on;.ultado. at.-"""''"' <l'l ,;;onc;orrbu;J!I ptlbll-

ró!ncl<~,

">O:g'Jndo :>.legar;:Õe;; do Cllo:f'e d<l Divi!>â'o dr Contr:>.to"' d>l

Petrot:rr"'"·
!<!Jbitem

t"e.f'.,.rlda

<i:i:dit>!ll nlõl 9-S46-013-9::n da

•nob.OO:t"Y/in<:lll do

l'lono"''"'• n• c:or>d••cio do

prfnC:fJ>IQ d"

do M"nu0\1

Ger<~l

•~trc>odo

d)

C!lt ... dot.

~ad••trpmEnto

.:~~:us

de

':JRrehclaJ)

prlncip;\1'>

conclu!õõ'"'s

C:C!I plllnQ!I dO: t:>IP10r~.c$\c de petróleo !"l!l ... tiVOS

0:

10uas 111 o:ga,ões, ~cresc.,nt a a 1nd,.. m:'"' i forst '" ão do Pl o:ná~; 0

);.1<

d!<" .. t;:o.

~,.ti10atlva

·"'"'

cu~<to"" P'llrll 1< ccrl">tr•~~O:o, '"'" tod•~

de

vers<l•s:~~t•J:r.Ji::::"'d"l-•

,.,,_,,.,s

I'C,0.1 e PAB.J.., bem camo o cronolilr'llma

lnl

•hl- Pl,\tllfcrm'lll P.X<X,

ct~<l-

r'i:">Pii:t.:tlvõls lic-itilo;Õe'$ e c-on-

~do~iio

f")

9-846-~~492

j"qu1tas ela PAS.1 (Editai" n!i!s.

i: 9-846-lH3-92, resp.,o;-

iYamrnt~:>.

Corwlte

;~~.pr.,scnt_,.,d.c!il,

ao11 •tens ant•r lormo:ntE

o::om

b~!lor

vr,;to tEr convidado todas.""' emprl:sa,.

tnov""'

~'""'''"tr,....,,.,.

Sup.,rlnt•·ndenl~:

f<'nder .. <;:ado ao
O~ic1o

a) '50br·,.

~{'};;.

PRES-232192

"P~Esorntlldll.s

IRCE, T1.1r"'"

de

.,xprdlrntc

~I!US.

SI::GEN-CONF.

d~<

An. 14)

t;:

o,.

r~cn<:lon>lr

c:onvi'"

deve.- la ser dll:

os :Z:S:l:: (Ylnt•

Adlclon>o.l,;"

c

Oc<o.pc••s co11

Trt~nsportc"',

1:

pel:..

o:;o_nst,.nt~~:•

3011.0Z::V71 (fl•. lllt do An. 14)

ccntr•t~~,~;:iio

Cia

~onsldot~ados

-

r

C:rS

"2.1~2

Ci'S 20.00111.01110,00 P1krll. "OJ,;rl:r.s de

__ - To01>1da

tré10

"'

Propost>l Vencedora
2:5% p:r.r:>.

"'Se~v

I c os

AdI~

i cn11 i li

Ao

Evrnt\lllill'"
-

"OI•P••a• do: Po:,;soal e
Ocs.p~r"as

c.o01 Transportr:"

,,,

20.000.000.00

-

o

T A L.

SEGEN-CONF'.300.05Z/91 c contrato
OIF'ERENCA

"'
,,,

1.7!10.01110.81118,00

bnl~

"'"u

Cadastro,

Ent ld11.dor apen:r.s "'"""'da opçiico '1"'" lhe p...-,.,t-

da dlvulg,.~ão MI i"'prrnsa of"lc!at, na• tcr11os

do

n!i! 2.300/Bó.
EIIIP~•-

mostra-s!! omlcco, f'Erindo o princ:iplo d11. publl-

;;o lt><Post·o, a<:r11:sce o f'ato do cada•tr11•cnto d11
niia

,..,r COIIPY.llõ<irlc, dcnd11: ser u•a

pr•t-..,n<;:io

Ptlitl'orelatlYa

.j..,e na'1•J•1a Ent id'lldor .... tio c:ad•strados t•as as

••-

prcs"'"' ~I st entEs no •crc..cto, nos. 1111:u• .dI ferc~t •s 11erv I G:osF'.,to grave

• 6.553.495,93

obJeto,

.cldll.d<ii est;;bElec:ldo Pelo art. 32 do Decreto-lei n!:! 2.:306/S6.
All,.do

"'

"·modll\ld•de. dtt 'llcltaç:io Envolvorndo,

Oe~rttto-lRi

'1'-'C~tio

1.74:t.446_.Z14,07

entrR

necessâria

C"b"' re111str:r.r, qutt •1o tocantE a.,.,,.., .,,.pecto, c MGC d11,

c:onclu(r
T

.: a modi\l id11d<1: do: 1 i c i.t,.çilo

tod:r.s •• e11prcs,.,. lntorgrantcs dco
qu~~:"'

necet-!lldade

34'1. 699.31112, B1

.;

dtli

a •odalid,.dc dor C:on"ote. Se ast1lm nio o fotol-5:, t. .. verill.

t i :ti

,,,

defln.,m To10:r.d:r.

lntert's,.lldO'- do r""'o PErt inentlt a,- 50:1.1

çonvid111r'

a.cr<:dlt:r.I!IOOô

"'Sotrvic:os ·

1. 378.757 .211.. 2~

<~ssl'"

cadastrados ou niD." (9~1-f>III\O!!o)

art. 19 do
-

P~eço,.

O"'GC:

d1.1 vclumor 1):

(Sirlf"o nosso)

min Imo,

Pfl!I!IOa1

de

24~/2~1

q•~•lirlc .. dlo.

- Convitor

sio o.,

":'\o" SU'II insc::rl<;:l\o cadMstr/0.1;

prr:vfa•mtor cada'l:trados. cbs"'r"ada 11,

do

e nl\o di Cr'!. 1.7::>0.000.000,fl.9l!

enc:on-

pondenocâ'ei~:<

loc'otaç:~o

int~~:reS!ói\clO;;

2.1.3

1.743.44~.51:3,0,0

c inca por <:otnto) part~

li sr

('lrt. 21 do Decreto-lei n!i! n2 2.300/86)

os subit .. n_s. 2.1.2"' 2.1.3 do

do

qur o v11tor "'"'"'"o oro;-

].,.s;,.ls,

p,...,ços e Convlt'e (fls.

d,.11Ül

otKit-tenttts. entre o valor o;y,gorrido

l1mit~:'"-

,. o;u:. divullilaçãc,

o;:

pcnder•t.:<l~r•=

l.lclt:r.çio (f'tl-. B

inlltr<~mento contr•tu"l~

, t i"""do,

o:n<:ao>lnkado "-

3U/:3S'S) l:lm r..-spo,ta 110 Oficio

.,. •orgulnto:,.

diYerS~incias

>O.ll

Ccmls•So

cla S<rrvlc:o J<Jrldi<:" e

selilu•nt~~: ...

a r •11cr c <pJII' diferenci;• II.S 0\odalidades dli:

no

Ernot"lltO \dEb ... r, Presidente d,_ Plô'trobri!li, >ltr"•

!n".

q<Jtr

"" lto:rn <le ,..,,..viços pertlno:nte.

E:nt..ncl"'"c.,; "'"'~~'o tipo llc:llatóroo.utili::.l!dc pela P>:-trobrto; foi

docum1!'nt9 SEJUR n!i! 5205/92, ,.h,borõldo pele Ck"h éi!.-[ffYl-;~dii:- Contra«sta rllllPEtorll!l pelO

ro::~t.li

o;lm, dll •ood11lida.d• Toaada de Pre-

1:

çoll"',

"'1'J<:lc denc,.lnado Convite""' fao:e d""
ro;:Ter~nc:l-..

F'"

e

na cportunidll.dl!, qy,e "'não us.ou da mod,.lid.,dc de 11-

<:it<~çiia ~encroin .. da

do 10l~t<rm'" dOI" prE:<;'o o:.nlt>lrlo p~r"" const~w;;l:o dp• ,.,;d\llos

..:;o.L:.r!aJs.,

•Nando dõl "qul.,.içliio de e'1uip1\mEntcs

"""'.;iio d1 ..,bra,; c .,.<:rviços cc• ba!.., """"politica indu,;tr 1,.l c de
-d_O<s,;:nvolvimEnto tecnclÓ:illço OY. fit'tori:.l do Governo F'•denol.

r~:-..j\l:st,..,. .. nlOiõ

como.<:r'lt.!ric dt: Tcrm;o_c-ic dR preços or

de COSRA-Co!IIPUt:;..do-

doc•Jnr.,nto, ,d.,rti"'"'"'"' o uso d;o. mod!llidade llçlt11tôrla

:>.P~OPI'I:>.d!l

roais

Sall<:nta,

t~õllill~<lc ... ;

013.53~/39-2

TC n2

" !lla.bor:>..;:ão de seu KGC.

a

"'"'""
PPE.1,

~roce!OSO

Cllsa r\o

e- Si!ot"'"'"!l Bra,;;ilo:lro• S.A., que_ _se:rYiu de p"radigma par:r.

r~s

Naq•J~lc

e)
Etap""•

in-

ii.O!õ •nto:,....,,.,.,.,. d11 E:ntidado:, c;,.í, a ""'"""ld:adc de

todo:q..,,(-Jo;. crlentacão <111 Egr"'gla C_orto:.

n!'\o tf r.o,.pu.lufrlov

dR ... i>lbllidlldC Ticr>ICl'l ll' Ecaroômicr.-EVTE',; d<;>s CAIOPOII

principais lr.dlc:lldcres e do;" suas

d""'"" dJspositivo t<~:m-s" ,..,.velado,"" Pr<Ítl<:11.,

util•:::a.:;ii<;
c:onvomlente

Cnchova.•0<!!;t<:, Alb<ICOI'II " Milrl in, P!il.rll e><>~roll:, botO\ CCIOO cé-

rl"' E'nckova,

altcr11.c:<l'r•

Ora,

p;w:o. " Pr'.,'lOta,;ão doo; •lud ides 1-l!rVI<;:os, poro'ro, n!\o clt.-

cl""'trl<d"'s, mll:.:n•o f'OrQ•lll' tMl

do

0

do; ContrlltM:<Irs d11qu1!'l11 l:ropr•-

Hl do art. Só r:lo Ootcreto-ltr n2 2.300/86"'

Mllitl Pf!'t"-f'.,it._Q c«J"- o Clildactt"O do: F't>r'l'l~l:6'dl.lrll'JI dll Pctrct:rrii.~ S.A., R><i!l-

V<Ó11

<:onc:or-

POI"

t:e !•RmPr'R"' POS11ibiJldadE d11: RXIstim;il< dE diV€1"''1\S 0:0\Prll'S>IIl <:l<l'l!Cita•

(putll'

clnqilentll

o obJetrvo do Offclo do: ... ta R«lillon:~<l,; critlc11.r

2.J..~.

pr-o-

llc:ltatôroc IIUiinc:ionl\do no ltOI'm 11nterlo.-. n" MedidO!\""' qu.,,

no

e .,.,.t .. c,.ntcs e

plat~rot"ma:

o;)

o.

con,.it"'

p.-opoo;t"

d.,

<Edital n>! 9-a46-o2104-9õ!l or d" Jaqu'lt~

~

dr

de 07.10.91, o v•Ior

"obt .. nc§"o

,.odal od:!~do: adotadl\ par" a constt"'l'-'~" e 11\antag"'"' d1: ::l <t.-i .. l médu-

t

16::15~

II.Perac, 2 (dois) c:on!llót"-

iMP.,~Ido

:;> <duõlol ,.mpt"esns, pode te.-

lo'!>

pia

poli:>. MOd:>.lidado: 11cit<lt~r·i<l

d« .. co,..do ceM" Port"rra n!.l

""•

d"s

cp~ãc

à

Terça-feira 20 ~ 3403

for

"',..r

revogado

altr~:r.cã".:;

o

I'CI<S,.lt~t-do'.;

a

aflr••~io,d~r

'1\llt, c:nquanto nio

UI do art. Só dco Dorc:rcto-lel n2 2.30111/86

.c

postrrlorc1-, PRI'.,IIl•or do_ subltr• 2.1.6 do I'IQC,

Pct'rcbr:ls cont lr.u11iri a .fazer <ICo d1ssa f"lilc:uldade legal 11111 seus
Ao

cbscrv•.-•as o

Item 5.19.

do

contr11.to n!ii! 2-B4~-Ilt09·0-92 YC-

proc~~:di••ntoo;

licltatdrlot~.'

rif"lc•"'os que" itll'• "S..,.Yi<;:Oil Adh:lonaJ• Ev•nt..,t~ls"" Tcol •uper'cstlmado',

na 01cdlda e111 q<1e .fOI f'lxado, e• CrS 3Z1.2<12.7S,B,74,

c) o

:;g iteM da Oeclsio nSI 1Z2/92-TC, "'-''" dispõ.. 'llobre • aYalia-;.
do C11.da•tro d11: Prestaç:ie~< de Servl~os da.P'ctrobrás qu-.nto'

n!lo ot111 CrS 344.699.302,81, conf"or'""' o di:II!Onlltrado, •orndo o

<::ico.

tor. ~ontratu11.1 "a.-redondll.do"' par11 C:r'li 1.750.080~800,0111.

à

li f'atco concrorto que, no prrtscntt:, o C:OIJentado proçedl111cnto ni-::·
trou><c- 'IU•lquer preJulzo à E•prorsa, entretalfl.to', se li v.,.b• pll.-

equlp .. de anal ;,.ta~< 1111 face dt ,..,~,~ c:ronogl'aaa d.lt trabalho.

'""' "'S.,..,.lc:o• Adlclon•l• E'llorntual•" for <ltl~l:nda, nco hturo, :a

tadf!rllll de ••rvlco• pode t•r

Pctrcbrás
S.A./Prco~>on

sor obrJ11a a Pl!.llar ao consórcio Ultratorc
Engcnh:r.rl:r.

K111•• con.for"'•. :of'lr'"a o Chefe da Olvislo

Engornkarla

!.TOA CO:'Ii 3::ô1.2.. :t.7B9',74 or ni'o c•

•1.1a eficácia R dlnalllcldade ainda nio foi

se

Cr'li

Yt:rlf'lcado

de Contrato• de pres-

l•p•rfclç:Ões e' as• III sendo, pode-

conc:lulr '1Ue lO Concarrinc:i!il..seri:r. "''•o.daliÁd• •:r.l•

priU11

l'ela

aPI"o-

para !iUPI'Ir '!Ualq~r l;;cuna cxlstentff{no cada!ltro <IUIII,

::J-44.&B9.3fi2,B1, co•o "c!ltabtl•eldo no rt\atórlo dor anli;llsor da

poor nio •er C:OIIII!IUlsÓrlco, nio pod• at~segurllr q<1e lá estio t - . s

CoMissio d• Llcltaçi'o (f'ls. 1119 do !lon•xo 14).

as eiiJ'\"es~s exilltentc• "no roe~c:ado.

A

prcYis'io

s~~:•

pode

de u10a vtrba de 25% ou 11als do Y•lor

dor•t I n:r.~io

c:...-ta,. par11 "Sorrvh:o!l AdI c i onals

representar a

c:ontratual,
Evtntual•"',

lncxlstincla d1 flr••z:• no que concfl'~

à

est l111at IYa d• cust o• do ••,r••nd IMcnto e na def ln lç'ico do escoPo dos •ervlo;:os •

st~~re•

rt~~all:z:ados •.

d,e

.t)

01- ltt~~ns d

,. • do Of(clo IRCE/RJ n2 32S/'2 l'riere•-se

,.olh;ltaç:!ito de docu111ento• ..... nc:l'll.ls;,. i•l'lt••ntào;:'io da In•,..ç:lo Espcc: lal. 1:111 anda••ntQ, •• por ,conseguinte, ao cu•pr l•ftltO
da Oeclslo do Plenário n2 HJ2/921 '"Estudos de Vlabllldade Tlc-

Terça~feira

3404

20

, .. .,,;.,,.
•I~~''"''
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r•nr '·, ,,,.,,

·•"'P"''"· ,,,..,.

, ''""''

.. ..,

,,~;;,.,

.. t .. :

·'"'~''''

r..,<:hov.,,

·J~

I•"'"~

'"''.,!<r

<n"" ": .. t''""~

~• ~,_.,.,. ~t;.P .. '> , • .,.,

'"""·•·· .•.\.::)(,

Ho'n6".'' Jún lor

>.nch<."'"~o.,.t.,,

- t-'l.'"'''' ,;., L:PI•Jr-i\,;í',, ,.,., f'O'""'<ilco

11.v:o""

. o..

:>pt;.l, r>ro.l ,. rr.ll.l."".
r~,.,

•'''' •wrot'''' " .. ,. t\S pro~"'~•;o~ <101

·•'-'•·lu.o

•. ..,,_,""to

... t....

v~·,

,,.,,.,,., .,,.,.-" ·ç-..-.J"

~"',

, ..,,.,,,,,.-,.."

•1''"'\~ ... diu

Hnl>llit;,~:;;<>

na

.17/4~)

lf1·•·

,o.,~õo•dat<i~io

!;o;t<~ltlrcs

REuni-

'"'"""<lH•J '"'lo ~o,-,.,.;,·~ i o ído;;!'"""'''qe.
P~o;:.o.,t~'> T<kni<.t<>; ''J•,, 14193 do

An,..>(o

d"

eMpr.;-~,"

Vfrolnoo:

r,r.).,il S.A.;
•• 21 !•r-o:<:<\~ o" •,tlo,:.c:stc ,la l'r:C t-onl"~~·no; Ltd;q

o:•I}~<.···J<>

,,,.,_..~,

,,;;,,

37/4;;'" Ct>I.,HI:.o de l.l<:i-

lP:It.,.,loOr 1,-, ,.p~.,;;._,; o1tl1l ~""-'"int,.-r. """l><rctos:

.,.,l,.do

11.1)

,o v" lo <C;,,
r1

n ...

(~• f~"'" ''" li~o<.-.~:lol.

"'' r .... .,.~"' ,,,.bil , .. ~:;n

co~

·'"" oln

'''""'

de

1\<·r~··""' "'"' ,, Co,ln~cirt:io V&'r<llOI~õ:/CICC/S«l~·J 1 •Jolmo~·• vorm """"" m01 ntl-

d.,,.

<>bj~to

d"" pr«post"•

~.,,,.l.;•ln

emõl'iu Pncor<:~,· ~i<vnráv.,\ "npt'l;lV"-o;f>n <'<: ~us """"~rr; 1 os

de

"~Uil>i-

~u .. r.u·.

1

t.unf<Jl"OUd.•d..- '<.101 ,,

o1<> 110 '-'"t""~

"lHo,,.,_,,,.
1·,·~~-o,.-.,

~

Veru l1ne/CJ:C /'iel

.-.tw,li'.: .. das,
···~c:-i\o

;,.,,., ... t.·····:.,

Rorpo)"' IHf,.hore
~·

r.,J.,/T•·n~''9"

(ustus

""''"'ÍÍI!S

~.A./R;o.u'""

[,•c h , .. t /U1 l • :.1 "" /lluJ()d~l

~.,;,.ti-
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·•'11:;.,./'1":'\ ..-.
"~'

"'''' '""""""'

o•ronl.:lr•,.,l••"'nt<~,

· ,,,,, .• t,,~ ~,. d<J"'

,,.,.~.,

.- ••

l'~tr•>l•' ·~

~,..-,.-·;,~o·,

,\,3) •o:<.<"

..- .. l~tlvo5

A\bA~<l..-""f'AS.t,

"r!1J ·1,. l ,., nl ,.,,, •'"- f'l.!-C!I,•JO "'" •h•

'' "'''"

"v,.roflc:>.r
fr,.nt,.

r~.,,.

\o!

L"

..Je.r. .. ~li'>e "'""

\6)

''''"' ;t, rubol_,.,., 4Q. d"

'"'bO:m, n~ • UI'(~ <l ~.,.;<u ,;,., n:>n .. trudôo dllS
b.2l

.. t~r~rJ;',.,.rlt<> d., ro;:q._.l,.ito;; l:io l::dlt;ol. r~f!!re"ntfl"

nio

propoit~ t!icno~";
lo.~l

!?."-''"'"
l'tmtr:.t(,~

.!~

,•,..t;qbr.;,., ,.,,,.,.,...,.;,. dg ot'""' O d':'_

"'' ".:;"W.\192 <_fJ·.-.
tn,.

,·/ou

ii-fir-ma

')11),

·cd-~r•>~GÕ~~

"'-1.>1-<:>loi~<>'•

,,,,t''''"
•:te. •-'··' ,.,.iJ•··or
~··

n~o

•q~-

J~

~·::p"'<l}<i'ntor

t.,,,.

P<ld<Zr rorn,.<:cr
~o..-""'

t;.,t;,~,..,

roo .,.,,_.,J>,lov .. .,Enl<.

lr"t"d.~

J>Or

-n !\.

72/71'1 do v,, l '"""' 2.

F:'""'''";~

..,; J-IAb•ld,H.iro.i.
11~n<lnl

cc11~

:ll"J/U14 <Jv -~<>!. ~~) .:l<l ''"'""'"'o •••totrp.,sto

l ' :;mp.-.,,,.,, o nrl'f'< •r<n<! "nn .. t .od,, •' ,,. ·

;nt"'"""~tc•.

·

con.,cir~•o'<

pelo>s

her~<i''"

,loinlor,

F'Els./T~nt.•togo;:.

SEJUR

da<:t~turn

d:o.d"" r'r-

d~

ro:c•Jt•;c,.

1.,pul~.

A

CJi.t"l .~., t:<.>ncc.-renc:l>.,

•:•>n<:cnto.t;.\Fil,

Co:mtr,oto.~lo

,,.,.

P""'5tbiltdadc

~

O~rcreto~lci

MGC.

o;:mpr,.~r.t.

d" po.rt><:<Pad\o d.,

roO

2-3~1/86"

conr:ord"t;(rl"s

<;., licit,.,.:l(., r~·f"'~"ntc:. ~""trat"~lo úa <:co,.,tr••~ii<> dõl

''"""".:.;o

r.,,.-.,,.

<:lou~:

"-"~""sent«--,.,.

P.:XI:X

forn1~

dor

11~ .. t~ .. t<>

c:ont~a<litórl"

no

pl;ot;o-

no Edital di'

Concan·õ-ncla nQ 9·8~1-0091 (f1~.. 2::1/36 t.o AniEX'> ió):
'J.:I- se~;\ adMitid".., ""~' ic;p,.ção "" C<>ncdl"r'ên~l".""'

"iteM
I

<~to

6.41ôl~/76 .,. "~~.olot ii ~c~u o!;a<. onf<:>r""a~t: ... ..-~qu,.~lda~

""

r~obun_.l,

lo

._.,. fOJoçi'i'o do •.•JmP~'"""ntu dtr '•'J~ .,[..,o;<io h>st6r,l<::"

tonstot•u._I<Jnô<l,

1'1eSmo ,,.,rquor l'"-<'< <nfan•t<<;Õo:s nio

Sii,do d • vul !JRda~ ""'""' o p•Íb 1 i c o ~"'

,..,t,.~io

,j;,;,,co,

11.

propo.lad:o

o\l~podo

~ .. do '•"•

i!_

P_d~(>br"á" ~"'serv"d" o dire<to dii:

d<~ ,.n,;J; ...., da S'-'ll

"•t~no 6.:;

~>•

só

"'"' rúnc:ão
'!<ltun.~:\<l r:<:onôml,o-fin"n~orir""·.<Grifo noso;oo)

" A o~apgoentor
Coi'C<>n·ó!nc:oa

~

eM via!!l c!o: sorr JUl!lad" vorno;ord<lno,, oOJ J;O

P,jblico., ou j;i.

~onvid"d.,

"',.,.,.,.;n,.,r

c:ont~ ... -

Pelrobnh pod,.,.-f P'!'rdo:r' -..-uã C:ondlçlo p:arll "s>:<tn_;l.-l<l<sl,

o;itu:ar-"L<r "'"" qu.,lquli:l" UJO dos "'orgulntiC!I c:asos•
6.5.~J.

CiOb.- tr"n"><:~i'VorY por oportun"• o

- Eslado

de

f;o.linc:l;,,

CPOC'"'d~_ta

sit•J"<;:iio orccnünoico-fin.,.,nc"'!'"' C:OlOP~OmtEtid!l..

no_.,d. 23S da Lori nQ õril..,/76•

u-

to.!l~in"-1" r:ont.r~~o ~"'"" sorJ,. veno;..,dor" ""'""''"~"'-""''!ot" "><t•.n•.:!il:o,

;-ornc:tEdCI!'a d"'

'Pf'trob,.,l• n:lo. ~ os:mpr-:-.. :-. priv:tdll,

"''"t"'•

rl~tor>d<!.

conrorda±;ír-i?J

l<H!I)

de •r:ono,.,,~

'!;OCIE.'dlldE

rre;~s

o•J ô<D11 n>er cadoo; ""I o-

~'~~~lo.

b<"11 dor
Al.ioo

g..,,.,. 1

., de P"'tr<'ol~o. to:Oo ti'Wt:nda, porlar>d<l,

''"'''o"'

p,.-

ln«olv.?nc:ln notôrl• Oll

(grofo;, <>O!I'SO)

b.!';.2 - ··-~··-~···-···---~---.·-~·-· .. -------.···-~3':1'-

"Art.

J~tt.~••

A,. !IOCiotd,.d.rs_ .. n~nloo:os d.- otConoool" mlo;ta !l't.tio

o. tt:"ta t .. t, -.. . Pr'otJul~a da• dl•pa~lç'l.-• e-•PKials

lt!l f•de-ral".
A

(::~rtfo

6-~.3- ········---·-···-~-..---~--····--·····-·---~~

0\0ll,;o)

ta\,

,.-,..,.a1v,., con,.tllnt.- <.lo r.-tron.,ncl<ln!ldo di!IPOSltlvo 1.-IJial,

1lDCo"d"'

!>. CootpRtl!nc<ill

~Qncl•Lir 'ITJe n.-nh••m•

ccnstlt>,~.<:IDn"l

da Trlblln:ot, 1.-v;:o.-nos

a

«,OJiilque~r

~~

...

212, Ca Oou:rorto-1<>1 n!'J t'l''J/670

ç:l:o

n,.. s::a -

de prfi'CO_ unitá.r'io c:o"'o

itorJOt 12, no qo~.- tan~• à. ado-

C:l"it~rlo

dor for.-.:açii:o diC prorçc P"r*

c:ontratll.:io d-.. cQn'lõtruo;io do10 m~dulo• .- J~<UJ.-ta1l da

'"'

forlla PAB. 1 <Ed i t ll t s rl!õ!S-

~-1346~004...-o;t::l

O
l"'do,

I'OVo

11"'"""'

JO.

~n.l

e "'!lo;;,.-

so:n\, G"nt'io,

"'3.3
C:OI"d'll.t:o.

- Ho.vo:ndo lntErC1lll!l' do.
poderli

Oor<:rl!t~<>-L,.i

Pil~ti<:lpar

p-,.t~obr:P,,.,

.Jo( o Dot<:r~to-L,.í

d.-s~~:nvolYiotornto

dimento

obse~rvar,

a novo MGC d,. Petrobrh-s orxtr>lpola o enten-

c:ont'ldo nO Oor<:reto~Lcl nQ 2.300/86, F>orr.,ltlndo a p1ortlc:lp,.=io

no

p!l.rt tc:opacio do con"drc:lo V.-1"0\M.- Est•l<o:ll"c" R,.unldoo;

S.A-ICEC Mont•gorn .. I.TDA/Setal LUJOMUs Eng.-nharls. .-

qu.do

Construçi"'s

~onc:c-rrlnc:ll!.

para :a, ,;ontrat•çS:o da c:onst.-uçliio

rlo•

plataror••

c:o01a,

Plir1l a contrl't:O<;!io dR pr.-tot!l.<:ão di!

<s.-rvl~os,

•-•·j., lf

ba'lltantc

tCOien\rl:a • .,,.. vi!:>: qu., a pr.-car!.-dad• flnanceir• dao; li<:ltantr:• coloca
"'"'~o <:OIIIi>leto <:UMPrl••nto do abJI!to dll liclta,;io-

Para
da

p • XIX -r o I c:ondu-: 1da, at .r :Z<;I/e.oi/'J2, .:ontando c o.• a. part te I paçia do• ,..,gulntorto c:ons6rc: lo••

,;,,.prc,;as con<:cr'dttirl"'"• nio >~P•M•c .,, licitação dor compra,

A partic:ipacãa de Cl!prorlill'l c:dno:;"ord:atârl:oc no5 proces•o'" licltat<l-

do 1llYitrado

l~r .. ~ularld•de-a

R.A-, confor01c o d•lllonstrado 1l scglllr•
A

d..-

,i.-rio participar d.- licit,.,=iio dor C:OMPr1oH.

t"'"obim, orm li~ltaçS:c <!,.. prc1ltac5tc dor !lervlço.

g,.-,.sll

"'"PI"I!Iia em r-<r~i<niE de con-

n!õ! 2.3'90/86 tratll" 0\ati(ria da ••U'-'Int.r -ror•• (

""'

à

d.-

!1..-rvl;o".

siv.-1 P.:xn:.

t::cmccrne

n!;l 2.31111/Só, :a P!l.rtlc:IPa-

de_ licot;o.c::O:" par" C:OIII>I"'"' ou pr..:Stllo;io

tdrlo reforrorntor à <:'ontr..ta~'o •dll =<lnlt~uçio da plat~f'<lt"Jla '!ICMI-sub•.-r-

llc•tat.lrlo,' pllt".rcor-no• haYotr grav.-s

o

~•l<:orS-s!vallentc".

fJer"l de C<lntr>\taç;i\o - 1'\GC da Petl"obr!ls, por outro

"dmite, <.unflit,.ndo c:arn <.1

Cc!l.o podorOt01'

Ati o prc11ornt.r 11\cJOcnto da análl .. .- do

co•

in&t;o.dll" vlabilizâr

11 do ... ~t . 2:fl •

qu,.•tio dot iMPor tine I" rorlac:lona-sl! <:oJI o proc;c.,so ll.:ita-

pro.:c••o

<:10nCorl,.,..-- a Concor-

çKo ~ .. e•pr,.!lli.S <:onc:o~do.tõÍrl,.., n"" ll<:itõ!lçÕ"'" para a c:cntr01.tac:S:o
!lot:rvlo;oo; (tiUbite• 3.3 f1«. 2"'4/261 d4 volumor 1>:

plata-

,- 9..:!1"'6"013-9'2) •

C.atõo Vcrolmc E\otalo:lros R"'unldo" do Sr>ltõl\_ S.A.
Outr!l.

c:ontr11to,

•!'ln'ant:ll'.oio:nto ofoii""'C Ido,

T} PR,....corot~no1l PICrtol'!,.ntorto, .,., prin<:iPio, os escl!l.rorc:lm,.nto• fo..--

n•codos p<rlo SF,GEN, ió.s

~"" .,~clull~~<>,c:rlt!!rlo,

o<J charn10r " i>roPon"'nt!f iOI•dl!!.tanut:n~_or ,.elhor c:h'S•lflc:;:o.da,

•:.-lorbr,.ndo

r;oclordade dfl e<:ono•la 10l11ta,

<:oc•si!l:o Ja l"lr•li·~•çio dor Jn•p.-,;'iJ.-s/11-0Jdltoriai• d•t.-rotln;:o.pelo PJ,.n;O~; o, coni'Q~"''!" " d i•pc .. to ;ol i,;_.,, -no _art.- 36-, _

-~

"Petrobrá• Pod..-..--.í,

•·Q-1-fc:ta

lnfoYJnlçio li: nenh,_.,. da<:uoo.,nto padorriÓ dorl-

dor o;orr fornecido por

KIIr

F>Or
01\s

it~:• 6.6- ~,. <!OJO.l~._.or,.. d<l .. c,.sC,,. pr..vl!otos n<l llo:01 6.'S dc"t"' Edi-

d•

COMpras,

d.-pendcnt.- .. entc

de

1o

'lltull<;io pod•

'""'r

dlf.-r«ntor, haJa vl•t• "'U'"'•

o;ua •I t ua,;io conco.-datli.r la • •

11 c: I t antl!

dos b.-n .. • ••••• fornorc:ldo•, pod.-. s•• qualquer p.-cbl•"'••
de certa.,., liC:itat~rlo.

in-

d l'llpondo
par't lei pai"

Abril de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

tudo uMa <>u.,5tõ\o d.,
liclliO.~íio:

pr'oduto

~<to

o

01<:11bado

1>~11;.:o"'

rl,.co no ... t .. ndlmt>nlo dCJ objcto

dtl: r.onopr.,r or, cono;.,qU.,ntcMent"• ""'"d"r
pr>~.tlc:•l'!lento:.

.,:,

in~.tanlino:_o,

<lruncosl<Ôn~t>l

f'inl'lncelro

""'is.

t.tm p.-:>.:t:o

l'rlt~t11cli!o

li

licitant ..

d"' SciJ. co;tto.do

d., •JM so:rvlco

lonro~o par .. """ r!'lflil=,.~li.o r. de •.tMa cmpr .. ,;.a
~o

Cilii">Uflcnto: IH>t:Ó.Y.,l

de !'osco). JiÍ

"~"~·o

ba..t.a

ind~:p..,nd"'

f'orneto:dor dlo;ponha dQ ll,;:111 r<rq>.lo:rldo, f'l\to qu"'

\Qn~o do:ss.os:

.-.. -

d~: rl,;-

Vllt"Olm.,, l'elev:.. not;n·, •mcont:a-.. c. desdi!' 03/09/90,

A
dor

estado

~-.,

Concord<ltll. r.- .. vo:ntlvll d .. rerida pelo M,M. Jlli:.: d11, ::il\IJ,.rll de Fllll!nConco;~rd11l"'"

t:las.,

Of'{clc

R~>!ll~trc

H!

(f'l~.

43 do An•>ro i6l.

anil I•,., doo;

Oi~

""'"~"o:nto:s

t:l.l'la,

•~ma

o!IPI""'.:...-nt .. r

C~l'tldio

iJg Rio d .. Janeiro, dir acc.-do com a

d~>

pelo

de Intli1.-dlcÕ!l's e Tute.\01.11/RJ, de

0.-mcmst.no.tiV<l~

~onl'iden•dos

pa.- .. ce

óiO <rxigi.-.

i>io

a.,.,

no

nlõl 9.821.001.91 (P.Xl)O,

CII'<:OJlM •Jototod:O. <rM 03/12/91 (!iEGEN 122099/91).

~dita.-;;..

l'lo

~0/12/91

10!!. Circulll.-, ""

dLspt>~do>JO

lllol' "ll"I'QOJ

tSEGEN n<;! 1::!2106/91), <:•JjO

C:onco~.-.<nc"'

olo Edil"\ do-'

n!2 9.821.001.91 <P.

~lt<o011r<'~tlf

.,,.trut>J.I'l\ do: o:ndlvldamtonlo
qo,ur o

1t•m 6.:5.,

'<l'Prer.otnt:~.ntl'

pe1a

II.OJ.b•t~ro

••at~·.-1"

il

(;OMPI'Oflletotdora

6.:5.1 do Edital

lnt<>5WV.•ll~

C'mPI'C'SM

c"'

do consórcio
+'lroP.n<:cir~~o

co01 '-''" o;lt>J.aç:f!(g

~'•!1•1\ll:>.r,

cr::c

tttlk,

idndl\, 'IUii!! a

Monto!IOII!rl" Lld,.,

r-<!'gl~~r"'"

R.,-l<;va

outra

~ .. 1 ..

F'lindilO

Coool»silo d..;

l.lclt~~;~ilo

!<t.l~'"

B.A./.C:EC __ _Monl"""'n"

b>~sla.nt<~

o

~.ll:g<>int<rs

On1sll

~"

tlnanc:e:l.-,. t1\nlo

Verolm~

dlll ernprcs;o.

~·.uonto

mencion11d>1 <rmPI"f'Si!.

-etC Monti!l.gen!l I.TIJA não ~<rrlam ratgs "c.unsidc.-a~

c

"""'

~·•bJe:tl-

P~t.-obris

fllnda-

pr~cárl;a ~ltulll

t<o

""g:o.tivP.

'l""'

d•

Olvllli\g

11dotado

por111

!'Ollc:i"La,;õo dc-llroall '"'rtidífe• no a.t1.1dido ed!dl!'~t.,~ .. do

•,.-r

IIIHI.'Ct!

~'.t"t"l•

d;o

d<J l:hef'c da

P~'Cl~<Zdim .. ntg

0:

~·nt~·ndino~nt<:~

n

r1n•adg

!iE:J_UR n9_::.S63/'I::!, Je •l•le: o ioopo.-t«n-

~ ..

.,.ilu~o;:;;o «L<:~n<l-

l•C1t>nl.f", nao. ., .,,.,.

<•m<. .,<le> t1.,. ''"""'J"'1~0 "''•" lr.,du.zor-

<}

•u;;d!da_ ""'que "o

importi\ não .; >1 SllOJ~<,;:i\o flni!lncC'll'"• roP.s >1 $ÜUliÇÓÕQ IO~cnílmicll ... "'
fl.:. :359);

a~pectn •1•:

g

''''1''"';:'-'• isto

so"'ll •IO:O!i hO::II'• cocr>n5mi<:o5 c do~. ~lreitos ~-., c<Jr.f~onto ~0111 ,.., ot>ri-

9"'<;<ie•>·
·~·"-'

Nu

71PI'~<:J~~lg

q•l"'
te

~"'

i'!itM~

~o.-

o.llt<ÍI'ti>G

>iNlll

""'"'

loqutde:o: <la eropr.,-.a.

""'" VEI.Z que eo;.lando a empr<'sa

e:slado lno;olvEnlE

€1'0

'-' f•C''J .. ~t,.do dli: riqOJII"" (0\!lpacto

r·~to~lm~nt~

~co

•• unop~onoo::t tdo.
tr~::l<.io5 lli<I"S

al'gl.lmEnlo-.

O"

.:~..,

solvi!ncl.,, n

p~~~i.,onlni~.

,.,.,ndc, o econiimt<:<> r o fonancciro <tncontra111-w,c a!ôtl'o:it"'""'"-

(M;pe:ctC> financeiro),

t'i.-mild<:i

"~apaclda<le

tlu •.oooe:nt<:.

d~:

c .. l,.dg fin"""""·o, o>J. e!it,.dg

re.;trin9"' ;, pO\I'lll clu$ otlt:,..,nto:.

tol'r~>I"LionMlo,.,

niiMl~~•>

~o

rfi'fer<>

...,

c.b.J~:tiv'll

da o>J.tl'" con~orcli!.dlll
11.11.

~i:>t.i<

sob u ponto de

ni<o:, •' ,, •;,tl!.h";;O r:n,.no::e·r"

S,A.,

P<'<oto.)s:

con~ordlllt::l.rlo

!l'!ltado

l.<~n~~> ;,

""P'-'~tu

A~si1n

O arnl;;:Ol\dQ enc:lllmlr>hildo rurlo Se:rvico J>Jr{dlc:g da
m<mt"-"'"' nos

~,4

,.,h., olO •·,ubilt:M

"'<O<Ig~n<:oa dói ~crtldiio

roroustlturjooalldDde no

:iervoc:o JOJro'doeo

~

do

ConstrOJ.cÕas

'1-Pr .. !ie:nli~.d<:i.., pC'lo T.C:.U. mo .. tn~a-se

<IOJ<Uitlonllroentu ..

r>••t~o

(+'l'i. GJ/69 do Ano;oxo l6l.

L•>~>m•Hó Cn!iltr~ll-r-,,.-..,

LTDA/S .. t;al

kli

l'•:t,cubnho, no q•Je
t ,,; (f'\s. 3:57)"
Pl'lO

q"'"'•

<.Oncl•J(mo•,

Contl'atUs,

ln-

"'rass .. lta.- <1ue: ""' ponciC'I'>~G<iu; >1pr~:11e:nt:o.dii.<J Pl!lk F'o::trobr.ts

tormo"

m<~ntodil

r"C<:<JI'SO

<.oncordat:.ira,

o Cunsó.-cio Vo:rolro" E<.ti\:e:l.-os REOJnido"

'•Obre:

Astoioo,
d<r

1·~·

1>or

f'ic"n~g

pl!'dido de f,,\em'i""' (fh. 118/1:?9 do "'""'"g '17l.

-~~tncontr"

q>J.c '' <:Qnu:órc:lc> 1"!ils/TcniW9tt lntc.:n•3.:;

~!{r<.,ll

fgl'ma, "'"'<PO!>tO ,,CifOi\ ,.Jt,•ra ,\

r.ircul""•

5>::!

Co-

con,.t.-,.,ng.:tdat·"'""'nt« dc.:s-r,_vonlvcl, d"do

.>. hll.btlit:.dlo dll Rroprcs" \1101'0111<>,

d.,t'crldg

0"~'"'

<.la

o seu aJtg n{ve:l dE <o'ndivld ... m~:ntQ.
•:ontt'a

opo.wl•>nid"d.,, "cel't id5:o potoit '""

011

<:on~on<:;o.la.

<:·:l'lprE"!!II\Il concont .. t:l.-1"'> o>J nS:g, .;;o;;tab,.laLidi\'> no K1.1noclpio do
RI<:~ da .JMne:lrn <!G'v<.wiu "'Pr!'!>f.'l'\to.r i'l ~or~tidiío pos1tlv"' ou norg,.tiVII
do ~ego!ólro d" Lnle:.-doç:Õe5" tl.ltelil-!1. As EmPt<1''>1111 O:'$t;~tah:c:idliS
forn do MOJno~i~oo do R•o d" ,J,..,,.iro t~'"b"m drv .. riio "'"""~"'ntar
,,,.rtld';io PO~oit•v."• a•~·•l"'i"lliva d_, <.<>n<.<ll'data."'

,.

Ton•'"

d.:o !i"'rvoço Fin:<ncRiro - !iEFIN n•

em 'N<I'GtSío, <:1\b.,

<h~

"A'5

continua

d<1 Empn:uo <:l'ls. SB/62 do Ane>:o 16l.
Sob.-e

,,.-.-.,~c.,nl"'nd<J,

.;o.l.,did:o.s r. .. rt i<JÕo:"'
ou ""ll"'t i v•

ot01ltlda

mlssS:o d<!' !.lclló\lç:liio c:omo ll'l"m~:<'lto,;; l::<lPII-!"'1' de <oalv;o.gua.-da.- Qli lnteres-

(

5~

ficada P"'la

~oncol'd3-

l'lnoH\CI:II'OS da "ll<.:ot<lnle

"31/12/91, vel'lfic·a-,.e <'I•Je a Vei'Olflle

,:~r-.t"~"'"

In1pendli!!

~ão

Licil.~o;~o.

Con~o.-r~I'CI"'

"l!naa h, do Cdilóll de

:_1.4.,

q_..,.,

t71/i72l, .:.to" n:s ... :o.1ti!.r

n!õ! 91, fls.

"'"l"'nd>mo::nlCJ d,, CC>OIIr.<l.íio dE

<H•I'<rs«nt:;u;:<ío de div.,l'511'1õ C:"'l'todíi.,,. n.,g,.ti>JiO!l. Es"a orxlgin<::t,., foi .-ati-

:3C/01/9::!

co,ato11 opotrl\clonlliO\ li!!>ltl"em•mcntor «lRvtldo .. :tnr.. 44/!51 do Anexo 16).

!>C

ro.lbllco

~- .. ,..,c

3405

Xl.X), "'J>~-ll·_obn\.,, no""'""nte, ,.,.,.fir-mil" C'><igl;n~'" <1o: iiP~'"""'ntiOci<:~ di>s

r.:ol.

..,,.o;

Oi~e:ito

""'"

f'ln•n-

<orxostincia

per lodo de t.,mpo

da

l!o:tcrmin,..do
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11<.1to~.

níb alte"""'

~'nti'<Z

<'Ni!Ol•>ntes

o:J itt.:n"' 3.:3; 1,.:;;,

g

«nt.,nd1Mcnlg

a.,p.,~lo,.,

o:.untr•-

oc•~bit""' 6~5.1"'

ô.ó _do

asla E<i>JiPe de Ani!.lo•.t1\s, no tocante aos

Edlt"l do: Conco.-r.<n<:l:l "''" qu.,stio.

inl:xo stóln.; •li

"ele!\ stt COIIPIII:tl\111 f'ac:u\t;oo.ndo o

pois

~.-lno~lro

a

plll'll~ipaçS:o

e,

t;,ntg,

di.-1511ndo-,,,.;. f'""" de: kabilltacS'o, .,nq>J,\nto <;ue oç d'"""is

refotreo~

ã. r ... ., f'•n"l du

p.-oc:-cdl••~·nto,

dll:

ch~,.,.da

&li:

da ,,,.sinatura do <:cm-

·~.:3

-

're,;pl!l(<ado

p .. rtic1pnçãg

d" <:on~ord"tll ""

llcitaçill

ou pr<>5ta~io de $li!!rvlc:o, j;O_q•>e, '!iliG•mdo se•• o:nt .. ndi.,~:nto, nS:o

t:OmPI'I'I.

".ôUJt'ltA .,.

pllblic:o

proc~d!mentos,

~o.,

ilpe:n1\S

pr-.-c;O<ot-. ..

.-lto,., flgu.-.,,. <r conclitllos d<t

06

C•~S .. Il

Ü«~r-<;t<>-L.rJ

OIE'limD

n2

~gn;Cll'll\1!'

t:>IP~'"5$Bml!'nlc

-l'ol

t>bscrv;;,do

. ,.. 1 ., ..

e10towlll p~rf'e1tamot•ltc

idl!ntifiClldo,

<!

'l'"'

l~·vou lo Petrobrol.s lll

de-

vc\v .. r, no AtQ de ~~obo;:t'lUtll tl"-11 propo•·,l;o,•• tlicnl<:""· todos 011 deaao5 mio,;_on~trutivow;,

todos

r.:ia do pt·ino.:.iplco de

ní<o to;;n<lo •l~on·id<:~, ""'" o)bvill ..-11:::io,
•·~ono01lll

<rnt~c

"'~

in<:~b'lili~vlin

o;;

·l•.Je

< ~t~v1-,

-

" nl.ll•\

'-"'

~-~la~So

,\lllr~""

"intuu.;lo <'IC

'l'IC ,.mpre~all

'""'"t"'

t•in'"'-~

o

unlvcrno do:

~oncord!_ntlil,

pel'mltlfldO

br:ll!.ll"'l''"'~• a1nd<l ,·,ue ~-.., <:.1l.u~<;:ÕO l'ini!.n~c: ,,."' l '"''P01"1'LI'I"-

d<f'o'Lol, PU<1e,.•,.:•• O\P1'!1Scntar

p~opov.t""

'1""

<evel'tl'!H.L'm cM bl!ne-

t,,d,.:.

No

toL,.uf.e

illlllll,;;e,
P"''~

rã

no

~Cl'5

~omtodt>

Brr~ent;odio

"r''ÊDCI'

rlq

,1e

lo, P~IIPI.I~t ..;
~:,.

na oncclid" ""'

1 ~~~ l.o.•up•>l<.lt>

~'"''~"1

~

·.~ndu

.~ u~!H,rvllr

·

~.,

cl~

;~i..-o

11r

lnronstjt.,çtooa' '.r-

"IIR'Il'ICr O'ltro dq,.-nmrc_t_q '"r!

ror-

~on·rcw,,e

p'llra

demcn«-

concordi!.l.tl"t'l!.,

opera.-,

;>rocur;,.ndo
l.UOOMUS

pelo ikupo dll' Tr"l>"lho, conrorMe onornclon;,~u.:>otâo

""'

F'Or"

tfl·~·

:3~0),

1!1>">~ .,,..,.,..,

t.a qu,. •• ,.rr.m .-estoll\1-

Gr•.IPO

c

Pt:!lo

C~ntro

dCi

1~·w..: - CI::NPr:S.

1\<:l'ô

o
,~,.

''""' :J.Ju or(_o.CID L'l\'. Gl••499/92,

.~1.ont.c,

;,co,.-

cicv<!I'.À d.:•.. q.,~J;r,.:ar

,,lltr•l·<l•v~s,

de

~po:s.>r

tt.'rl<r.J\o tl.o. :10! Ci'L'~I.:o..PC

1

CI"{?to

f'qtOJ• ,,.,

d.-

:a:ul~~

~nt~ndcmOoõ q•ll!'

l·gd;_, licit,.ntt:
~i-..toli~'Jif

d.,ntn:::

(i'lso. 70 dg """'"" 1::i), vi-

.,pnon., f''"'' 1 " 1 'r(tijptes
<l.,,.sa nat-.r "''"'"·

b~oo

<.o-

,,~g• ~~"''i"'"

:rr.,g,.lnrl~ilde "'' P•,lnlu.wíí<> :~tr•h•Jída

•')t'mn e"•rclclo

comento,

Pl\S~ivo.

t'o..-~OJ.l~d"~

1 or•op.,:-1.:.~,

.;~ ;;,,1~-i''l•

t'ot5SU~I'<hlr

1!"'

""'"'~CdCir"" di> liLita~iio, "'li.

t.;cno~" t.IU ~_,no;.ÓI'CiCI Vei'Olmc/CEC/S~t ... l

~io<vel

~·~~ •OOI.t:r-0•.· '"'

.w~<:"·~"t,w

u!> itero'!.

41>10

t_g_~l r,~-'c"')

C><l'«di~·~~t~

1-io

,,·l,olô,

ot.,n•t .lo~ J.l.<.lto el'f"!diLHit..: dA p.,trobnl,.,

anr .. ~ept'-:!0

obJo:t1vo" uro du"' Pl'lnciplos b>Ísl-

Sobrr.;. ,,Jo:•y,o~::\o ,.,,nlfcc.l,.Ja I"'J,i r.,troOrd~ d., y•1e "n:'io hõl nrnhu-

d., q1.1e:"

ha'WIO "r

l'l!iPecto•• 'gntr"d1tórios "ClO\a

na art. :3!2 do o .. cr.,to-lel nll :2.:3&(1/S&, nig

'Lli:>P<i" .to:

""'\

r:•strtcflrs

as
No

'~"•

-l'{c;,o dr toci,.-;o L<>lll'llvilllld"'"·

.;ons~

$E'r

6.::;.1 "6.6 do Edl-

:H2/:J•14 (ot~m ,;), u"" ve::: 'l'J" ,, ""'Prl!'.:<"

,, f'•·ln:obr·"'•• daq111

;,,. outr·,.,. proponcnl,-.·,;:

,;;ubi~.,m

6.5.

'""""'" <;l,,...,,.-,Ji'nc•"-" ""'""' :>.a~<>~t>va.

~on~.odl1•"1'!<lil

ido

d<:l no i te••

n/iu ;,;; r>Enh>lm!l o,·r~~OJ.l.otldllde: ni\ pontu~~;;., ,.\t,"jl>•JÍd11 r.·vcro)ll>~.

~rotvo•,to

e:•J o.\tlvo par11 p:<.Si!ll' o

Q!lantL.
t21'

J.'(,''õ~\1

'llcil~nlc~";

o~g.,.

tlofoo

julg.~acnto

P~l:• r;:,,t~t"l

fl"'.

:..~

.-e:ali;,:cll'

.J.PI'"'"'"'nta{;:Íu de moHQtlo~ c:on"-ti'Utlvos volrloll, ,;endg <NC o p.-IL'iclrllll dC'les

~OJ<l,

,..,nsi'm ,.r,t.>r,o".

t~71d"

sl01,

r<t~n,;.

{tl~>m

dlit "'"'PI'f"SB"' <:once>l'd"'tá.-ias

Õl p..,trc]~rJÔ"' .. OP-~Cl "<"\"' <i'"-COlh" tl_;,

nnrooal•~ento.:,

"não llo•w<!', 'OIC<lltl\ç~o dt: r.ropollot'l.~ ;~ltcrnil\liv11s. flguyc,

•

Jill l1~1Laçio,

F!.;toro~"""'-'

t->idel'1.1dlo V!.i.vcl" IUI."IO Grupo de TL":\b;olko;

c~~t"'"''':'"

o principiO do

..:wo

:0:,001t?U6"•

"'lu<!' a propO<ota \ll<:n!.:;.. do .:on<õiÍrclo Va.-cll'le:/CEC/fiETAl. foi

-

, ...,,.,..,ll."L'

~lon~dos,

"'"'"""'~

prlnc(p<o:>', L>;>'lliGOf. o.lil licltolç:iiio,
il~t.

C1

dl.-.,lte>

»o iv·t. :!:5,

cont1do"'

vqm:;,.doril do

t:•·•b~

P:ll'll

P<lr't•~opaçí\o

11

"I).

Pl!tr<:~brá• p~;~d,.,·á !l.dmlllr

item :3.:3 do Koc; i

no

emP~'<.'"""',e'" .-wgima

de

admltor

q\l'l

11<1 Etlot"'ll o;:e a "•>.-opnnenl.,, ne;,!ii!. ;;.lt1.1a1.-iio, nil;g pgd.,.-i

olr.~;>,d"

l

trato"~

esl;õ

?o~

POI'-

rtr_:::

,._{nim"
p<>ndo-

ero

1'!1!,.~;\p ":!' uut~""'

..- .. -:,_,,\I' ~r

l.~::l&\7/9::')

,<>

1 t ""

J1a

:'1 V<>l'olnu•,

<NE' obt~v.:

prn.-on.,nt.,.," (f'ls. 3::>9/369,

,;,. _

27:!!

C ~r _cu lar

de:

li

nota

ile,.. El,

:!0/02/92

(SEGEN

"'"" ,,,,.,;," cc,ti!.bl;"lc'"' ,.,.i.le "<:o.-r!o com o r:dil:al níío "rr-.1 pe-.-~

~

~

0
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção II)

IIMPliii.O::iD !lo •stoOl.-i~o 01,1. c•nt,.-lrc ,de ,..,,..,..lçca,

d.-

c;elto .!.- j1,1.\ga•cnto,

11.!1

pol•

tl\lao;:ões na d11t11. do: apl".-scnta<;io da propo•ta".

Proposta•

•~l"e•.,nh,das

ToE<:nlo::a•

.,.,

ah~ndiM~~:nto

acl

El;iltal

ng

Tt:<t<"ll:
l.ondre'<

120.001'1 bpd

4~

Teo:ri

133.33'3 bpd (p/jo.inhal

-

24/1'14/91

::iii!; -

12/~/91

- 07/07/91 -

Landrll:~

-

1'33.333 bpd + 4 c~'rga"ll' o:><tr•s

Tecrii

-

162.00fi/19B.010 bpd

J;oneirc -

162.001'1/1?8.000 bpd

7'JI_- 18/illl/91 -Rio
dl~~tor,

"J>ctrab;.á,._ abti;:Yo: !lanha 5upo;rricr;. USS 70 1\llhÕfi'\õ. n:.!l

re~d"-das

dcnolncla,;

As

~<"anG"a

"'"'

vista

<.an_ .. ld.-.-~~Õe!ll. I'Uol....a, bcM .:-o'"o ,. ..•

11.'5

a .-f,.lto :0.• fls. 3~5/347, l!lllb•l"ii\ >o. p.-oooncnt.-,

1.-vad••

lcndioutnta,
Pantuõ>.cio

a

pondotr"IIO:Õcc

nQ nor... o

o:n-

11.1>llcacio do disposto n<> ll<a:M &.2.2. (lo Ed<l•l., nia

f"lnJol.Oicntc,

3~0/341

-

à

;.,plorMo:nt.,cio dcs•• •nspcctio e c_xivld"* P•la

152/9.2- Pl•n:ârla, h:.j"' vl•ta

de

~7.

i'\s.. 130 da /lnot><O

<tUII!

..,u

•sonlõ!

da solicltac:iío c~mtlda no ll><pordlllnt.,.

re-nela\, tenda •M vista o docu01cnto de fls.
/lnt.,

Oo:cistía

dcco.-rlltl a dcvolucio dos E.. tudos de Vlablll-

Ticnlco-E.:.an~Mic.o dos CllMPDS de Marli,.

d•dc

i

Alba.:.ora Rc\atdria

131

(,a

Ge-

Anc><o 17.

o •><po•lo, 'I,U!Ifi'r I Nas o cncaNinl'latu:nlo do_ ?rc.:.entl!'

pracc••o

d_o E:<No, ,~r. Hin, .. tro-Rc\ato-: ~"'"-"" !ifi'gu•ntcto

propasl-

l)ilbln"t"

~,.doi.:.

;.o conho:o::imll:rita

grupo:;:. O prlrnelro

d~~:lall,

d .. st:o.

o:nf'cl-

Yelcul::>.da5 durante a !llll:<otio do sr. 1-tav;rfcla /llYar,..nga lo r.-.,n-

!lOS

g.,stão do 10r. I:::l'llSiiC

O i"" Braga, ""u sur<~:«S<>r na ,..,.,. .. dI .-.. t ar i".
d~~:núnclas

à atu:o.'õLI do sr. Maur lc la

/llYsr~~:na•

11."' L • rot-

iten<o

lcva revlstrar, Mllis UM!< Ye'l:, !' ca~proYada sane~adlo d• docuao:ntos
sencl::o.l•

diYidid"-S

t• d;o, .lirctorla catocrclal o: o .,.,gunda, dur11nte

lts

ns.

face 110 rtllatlldD à-;

t~a:z:td><S

dor lrregularld11.da:o

SI'~

11

11l• atr itlu(da.

:oo

.:etc

d,. no:jloci;o.t;:S:o ca,. o Iri •

Cor.isr;ilo. poder.

T<:<ndo

d~

!>O:!IUndo o !ir. Maurít;:io Atv,.r<:nlla, d\lr,..nte ~ua ll"'"'ti"a

Air>dil

Acre"""'• 11lndl0, "'""'no llliP" dt Pantua.;OI:o (fls. J.lt3 !lo An,.~o 16)
.-vidotnc:llldll a atrlbuldio d.- õ! (dolsl pontos !'ID lt.- 10 ESTALEIRO,
o
que "i!lnlflo:::o., P!lf'a 10. CoMi,.;sio d.- Licltllo::lil:o, 11 "di,;oonibllid:ad., di' di-

121'1.01'10 bpd

3'!. - 21/32/91

6~

<o•

201'1.000 bpol
.J>~nclra

211 - 21/12/91'1- Ria-di!

Erotrct•nto, no Rc.l>J.t6rlo do Grypo dr Trablllho t:ri•do P1111"11. Análise

'-'••

;;.>:i/H/90 -

i 'I,. -

e•Pro:cas d.-v .. rio ter" disoonlbltid"'d"' das lns--

Abril de 1993

o;õc••

P:o.r;o.

o

pr

;,.eira car;a. tra;:al\0.,. >IS

Solrgia Albo;rrtazz:i Drw".,ond .._ CPI,

lllM

dl'clar:~çõ,...:,

do

H;,•iltan

20/09/72•

•r•

"O dr •. H;ouríclo tinha "'1gu•:o. cai:sa com o Iri qye p!\>"0'1 ,.;,. nia
cl,.ra.
El,. .ochoiOYa qOJe o po:trôleo cstay;o. 1\UHo bo;rm ncgoc•10do.
todas 'IÔii s;,bí;o.no'Oo qu~~: .,,;t;;wll OIUito"caro. Ele <:r>l o t.Ínico
qv;e
dl:::la
- e a dr. Artbur, qv;c tlnhll I"!O:!Iaclado j•Jntc ceM elo:, or a
I'ICI>MPllnh>IY.._, diJ:I" qUC orra UM pr•lõO bolO"·
-E,.t;..,..,.,os lii (o:• l.andres>. "::>.contrcfi'v; ·~.., f>~lo, ?õJr.._ ,.;.,, ln~dl
to ""' tod.._" ,.,nha exPeri~ncia ~a ..erct ... l. u,. "'ssotllf>.O<" do tllnl:o1 ro i..-'!lni:\no chf!!!O\l a •H~r-.,CC:<" um d!lsconto dor 20 co;rntõJY05, s ?O,.umor fi'str,.,té5li'.' coroerci;,l o "inl<otro v<>ltOOJ c rct i~cu E'<SI' do;r•caroto. Tcn,ln;,d;o." rodada coMercial, a pr<iprlo H;o•Jrl~ic AlYare:n11" ... cc>tou o pr<i:çb seM
~escont<;. No f"in:>1. qv;;.,ndo o Ministro
ir:ani;ono PRrguntov; .,.., !ltc a .. t.>.Ya f<i:lí:::, r•'"Pond~OJ q•u! '1i"o
por<>.uo: ri:::~rl!> .,,.-.;., n~IIÔclo
vidudc dii\!<o., di"5:so, rel:<cion,.me:ntc,
"'b::. ~ia
fell:7. O 1'1ln•stro di:: 'T!v; quo;rro os m"u"
t 1 i 11nt "'" fe 1 i :<e 'lo. O qv;t "u po.,;.-.o f;o.:<:r po:l a f;ull f'"l i c-1 d:t.de-;>' El<i:
respondo: •lUO: nio s::>.be. O. Min!,;;trc .. ch_ou <J-'J"_ .. r« <i:st.- 4ucstio do
dotsconto e- Yollou. VoltoOJ tOI\O toda ban irllnlano <:o111 :5 <:ornts, 18
c:e:nt<\, o: ch,.ggu aos: 21'1 cent' <l•Jt: daYa>M qu<t..:.o: :1. mi lhi:o de dóla<"•s
da redyçia d"'que:l"'- nc~aci;o.<;ia. O sr. M>vJrl~lo Al.vilrcr>P recu,.au
na
pr<i:scn,.-a d" s..-. Alberto Guim10ric.:. d:o. Fan,..,c;a, atv;al.,o;rnte 1111
Lorodres, e na presença do sr. Antônio Sérg!o Frpgo,..,nl ••• "
"E:.slc ;o:~tsunto ~ d., canh..,c\o>anto dl:l ll'!i<::rltôrlo de l.an<jnlS r t:o.,.b<iM
do sr. :i:d11ar llOb>ltU<nta qv;f! níia llli'lolsti•J P,0:"5sr.oalroent<> '""'"partic lpov; d:t. discOJssão post .. rlo.-, parq\lot ; .. ta, evldent .. mo;rnt .. , <:"llliSOU
UM m;r,l o:10tar Mv;ita grando: o;r a sr. tiõ\urlcla AlY,.r<:n!la <lizt>r>da qv;c
~ntEndo:ra "'qv;j]Q COMO .. ando IJOI il"clntll', u"a PrOVCIC;:o.,.-!\Q PBrll hv;MilhiÓ-}0 nl!. .fro:ntc, da• s..:u:s :so\lbordinadas. O sr. Fr .. 11aroornl <iv;cr•nda
co\oci\r e>s +'>~ .. aso,. -panas qv;o:ntcs c eu. o A\h..,rta Guinilldles e!ltr"nh><nda pgrque, ><f-Inal, a dinheiro não orr" d• ningui .. >~11.'"'
"Uooa outra razia que co•c0:0\1 rca\rol'nt<: e ai cntroY qu:r.se que na
ro:ta, final dllst., rc\,.tlanliMII:nto, foi "'" OJ;M Ml·u.ia liderada pelo
!!'x-Ministro
Joio S;:o.ntan:o. <!Yõ\ndo dll CoMi:o.,5:o Hlsta llr•sll-Xri 10-<i:Mpr,. o Ir i - o sr. tl•url c i o A Jyaro;rn !lll -!'a! aC:OMPanh;,ndl;t o sr •
.Jo~a·
s~ntanll, e o;ru :S>JIIt:~l
l..:Yllll.,.li: a ,.ev; adJunto Vagncr FraC:It"l!lsl,
!lo: r"'~OJ-:;ou1 ci•ss•-lh<: "''"• pelo l•><:nas lor""""'"' o ,;r.
AlbotrtO· Ou i ,.,..r>;.,s, <;uo;r o! o •• 1 hor r>E"!IOC '"dor q1.11r n ~~~ t c TOaS l,; for-a.,"' orh: recu"51."1>J dl;:orndo que !\E: tr ... t>:wa c!e UMO erono""l"' do: custas enio ~rrc<flll ..,.;.,Jar tant" gente, o< qv;or jP, havi:o. mv;ita gente
na comi:s ... lro.""
"O ,.,... Ml\v;rlcio AlYarfi'nga d,..clino,v; llorsse '\'loSE:'•"or>~mtinte., yi•Jou
'sozinho O!QM O .:,r • .Ja.;:o S ... nt>lna, E l i ... OJ;Mentou"' qÚI\ntidl\dOl d<i:
100 '"11· barritt p;tr;o. iBI'I mil barris., r:!ltl!ndo:•~ o
contrata por
w.ai.- 2 "nos. A pr•t;:o d" <i"poca, istoa signof'ic"""' 1'ol9um;>; col•a .:o"o B00;, 900 milhÕo:« de llÕlar.,~ de caropra.,lsso "'dlclan•l, ""não
fof r ... lo~do o llliSOJnlo da reduciio oi<: preç-o«."
"~••<1:1<> d•:>:: "'"' 101~""' '"""''"to dass<l: r~latoiroo quo: +o:ntcu tal*~- coM
o
otntil(n Pre.,.•d•n.t., (>H".,.., V1'.\enç" ...,.,., "~"bo<> ,J., <IO>I'"'~' ., t.•ntcu
r"lar
co"''"c •obre"' tr5; .. n>,io consegui·~. 1'""" fo, r.,. i\'lg<:isto,
qv;;ondo EJ<: ;:\ i'Ch"Yi\ qv;e 1;\l era UM funt>on.:.r.o f,l;ia di!;!nO de conri!\npl,
l!.•nda .,;.,;;M t.,ntO\l r .. 1 .. r i.pMi-!10 e nll:o ~cn5e!.l•llu- "Essa
histó~i:o. níío conv.,nce <o nln51uéro1, 11orquo;; nt.:ro d ... .:. co•ynit;:l<t;:Dcs da
Irã põlrl'l çâ <>l!'rem .-a;:aiYfi'is, ~ SCO>Pt"<!" pa•.sív"l tr'""Sl'Jli!r via
NcY;o. lorqueo o•J !,.an<!re~. onde nó" tc.,c-... pessa,.,; re,;idindo. l'o:lo
rato doi:.,..,,. ""'TiM de ""'""""• toda"'"'"'"''"' i'lgu<fM Yi:o.j<~ para n~
!IOC i M.io i "par t :•nt e "'"nt 1!;01-s<: pl ~nt :lo. E:n t 'ão. e~:sr. i nfcrMa.<õlb não
.;, Ytrrdadeir""·

"'"11*'

q<.~c

,.)

:seja cancelada"'

\lclt,.~iilo

par" • contratildio da constrv;-

b)

••J "'"

que

;.,pleMcnt:o.~io

ç!ia
publ

d• u1110 t~ova tontJ:>rrincl•

i"",

c:; o"' Ylllt as k

J.ntern ... clan;,l P•ra a tantrat_;o.-

da .:on,.tr~~&:i"a dt< <"C+'~ ida phtaf'arma, ob:so:rY;odo!l os pr-incípio~ d,.
~~

ld:o.dc,

l.,.onaMI:il e Jv;lga,.cnto obJ..:t IY<>J

que ""J"- IU<clurdo do '•tii:M 3.3 da H•nulll Gorr•l "de l:ontr:o.ta.;io

c:)

-

adot •d:u, a~ pray i dint 1,,..,. notc<.,>tõ:Ór

HGC,

POI'i<olbllld,.dt de P."-rtlclp:o.dCo d,. toropr..::sa conc:ordatlÍrl••

;o.

llo:;itat;:!lo para a p.-c~ot•c:ia de r;crYio;os;
d)

que seJa f'ix,.do f'r•:::o, "" dlrl9o:nte d10 Entld•dc, no

so:ntldo

....,..,... ntilt;:lld das doc:v;mento" 11oncgada1;;, conf'orm• o d l11posto no ~rt.

do.

,36,

*''"

"'"t"'"'"

tõia da pl,.l.oforMa !'.XIX tEdlt:o.l de Concarr.i-ncia nR 9'.92i.I'I01.9il)

'3!il, do D•er•lo-lo:> n!il 199/67 (f'ls •. 347).

'I''"'

As
NIOC
tIr

•ni<:i:\ia antro: 10 Nallonal Irllnian 011 Ca,.panu

(HOIJ),

!985,
qu01ndo foraM as•inadoto o ~MQ1'"2fl.dlllll ar 1Jnd.,l'"r:~lll.fldlri 9
.,,. t i de Maro;.o, f! UOI contr•t.;Õ qv;ll Yttla ll Yl)lar~..- dó: 3e da . .i-u-

de

199e. Naqv;..:la ata"lllia, :o. qy:o.nt idadl' 01certa!la <:ntre "'"

t lnha co,.o r•f'cri-nclll 45.080

J>:o.r"

'1~.ot1e

.J.i.

lldMinl .. tr:o.t;:.ita do !Ir. Hatl"õl. Vc•11•• n;o. rrcsidl!n~i,. d'll J>fi'-

i'l

no Dr••il, qv;o: rasu.1't•ra,. na as•in,.tur,. d~ '''"

nc!lacl;u,;iío:.-.,
(! ..

partir o., iO dot "11o11to de_t9'1'_1, p"r" 1ee.0ee bprl, obcdec:,d,."
EM

t:o.d•

dccorrencl• d" lnoutg\lrllt\l;a no

!-'OU•

inY:o.o;;!il:o dr.o Kv;wált

~.o'"c.ndrcs,

accrto:lu

c6"'

:<

a

na di

i!

'>orgv;lnl<: ;.,o do inicia

de ll.\10"-lo do;: 1990, "Petrob~"á!J.,

a NlOC, :a11<1 ""' !lcg.v;ld'!l, '•"' cnntn.. to

outro!J. 11! •• 000 bo>d, .:o_ro auroc11to dos

P'"II"-M .. nto,

10ra-

fornc~iMento:l d• ~o.trôll!'o decre:-

~o:lo> Iri!'IIJI'.

d!'l ,.,goinci'A •10 contr1\to, ov; "J>EJ"', ~ ..
d..:

nove~

•ntomdlroo:ntas, "ligar• ,.,..,. o Mo:C"-ni•Mo 1\t~ l!'nt".P Er>:l10to:ntc:

~Cr"Q~ ~Ct:"QUnt, 11 di' v;• noyO ~on'trata ;CAIVT/~217/'i'_1/::!1), 10 YlgO~ilr

do

...:111

partli"l>

por dia- bpd.,

c do for. Brl'no l:audur·o, na Dlrl'toria Corocrci:o.l, ac:orre:r:.ro na-.

,..,Mor .. ndo
;r,

b;~rrl,.

h.~>d.

f>Ob

trot>rlls
v:as

-

c a Petrobr:i!<, para o f'orn•d 01anta dor p•trólqo, acorrer""' ;, parde

nho

no:go<:lacPor:s

?<"~.;.os

~

~"I c

lon"i

r..:dyç!\a dolo Pr:O.ZOfl dor

qv;~ ondltJlY" a anv;~ de 01::>.nt"r '' ne~n,li>.iOallc olo .,b,.,.torci-

,.,..nta H<tclan:o.J; •ob cand•~Pcs ll• 11uo:rr>1.
,..,... rc:lal

da Petrobrás, eM ::10 d..: oytubro do: 1.990, as

, c la],. eraM t"r:o.nc:a••nt•
N•

,!lttstia

'P~trabrfts

diretori;r,

Est'llal

;"leg•><"

car~dlçiíc!'

coMer-

,,~·io

0.'-'11/b;,~.·:i,

IIS!li 1 !:'ilhiio

do:

tond~es,

" não

~t,eit,<"l;:ÔÔo

pQõ <:f'l .. !;tiF.~• "'Cl<"õ<i.,_, o
~.,r.,"

<1«

..

de'õ.:onto di \JS"
qu~51!

1>Jit Slo?<"OIJ PE7>"<:1""' dor

Po:t;robr,\,;:

h) n,._ no:-gr>~,,.,,;;k; <lr.'Teo.tr.;;::
~•vli3ç<io

~o

<'onlri<to

Ú"-"

101'1"•·•1 p;>r;,_ U30 01il

<:><t ~no;.:<o p;,r" -:! nn.,,., ca"ntPrarof!t' l\i:\o ad i c I onalmtnÍ: ~

'-'P~
.'1

..

1 SI"

USS 000-oe0 M<lhÍÍet"1, ..,.,,. nenlluma c:l:Ó•Jr.ula <.lc •"'edu.,;S:o do r>re-

par" :o. P':t...-obrks.

do •r. H10urlcio AlYl!lrcnga, coMa dlretor coMerciAl

(3e/i0/9e

c:i~rs cntr .. a

tlcsf_avan\11orl~

,,)

b.H ''

qu•ndCI o .:r. M:o.uríc:io AlYarc:nga to01av; POS"I!Ifi' n71

A11SiM,

ra,;;pono;,.:;,,~ ,d"<l" do ·''• H;o.uric•o Al-Y:o.r'f!AIJll t~rl01m ~idO"" sl!'yuinte~•

2'1/t/199.2), f'art~• ·r.,•l izadac 7 <sl'te)

o: a NIOC, flc:o.ndo 1\SSI"' "" quant ld1>.d<l:S

dii

ncgocl;o,do:flnidas~

b.2) na

conte:<ta

d• no;rgot;:lat;:ii:o tão s,~nif•C"-tlYI'Io "'.,t"ilud~

do

dir<l:tor not!l"-r-s;, " l .. Var "si>orf>!>OrlfJ; P1'0r"- Te'o!:rí> Dlll5l"'"do ..:c:ono'!'i""' adM i n i stratl """''

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Abril de 1993

b.3) na "'"'"'!!:nela dot """'otW.IIOr"'"cnta d!rcto, "f•lt• de co!OUnlcac!i[o
toth:f'Gnoc" C:D!II o OEC0/1, dur:antl> :...: nRsroclllc:1i"" CfO T.;:orri.

Terça-feira 20 3407
~,..,ter

Co01 ,....,.,...,,.ênc:i"'"' ,.r;,.,.ac:.iia d"
,..,nto

tofc:nlc;o au Irl<, o sr •. Hauric:oo

vidao:la e01 11 11 .. ;unho Je t991, ;.>,.lo
""""'~'"'a~;i-lo

_.,.,.,.

prop<Õs<to ll" nôio acorlt,.c:io <lo d•~~oconto d<~: <JS'5 0,:.:!11/barrll,

A

,:;; 111 "~'ll""'cnta, o sr. M"uriclo Ah•>lr'CO!III "'" c.-:rt., cnvi><dll à CoJOo'IOsio:

~etr<Íleo,

.;,.

,.,t~o

t,;,.,.,..,..,

tcnt ... nto "'"'" rcducio dot uso; 0.90-i.l!0/b .. rrõ1, <>:nf'no,qucccndo ., pot>I..:S:o OCIJ<>Cilll da Pct!"obr:ó .. no <!:Pis6dl<l, pcln s••.lcio;:io

rldicul;o,ro::l\ntc de sttu d>~etor, ln,.;tado,. d"'c:ta.rl\r. quc
'ct-t:o.v>t
.f'elir.', pror!'tabelorc:endo eno.-.o"' dlf'lc:uldadt: ""'"" ~ ~od'l.da ~eguln
te de nc!Jo<:lllc:Ões, 43 o.Jias 1\p<Ío;."
"As5im "'"'""'o• lnsostiMCIS 01:01 que .ac:eitáv:;o.,.os a of'ert:a. ,..,. nio a
sujeic::ito de dcc:l;o,rar- .. e f'cllz, c:anf'ar"'"' pQdc !ler t.,,.t.,,.unh:ado
P<elo entio chefe do E!l<:rlt6rle~ diO Petrobr,;,,. coo 1-andr.,s, engcnhelro Antônio Si!~glo F'r>~gorurnl, haJot Jt. dot volt:~~ ao ~rl\sll".
"Ncc:essirla cnf';>.tiz;~,r que c dr. Albo:rt>~:r;:;:l nio rc:: qu:;o.lquer o:o"'entl!i~to
""' lillll\ dc ,..,unlíio, 11Ó o f'lllzendo dent~o dO :.utcM6v"'l
<~•.o.e ~a,.; c:enduzlu ?lO .,,.,.aperte, 'Iuanda re:.: .. ""11u•nte ob,.crvaçia;
'?orctor, eu tcrl"' .,c;.,lto ••• '. Expliquei-lh"' .,,. r10.:di'e .. de 111nhl\
o:l~tc:•"'iil:o,
to:n<:lo cnt~"-tanto no•nc:oonlldO 'l•Je assim qu., chega,.,..e ao
Brll'lol s.ubou:tc~ll\ o a1111Unto ~a Presidentc da P~trobr!Õs qu.,, ,..,
Jul,ado c:crrorto, t01"n•r<a <n!lubsi.:t.,r>t<r minha poslc:io. O Pre'l'i·d«nte Edu.,rdo TttiXRI~" ac:olh1ru no,.sas pontos Ue vost.., or 0\p~ovou
"do:c:.lsão <IUR ,..,,.guardcu a Poslo;ão 1t 011 into;:rcii'IOII.''I' da Co•p,.,nhi.,,
c:o-..o d"'rwons.trl'OdO r;r,-,. n~rijõ<;h";~es da- "Odl\dl<l ,;;eyuint.,."

do

cont~ato

C:ooo

>1

;o.

,. li\

Qu,.,,.,..~ .....

No

"pis6diCI

'""'l"'tiv10oocnt"'
IIUC:RIISO~

"o.\1

nll

iii a11plla<;io da quantldado:, o 'lr. Ize11s"'"
diretc~il'l

01111'10

CCrw•rcial, di'I'S"" à CPJ:

t•~

~u.-nto;. con-

<lo esc:rot,;,..,, de

~ntr11do

a l}tlslac,_,..,nto •
<;l;o.

n.,gocl11.<:io

""'Te~rSl,

o-.~.

~ .. ,_.rklo

Alv,.rlnga oJiz

,.. c:ant::<oto coM " Po:trobrão;. ooqui no IJn•,.,, J,

"'U" o_.,;r. ALbllfrla:t:zi

ter\~

t .. nta

""siM

ro;spo!"dida ",;•u• inicl,tiv.,;

"'"r,.nto-- .,1,. rcc:cbeu o,....., ,..,c:;o.do 'lU.,, de~•rlo:. dlf•culdao.Je d~ c:o'nun«::,.<:Õ<r'!fi,
11 gou oc volt~ 'loÓ na mMl~u..,acla ,.,.g,~int<" n1or" loc•l
d" Too~rri"l,
tendo <l<JO\ -1 illll<:ão ç::>ída "0 ,.po.;.,nto do_ .,,.b,.;x.,do~
P"n~;u~:l
<:le C;>,o;lro, -q,.,.: p,.,.. t•cip:o.v;o. c;., co .. •tfv<' ~.,.,,.. .. s.,n~"ndo o
Minostr<> d,.,. q.,l,.cõ .. s E:::to:r•ares. O e'Obõ'l•:·n<lor ~cntou ""'" ,.,::;a
con:JC9'J•U tr<~n'<forrlr "~'~'~"'*:la piOrl\ "''"'·"

O· laudo d"' ex1llll!' <:ontol.bi\ d" Polico11 F"d"'""l,

..l::á
8~!>Yil,

'lo:g•~lndo-~e

08 de juHll>. H"-s"o não so:ndo

P"rll auxili:i-lo "'"r,.,..,.;;, E:nt,.. .. t .. nl"• c ,.,...;,.,.la lo!in1!otro to:-

~e~40ulo~l.::adCI

torr

~nr .. a-estr•Jt•J~a.

NIOC, di:: U s.r, 1\lY>I,..ornga

V4:<'11-i'ncon c;., Oor!!olocar o 1n!lcnho:1oro Albotrto
Lonrlreo;;,

Kln'oo;tru_Ç"

o 1\Ss,.ssÕr <io ,•n.>t"~ ... Hlnist>"a Fl.:.voo Snph1\,

can:oult"do

d<Oo•panha.O

,,rormou quo;, r.,,.,. eon-

"'" p,.ri!>, no,. di0111 H! o; ::!9 <:!E' j•Jlho <:lc l99L

n~rgoCiac:io.

prllfYIStll.

eont~atndoc.ado

"" :'\eunoS:o Hin;Gt .. rl"'l <te Praclulo,...,s c Can!>umido,..o;-s

vo5tta uf•ci>~l ... a Iriii, no. P:O:r;_o<;!a Qe ~-4

""''ll.l dll'sconto, l'ntret,.nto, •l+'otrt:CIIl'o Vlfrbl!'.lntcntc 1•0 ,.o.,cnto de
noJoso dcslu_o:;-""'""to P"""ll o a..,..oporto, Co">l total,.cntl!' condiclon.,do
" ..,.,.. dccl,.racl'ío <r:<Plic•t• <!a P~t.-obr.~s d" .. star
•nt .. il'">l,.cntc
·.; .. tlsfc•t::. c,oM" n..:goc•acio, o que niío ~~~ vcrdad,.oro, pois .. s-

i"

Al~~ro:n<;J"

lntl\1,.1\ntc do

!Pi_

:339/92, :f.u.. ar/::::11 0"' r"-tO .. qu., t .. riam <.>CI\SionadO <ll.,gada Mt':"-SO
goc:i .. ç:Õ.,o; entr,." NIOC"' ã Pt!:trCibni.,, Por ·oc: ..slia do f,-n.,l da ,,.,.,.,;,.o
t r I Mlr'Ot I" I!' <.11!: 1992, J,; n" i!C'ltiio do "'r. I:::~u!:ls"' Bra~"-.

"O SR. IZEUSSE DIAS <IRAGA- lluarido as. .. uml '!I dlr.,t<:.rill cam..,r<:llll,
ch.a .. ou-'"" a at"'n~ílo, es.o>!i:CI~tc:arol'nt• "'" rcl,.~;\a" <tllõSII ap..,r:;o.~!\o
~UIIf \I,EJ-: 11 • "'"nc:lon.11, que h"'Villl ·~~~· ldF:Illl <::c qu"' 0 petrclleo n"'socll\do .:-a~ o !r'ii fel lllll n .. gacl:.d_o. T"'nta é qoJc após UMa .-ni1 i
"O SR. RE;I_ATOR (Cid S11boia d"' CarvlllhoJ -O qU.., V. Sa • ..::ha.. a de
,..,l n~rgoc:lado':' O o-'ti"óTco -nio pr..,stliVll. ou o p~orco
111ds alto?
"O SR. !ltUSSE:. OIAS RRAGA- Níõo. P~irwl'lro, o li,.ite téc:nlc:o ac:eitJkv.,l p..,la CIIPl!ICidi\dR d"" rorrtna, Pl:l'l. ~rstrutu~a dc ,..,f'lno <h Po:trebrlis, crla e-stã gabarit•da para acoritar no 11-.lxi,.o 188 11\l bpd
dc petróleo \rl'.niano, que~ a c:oabinll~io da iraniano leve c do
irani::.no POisada. Por -..1 só, 0 siMplrs. Incremento da quantidade
<I.UR h•vll\, de 1ee Mil barr(s p11.ra 180 ,.;1 barris, j,;, foi
llliiO
qu;..,, Slfgundo c:oMirntariiM o::o•llllla - eu nio era C:ir.,to~ ne .. ta époc:a,
,..,.. 015 t!Õcnlcos do dep111~ta10cnto co•o:rcial t'st•v• 11 c:l..,ntes disso

'S"'·· ."

-

-

-

"'r"

;,.~;~~:• P;,.:'l':l! c:!~::~~~d~i~/;:f~~~

::r;.. ~ .. ~;;~:~sj;'"~~~· /~~:~~
t .. <:ni<:o parll. a petróleo Iraniano orra d.., 1•• ,.;1 bpd. Tanto é
<I.Uor,
lOPÕ15 • ,.;nha PD'I'S..,, rl..:a•os u•a sé~le d.., aniÓlise,.;, ~rstudo'IO
"e11 orientei o sr. Lul;::: Carla" Guerra, qu .. orra o'*""'"'"' da divlsio de caMcrc:illll:>:::ll<:ão d• P~rtrobrás, de qu"" na próxiNa """liiOC:IIlç:õlo, na.quo:la época, na n"!ICIC:Iaçliõa "'""51\1/nt.., do o::ontr111to iraniano,,
né'l' bu'IOcl!lss~rMol< rar•as de ... !rdu..:ir "'"' Q.uant id:11d""s <:ONPr:lldas do
lri, uma Vlr:t: qu.., no• or•tava 'l'<rndo colocado ""1CI15 téc:nlco .. da..,.,_
presa que a ll•ltc ttk::nic:CI ,.e apraxi0111.Va do'IO 1e• Mil bpd dor petr6l.,o".

te-

Ccmtr .. -arguOientou
nt'gOCÍIOI"
u"'

o sr. Haur(c:lo AlvaY•n11• qu" o

,...,r,..,

~ ...

Petro-

condi<.i!i: ..

27/82/92, a Suacrint~rnd.,nttt G"r"l do o .. o:ort.- .. ,.nh>

:-~,.rc:llo

i.OOQ--0095/92,
do<:"''""""~o

Co,.,.r<:ial,

Cas.filho,
por melo do .,.,,.or01ndo
·'~
OECOtt-CDNí
enca .. inh<> o10 t:otila Oiretor Co•orrc•:o.l, L:o:•J"'Se Srll!lll.,

intitulado~ "Rel,.tórlo de Vi:o.g'"' "Londres- p.,ríoda de 1<1 11.

21/02/92",
n"'CI!1,..idlld"'

and~.

de

e• ,..,u iti':M "<1-NlOCu, al~rrl:.ava '"'"""'superior pa~a
SR 11arc:11r u•111 reunlil:o <:0111 as reo~e .. ..,ntant .. s. da

"

NIOC,

v I nntlo çlh;<::ut Ir a nov;~, fórmula dor l;''"lr<::Os./quant idadn a Yl liJDr"r ., p:~~rtir
de :..bril/92.
docu .... nto f'ol en<:J!.llinh:uio lia sr.-~"'"""'"'"'"' Dra51a
qu"' 'lOIIent .. 0 dc'I'Pac:hou à dlr..,toriiO cxecutlva u11 ,.;.s d"'Pois, .,,.

r;:,.,..,

31/"3/92, data e• que dev.,.-1,. l!llt•r oc:orr..,ndo 11 ~cne!IOC:Iao;io.
E 01 12/03/92, 0 sr. Alberto- f'uni:lon:iirlo da p.,trob~â,.; no .,,.o;:rltório
via

de Lgndr""s- enYI>I "'"'nsag~r• it sede dlll E:rwpr..,,.. .. , no Rio dor ,J;>,nelro,
sl•t~rMs lnt..,~no d.., <:aMunicac:iio, infor•;ando que a NIOC
c:o-

Nt~tC"••

br11va a proJio•t• bra15ileira para a rornegociaçio do pr.,ca
para 0 .. PI"~XiMDS m........

MlNF'RA decidiu

c:o•pradall P""lll

contra " assinatura de UNa r:idC" 1..ttcr da NIOC,

o.iltl,.l:l ,.. .. ncg<>ciacãa "" <:~utubru de 199t havi" rix,..o.Jo

"''"' 5 •

e: ..

c:o11 o Hlnlstro do Ptttról""o da Id\, dr. OholoNrR::Z:II AgJ>azadeh,

IIUII.,nto n..,, quantIdades dor P..,tr<llt:o a

br;;l.•

A

vivor,nt<:s "ti: 31/03/92, ~ ~arto• <:lc ~uancio ~Eiv<:ri;:>"' <;o;-r reativade.: .o:s
'<'nto:ndimente!l 0 ,.,,.,."' fix .. c:ão de noyas. ~ondl~li!!~ ~,._,.,.,os p~6x 1 ,. 05 .,.,_

.:contratual

13/e3/92, o Sup.,rlnt.,ndl!nte Ger;o,l <:lo Depart:o.•ento

Castilho, atrav"'"' do 10e11otO pra<:c,.15a, •dvertil'l

Co•ercisl,

p~~;r"'

6e flxa.:li'o da nov" l'reca c:o,. a NIOC.

<:o•P~CNort .. ndo-s ..

111 pagar r::11;tr I!IOS expo~tii<:!Orllf15 brasil..,lros, contra :11'10 <:andicÕes atof ent!õo

~r•

vigor d"" l iquida.cia da• "'atura• ca• prazo dR 36e .. ne dias d•

,.s;,.

data d11 l':ntrega, o "u" vinh11 lnvlablli:t:and<> .,,.. propostas br:ll'l'illlflras.
N""ste o::ont .. x1:o,
t .. rta sido dada prioridade às propostas ,.bra.. ll~rlras
para

3 grandes cantrllltos (U'I'Ina ICARUH J.ll, proJ.,to e <:onstrucio de

usina ...

de acUcar .,. Khu..:R"t•n 1r

~orneclm .. nto

"Aind" ,..., dcf'lnlçil<> ~cunlll:o c.,., QOPC. Slt,....
do ,.u~rl,.ent<> J-.1.
c:rltlca ~>~rlas prable.,as de c:alx• qu1r atra""'"'"'amo'l' pode 11e agravar, POiS ta,.pouco t..,•o10 orientac:S:o qua1>to 11 ~enRIIOO:IIIo;:'lo dor
'j>r.,çoa <:011 a NIOC. ,J,;: llfStll•os pi"O!II"&Oilllnda n•Yio,. par11 c:arr~rga
,..,nto no Iri ..,. abril, ainda seM preço nt'Sio<:lsdo. Ca .. o t•nh•aot111111• probl••• nos entendi .,..,ntos c o• a NIOC. est arot•o'l', nuMa sltuao:io eHtreNIIMel'lte vuln..,,.IÔVI'l, d111do qut' dl.j:'i<:ll•"""te con .... ,..;,....,..o,.. of'..,rtas alt~rrnatlvas p11ra <:arr~rgaM'I'nto no Golfo dentro da
lii<Ê15 d.., abril. Solic-ito a colabor•c-ão d.., todos. no ,. .. ntido dor vrr lfl.:;~.r as ar.. .-t .... , t•nto de petrál""o c:o11o d"" derivadas, JOrln..-1pal•a>te GI-P "" DIESEL, na eventual !dador dor ter11as que Ir ao •erc:ado nu•a poslcio •ui to c:urta."

7

d.., 728 YaDÕ""'I' par• o - -

tro .de T•eri>. As15IM. :IIS vant•,..,ns. da nt'!Íociu:io do petróleo rRVIIfrtera• para o~ t'XPO!"tador•s prlv•dos brasileiro• enio par• a prdprlll Petrobrâs.
Na
c:lo
da,

••.~•a teMa, ••• c• r""lac:ia ilo .. que ... ta" .. ,. toiic:nlcas, o sr. Hau~r-

Alvaren51a, n:11 c-orr"esoondinc:la à Co,.l~oslt:o, anterlor•~rntR ••,.clonaal~rga

que•
NoYas

"'Pr"ovavcl•'l'ntc par não sere• CI'\SI""nh..,lra'll Cnot• da Relator la• ,...,_
f'erc-•~r ao'IO 'IOr~o. AlbCf"ta=l c I..:•u•se), 015 doi• o::anf'un~lraM otl,.;;n.c-5l:o da •,..,~!llrll. d1r ,..,f'lnQ' treo:elta obtida co• as dt'rlv•do,.,
••nos o:usto d"" !'~cce'ssaM~rnto dó p .. trd\..,o) <:011_ '<:;~.pacldade de ror.j:'Õno'. T•nto é Po'lõs(v..,l f't"O<:essar Mal• que iH Mil b!ld de petr"dl~ro Iraniano tnu•a c:ap:~~cldade Instalada d• 1.:5ee.OH bpd) J"' que
cncontr"el
a t•Pr••• l!lr"OC:es,.•ndo o dab,.o do nU_,o ,...,n..-lonado ...
(p. o4, da corr'l'151>0ndincl• do sr". Ha.u~f<:lo AlvarRn!l,. li Ca•l•aio,
de: o4/11/92).
Af'ora
133 .. 333

11./1

bll'do

1-Ci.
(valar

adl<:"lon• qu..- a . . l'llac:lo nlo f'ol d"" 1e• 11.11 or sl• de
nRIOCiado l'l'lo .,..

#lllbCI"tazzl~

. . Londrt',.) par'•

#111ft do,.., ... Cl prazo adicional f'ol de 1,:5 •no e n(o

a,..,.., c:onfor- aenl::: lonado 11do .,. .. #lllber'tazzl.

18•
de

2

advcrtincl•'"' ror•• felta15 atoii qu..,, ,.., 2e/e3/92, o ~rscrltd

r I o- c .. L.ondr"'s I nfor•• """• por
d:ll-15

c: \acão •ntr.., NXOC e
, Entr1rt11.nto,
ni'l'tirlo,
06

I n I c: I at I va d• NIOC. hav I•• sido •aro::a-

•• data• de 38., 31 d.., ••r<:o. ,.... Torónto, para a rcunilõa c:!"" ni'SJOPRt~obriÍ.s.

por p;ableaas de at~aso na aproYaclão a nlv•l de

•i-

a ~eu11llio foi transferida para o """'"i.odo c:o•phh:ndldo ~rntre

• _1.Yeo4/92. E15se atraso torve sua arlgea no enSJa,....,.ta.lrnto do. Hno.

nlõ! 1eH-e-e9:S/9:Z, pelo

dl~etor

c:o,.Rr<:lal, sr. IZRU15se Braga,

p~r

trln.,-

ta dias, <:onf'or•e J-.1. •enc:lon•do.
Flnal•eatt' . . •1/e-4/'12, o.,.. l'llnl'l'tra dllf E,.tado d• Inf'ra-e15tr"utura, Joi11 lôdll:llrdo Cer"delra de Ba11tana. por ..,,o de telex. autorh:ot.a o'
af'ast-to

do l'a/15 d11 ens .. LUiz ca,.los Telxrlr"a Outirr_a.

-F:dnclon-.lr"lo
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'""' ~,..-iocto de: ~6 ,, 1!i! d" <~b~·1

d~

!992,

""'""~itlr-

P"r-"'

~,.,..

t"ll:tlio ""
vqo;.

•.'<:>01 ,, NXOC, "" ''""""~iÍ..
ho Cl'l, 11 ..,,., !u;u.,,.c O li." Br'0\9~ •'P~'"""ntOI1 ~· <;.CJ;IUifltEs

l'"azics

ol"'""'"

d,..,,..,,..,.. ,
·•o

do?

()
'"'""!t .. do U~ rcuo1~o <:<:~nst.l .;o do<:•Jm.,ntr.l intot••l.ado "Reli't<ir•o
\Ji;.g"'" 010 Cllnll<l>l (To,-or,to> do Ana\oo;tA ~" Ccm.:,-c:>o "
Supri,.omto
Ciji"I<J~

Lu.<z

1ti,

Te;:,~ora Gtu:rr~.

"P~;~11ci>l F"'d"r"l

Cll'loo,

"'Wif"l<:ou

·1<:1 pf;"rl'-ldc de 06 u 1:!/4/92.

Nc5t"

"'etuoa <::<>" ... t,..-..sc n;o. '""'""9oc:i"-

<;•H>;

da r1!\"<;<J1<~ ~ontr .üoJ.ü co01 " NIOr., o?:o hotJv~~t Pa9a10~~tnto dt sobnr!l-

J,;;;o
t>~<lt,.

~I"IIC1il!l ~

»or p,rt" dll Pctrol>r,;s,
11o>•;t,,o,.do~

Jlllmt:nt.:

1~:0.

'"o

l>ind,., no ro•s"o la•J<:I<.>,

foi

o;en-.t"t"da

~UE

"'"'r~"'<io

.., 'J

~L

~br'

,:,.t.,,.

.;'!

J0 e

J~

cle

.,,.,.~.,

c>

~·.,~~<JC '"~ia

"'

oco,-r"u entt"e 8

l.

pollln>lc"

A

qul\nt ld11d"
comporr"
corn!u
bpd

-F~lo

tovl\IO<rnt~<

~<'r<h1!1

acup>~ntn•

de,.. "'"c;l.,rt:<::cr """'os

da ..

II<:;U.Sli\~Õory,

de

irreg<Jlllrldadc

ht

<l" d!,.etori• coJOtrt"C:t"l e <ll!l ~uPc~ln

tló'ndin.;oa c:on.,rcllll l<nhilm P<>'l•ça.,~ ~nt~gônoca'lo entre,.,,"'" r"'l•çiio
às quc,.tõvs <110 Port~obr:\!-. ,.,.,.;.,, M>ou•kio Alv:o.r1:n9>1, <llrEtar, tida po!'
,.. • ._.,.

opor;itorr;:<o

f'ront~v ... - .. ,..

~:sque,.,.~

c:ono "''mp!\t ico ou •ntCi!I"Oinl" d<:l "velho

CPM

i,.Milton Albtrt ... zzi, touporrintcndentr;:, tido"

o;,.,,

t.oroct "'""pat i;.:-•nt" dct "l'.:~<qu""'"' PJ>", Por .,u" v~;:, Izo:us~c
~or

SUl\ v-ez:, tio ".NClho esqu"''"""· Como sorvi, 1\o

dull~ dl~ort.c.-•!1.1! p

lln~II!IOni""o

foi

Nil"a r>llr<t<:e httv•r d\lvidl'.s de
"'" Lundrcftl, foi

"'""'li

o mer;mo
~u., !'.

pala~ldad.,

ricu1dadeo;

pa,..-,. "'''-.."'·como

~1.,.,.,

lon9o

de

invtrtld ....

ot'orrti'- dos n•goc:o•do..-.-.- 11"•1'11>1-

"provoc•c~e"

• •h\ o Pt"ÓPI"IO

.,...

H"tJI"iclo dl"!l'le •Nc t'icarr• num• "p<>sl;io !'ldlcularl:zante" easo a •co:it;o.'I'Sot.

~ue

QJ.1"1quer

-,;e.la •

POI'Ido:r>~cllo

do'l el.,MIE'ntos n>cral!l ""' Jo!lo, o

co:rto i: que nu"'" n<tll_<>clac<io d.,st<r pcrt.,, "dce< ... ilo nia pod" -Flc:•,.. p•ndorntor

P«'<~oal.,.,

dc conlOid•r•o;<lcs

A,.,.,,.,

mci"Ci~l.

Jol

qo~e Q

to.Ct;u.nto

.r

.,.t,.lta..,ente, ca-

;o. re10<:1l"o Morl\l do Cl". M>ourk!O AlVI\t"eng'IO niío

o+' .. rta
Plt.ra

cx-dlrl'to~

"'"' d .. sc:onto di! USS 11.:21/bll.-rll,levarf,.,
t"odad>~ !IO:!I<Jintor dor "•9o<::l11.c'iles,

"'

dor

q~or ~

di-Fic:uld•de
de

n-.turor:;:a

>~S'II,., i I:Ntr~~tm""'"'nte dl-1'1elf •ceit•-~o co,;,o <JM ob~t,<::ulo do:-1'1P•ra o ixlto d'f.S n"'!I<>Cia~<lcs s.or9uintes, Já <Ne as v•rlacics de

Alnd"
nltlvo

c:andio;Ões d<r ofo:rt11 • de.,andll no 11\0:I"<:•do aio b•lltantrr
A
"c:•botJ

ncuoc:l"cia ocorrld• .,,.-Tccri, d<Jr>onttt.,o 11i!l de Julho d,;

1'?91,
·"n~

neucc:il'o;io".

Tlinto assim

<!u•nto à

lndic•v• '11.111! o

!>illd,.,dor
l"l!lid•s

'11.10:

f'ol

-F•c:ll,.ente dissu;dldo dor. Inc-luir""'"'

do lfllC:I"It6rlo da t>ctFobrtÍ'S, .. ~ l..ondr-_s, na C:<>lflltiv••

cont,...-0\,..!I<JMorntar
•ncntc,

~lgnlf'l<:::;r;t!vas.

s•nda c:ar11etcr l%11.dll po:1o "'"· H10ut" i c: ia Alvarcn9a o::omo u11•

-F•lnclan;il"io

vas

d•

di-Ferornt•., Pondo:ro(vo:l enquanto e'Stl"~tti!ll• norgocllll•.

q1.1al•t"tlv"'""'"t"

t:rois

i

,.r.

de nor9oc:lll<:Õcs t ..

lMp.orti~c

la de su,. 111.19estiia. IfiSJ?.

~00

\16~-l9!J

I.Jpd

"''"

M<rlhorc.- COIIdlo;ic'.

exportaci•s b,-asllelrll'"- los <;1.1ata" da

P*~'"'

mil), cem el., aind,.,

do G<>lfo,

AJv~~"'"9"·

valt"~

vort.,r<~<m

-:.•Jbi~>om"

~,.,

~E!!ICCI••CÔI!'ll

:..,

.:les"~

~u01o

Je

$L<:!.

.,.~dion.,b''

oca·~•ii<> ""' """

'1/10

t"""'

d"-5

nego~·~~í>e'>

~ ..

mtl

""""ti~

P"rf'"

f.;o~nc<::i!'<J

no .. ~"!'E<;I!''J->. .,,,, .. cor:'""~~

~ondi~Õcs

f•x<> AS

~ P.,t~ubrA,.

"!I.,.,j;lõ

õ•Jt<>bi"D·q~

de ""'"''l"r .~ ... ptore'S

c:ondlo;'Oc ..
POI" cont" <lõ\ 911Et"r11 do 0u1fo. DIE'I'OI,. do

t~í\,

<mPO!;ta"l PIE'IO

q<J~~t

d;o guerra,'" "'"'""'"o antEs doo;so, o

,.., ob'l.ervou f<>i .,

no.-. p.-,..;:os do p"tr<il"'a" ;o. ""1hor.i" d::t• negac•;,;ci•s p;o.r" ot. p,..( ..

~ootp.-"-..<lore ...

"''"''""

g .. ~t'ic

•es

180

"-<>S 120 "'l bpd,

r'1 cont"oblli<lade mo<>t~d::t ~elos~. M,.,,ri~lo Alva.-.:,;g.,,

rell\~i:o

A•!llm,

;,.,.,dl'!-t"~"'nto:

1t

c:~dll

n"gOCI'-'Clío

devE'r!:;~

!;"'.;:,- ·:,,d;;

<~na1t., .. d:o.

>~19"'"

i\nte-rlor, :;o.fort:;o.d,.,, aindO\, po.-

t:.<~: 'lU!r lr>odyzl~•c..~_volt"' <>:o. .,e,..mal<<l•d.,, -para to!"«"-~

""'

coeflciorn-

pÕs'<lv.,l "~.,,.,.

do_g>~nho rr-o'<'~nlente d" .,ficii!nc:la do n;,go.tll'do.-·<lo gllnha

!">!<cio

pro-

Ji

~"z:'Oes

as

a1.,!1lldll.,, P"lo SI".

Izeu~!!! o';,...,

Br11g" P;r,. niia

da,-

<.\Up<o às .ne~oclto.çÕeo; da Pt"IMei.-o trlro.;S.t;:..-,;: ..d,. 199::! porqu., "havia "'ulto
!tob~,.,"

,...J.{do

~1.1est!ila dl!t contnn .. c'io· da

venc .. raoo. Ele r<r~tr inglu-sc a apont•r
tratou
temeu

'-l••

portrdl.,o <lo !t"ii" nO\o nas c:ar>,...,zio pan• o ,.,t.-aso, "'"" nS:o

orM ~ttomornta~a1gufll, d"' adi,..nt•~ ou de listar""'" providincl>~ts quor
""''""

"P'Jr'"'" <>'I f'llto ... quor o

p~e<>tUP11V>IM,

,.,...,., .. , deu ,.

01nto:nd.,r

•<Uir·h .. via PI"Oblemll'llo "" c:ontr:o.t:aci:a dot ,;l.,·o l~aoilano e n•d• for:;: llléM do:

<lll'l

de,;:
S.A,

•tr11<00

inl:o:r~t.S .. lO

«

q•JI: !<c c-or<dcne•J n'i>o i

pr!l'pr 1,. de que•

da Fnpr"!!" t:aMO -,.e fd'SlOO"M seu.,.;, CoMO manda

li

11 Mtrnc:ô'c ills -Fe•tívldadcs da R:aMO\<:Ii coma outra ~":;:5\a pl\rll

d•s ncaoc:i .. o;Õot10 llP"rcc:or, no c:ontcxlo, coMO .,,...,.,..,n'l;o:

""c

tll.nciat, ji,

li

Lei
o

c:lrcyns-

lni<:llltlva p,.,..,. os encontras provính"" dos J.-anl•nos,

.;onfor,. .. "ostra11 o., re9l11tr<:<s no SistrrNa Not ..,;.
"

.. os

1!.

..,.t ... tinci1-\ de dit.PUt• IE'I'Itre gruPOs

ne.;11Í<=ios da E01presa

•ldan!

'""'

-..~ol

~~: ~u.:,

on 510\1. por

-,..,t . . gSnlcas

torno

neste

.,., ~orl..,o;:Ka

"'"na"'" dor lOUiliJ poslçÕcl<, nio ,.., i,ntiÍI"I!PI"•n•ll

ln+'or,.açãa c ~:_ont.-a-inforMIOçf:o. A gr_>o..,ld•de

;,.,tos •s•OM!\I"i, 11inda '""Is, so: fõl" d<e,.on~trMdo que os

dos

<1\lliS~~t "'"

cst><,.~lld<>•

wxpot" i>. o:>li'Cr-::t;:i'o o no•or diO Pett"obrll.,., abrjndo ""

uMa VOO:t"dadclr"' "!l"'•r,..a" dor
..,nf

o:P I ,.<{d 1 o qu., '!;or

01eio, f'l<::ll patente, ..:p,.p "'" O"ut.-o'l cJ>f'lõ&diOs

R"latório.

.. ov1Norntos

da ne9<>c:lac:ia dàil cont.- .. tos· a to:.-010 -- q1.1e- ;nVolVorM

enor .. ~~

v•lorcs- corror'IPOnder•M;. dc-FCSll dr inter"''"""• priv•das dorntro da Es-

t :..t;.l.
3

f"ilnd~:~ÕI de

p,.,..s., -

Introduc:io

-;;.,.
A

).,.g;.,.,

para

SIUE'I"~"

m•l hpd, pc.- oca-.;tâ<> d,.

cor~t"

prln<:IPliiiS dp .,,.-Hinis.tro f'or- o de acor~t•r o-des.ornVotvl•cMo de

pa!ll\Nornto

"" Pe-

~""'" c~~><Jit<~do '-~""h" rJE US$ 70 r.•lhÕoe" ""r'~ a .P~trOJbr~:> ~''~"ntt:'

Pelo eN-Ministro d• In;,-.-.strutur•, Joio S•nt•n•. Os objetl-

d.~ obtt~r

tant""" di-

l~!<~Alho

I.Mttoo; Mto'!õ de

<l"d" "'"''!• prÕ><ima de v"lor r!"óo c<.>mo t<:~cni<:"'""'nto; ir>tE~El05,.,nt"'
Pctrourá!l.

dinc:la

b.-asilci,-as 110 Idlc o

>.inh~

bpd com o pr·óprlo ,..,... 1'11<•Jrlcia

'"'1

Portf,., orl10s acontecer•"' e f'o.-aM dl-

proJ•toc

p.-o-

•Jto

r;o

Haurlclc A1varcnjla ,.;;, •<:redit•v• na possl:Toror~!i.

~lar""''mt.,,

t::!0

f-oi

llcor\tll<:ia

à "ornan•c

"'S dla'l liPd'<"

f'oi,

cl'tlr!l"r"'"

.. no

O<Jtro la<:lo, o III"SI•Jm.,.,to do

citt.J~c;{c

O f7'.tc,; q•lot O'S nEgÔc:•e" ~""' o I~~ •:om<l"<;nr"" ""'"- 4"5 ,.,1 bpd,

cabo d• a.v,.} lt.~lo d.., .. t c

mills liPrOPt"oadll 110 c•<J.o.
Por

,.;1

t~obroi.!l.

en911Vo:t .. .- o pt"oc:cs,.o. -A ln I<; I'<>

"•c:lntrr" or u"'tl

dc-

-.nt.-ro<>r rlE ::!00

•.;,o;to t~"tM -~,.de mõltP.~'" <>u.;;· i>ãa ·p:>.r<"cE <IPI"E<:t:'nlM

dade,

havidP

9r"'9"• ""'

tc••cla ""' t .. r.,OY. ofensivo" par pa.-te do sr. Hoo.u,~,.

~<lnir;oto

o f,.to de t.,nt"'" d.,'"'"''"l •ft<:1\!' """~"" ob~",..""'"o dOs .. ,.!!~ Alto.,rtazzL E I:::eo;.~,~~~ pelo r.,_to <111 nflo '>EI"E"m .::ng<:nhE<I"t:lo;. b~~ttr:>.;.. lng.,nuo-

c'!-Jd"

co01o

PEtrobnts

,, tese do

r"a7.o"v"'1 e n>lo Prcblt:mãtoc:a

.-.,;,.,..~ncf:;

<.>co,...-•dc, parqo;.or 1111

ric:la Alv>oro:nua. tl11 p<rrco:pçilo <:la sr. flõ~Miltcn Alblllrt•:o::zl, o 'I~"• .. Mau.-1cr~t .. odctJ

1u9-..~.

or01ntano. Nao pod.,,.os d"r-lh,. '""::iio, .,.,bor> iu;o cf'E-

c: lo

"

~omo

P~"'"''"''~"

dc-

dircto'"'"• e~ll c.on•ldorrlldo da ""Esqu"''"" J'P" e o '"-UPI'rint•nd.,n~"' H>~rc:or1a
C•'ltllhe,

loMnr ,,amo

~;:,.

constituí!""''"

pel.l\

., ,...,,.. ,..,.c:,..lfi<::adoo; em runo;:il:o da "eOJ<Jran<;a elo "ba ..·t<lc.ir.<rnta. Ad•-

~u,.da
ent~ndio•<'ntc

,~1\ntil;nQ

dio:i'!.'"

t•u" ..

i990,

P<l~f.,lt.o

t""'-

M:o.~

nh""'

il\l"r.,f.,c:in>ornto

a

,o;.~t"o,

d., n"lloCi"-CÕoro;o "'"' t.,.,pet$ d., ~·ler,.,. "' pot•~nto, ~"' .•ncc<-f.::.z,.. E'"
candi<;Õors,; co.,prcensívr! ~u<r o.., <>timo ... t.;cnico E ec:on3ioico vo:-

nE"gbcllliS,

Pnr11

~e

;je pod:róloeo

<l•~la

~amtnt.;,..,os.

SIII'N•nt"'"

Alvarens" d« "Pont,;.-'!,.
de

Pd~<ÍI.,o

de OS !Sf! mil bPd c!E

., problE,.,;.t '~" ""r"<> -P~·oCIIIl<sllmttnto-

altõ\
os

Maur{~;la

,..,<lrstrobtuciiio dos navio5 lni-
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"{, 1'•\o;Í;io d!<<> .... .:ili<O•~nl '!ôfl <>r~~"U IÕIAIPlO"IOI .. ntC ao fato <.IE '1<111:, c.0,.0 ""''"~' n1u,otu
ide, •obre "' q••o:r;t:ÕI.l d" eontr-at.o.o;lo do pctrdlo>o

elo Il"lit, p,-.,,.,,..; <ona\l.,;:ai.- c """'llar "'"""' qucstia "'"'• pl"oTo,,.,da,...,ntc "
vcrlfl~il.-, rcl!lruntE. liC h ..,...,,..,,.. ~or>d<o;<ío:-s" •c
""r-l:r.
•ntEr·cs .. ~nt,•
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<I<,Jo;io da'l ~11õl<lti<001dll~ .._ ,..,,...,., n~!l"~'"clo..~"'""-a'-'" .:f'o:t'"""'"'"tl!' ac.ont"~"'' ~'""• nrQOC.<ô'lo;Q.,,. '"" ""' •n•ni"no,;".
"I)
o\t1'"1\~<J
u sr. M11rco.:lu Cl<M<lho, supe~into:r"l~nta ~<>me,..C;.illl
•III
>,.t~obl"ei:", ':IIE'n<.:oon" se
l"n>bo!•., o;m 9r!'Onde: ""~te- c:al~l\
"1'-''"' "'l<i' ~e: .,~que<;.e<J •.•'>' o1lziE'r- ~ "-• fcstlvld~;~de'l do R<~mad5:,
no
ri;.
E. pa,-_~o1;~'t"çíía t10II o:>rOprl<)'!õ •ranoanas, llv""""~ q<Je or..,_,.,,...,,.. '"'"' t• ... t:• ""''" propo'c:oa P"'"" <NC o orno::ontfo-ent,..., o'l to!-.:ni•.as •l<i' r.oto«t"<::lo<.ll--"õõd\o ds- pett~l,.a ,-t:o. Pctrobn<s e o• toi<:nlc:a,. do:
o:o .. c•·~Jalo.l~çiio <>!'. NIOC, q<Jo: 1\ Nõ\toon"'l trõ\ni><n Qll ca.. piOn\1.
f".""" ",.11,,. "do:quad" P1'1r~ .,}.,.-.. Tõlnto ol' -"""- ,.,.,,.car;,., • .-o:unl!l:o
""'~"
•J C"'n•<.!Jii; qucrí«_mOJI, lc"l<'" os no'll•<>• loócuic:os ~o ! r i " t1cs
'l<Jc n.iio• 'Com <1.1! ..... tl.,.,-<l,.dc., -Ja R\\mõ;ldÍÍ hilvc.-:á •Jm õlt,.,.no;-•;o;,.,s HIE'\lOC:II<c:"~"'" .,~ .,ntãu, Pii;rEnlo,.; '"""' r.,<Jnlíio ~001 os o;~r
nhore!• '"'m" O"t"'r"'onõlda codad.-'- .,o;o ""'' 1>11' foi Cal~rww, no Ci!l,.,,~d~.
O ~tr·~~.<> -,., d.::ve:u tam\>é01" .,.,..,,. q•u:sti<>,__Jl!lHL oO::so "'"'trar">h'a~>~~t,; f'1>1 ""''t.idCl ""'"' 1"<:\"rBo;ÕU; d<l ~~. C.. .. t<liH"J".

t\lbert,.;,:::i c!., croti~"r 0!!1:J;"rr.o'S do "certo pc.-qu"" n~o le-

1'<"·

"'"'conta o<l

·<:jtJe

.. o .-e+·,..,.. •do atr-'11"'0'

Abril de 1993

llu.•cllto

-Foi o ,._,.r~ pioneira n• lldO<;:!Õo de \III slste•• do: pr.,vlSu.a priMo:lrll lci d•ta de 1889., b••••v• o sist•""'

d• capltallz•cio. Na Brol•i1,,.. lnstlt<JClon•11uo;io do

CM

sist...a

velo 11 acorrer.,, 1'977, o q._.·or Ju.stlf'lcarlã a apinllõa dos ewpccl11llst••
o no!lsa si s.tt:M• cneontr•.-~!!e_, ai !Ida, orll <rst IOdo e11br l an,rl o, • des-

de

dot

d•"'

peito

qu•nt I dador de p .. t,..il1co IMport•do por1• Pctrobr'•· Nestes terNo•• -Falece

Ât .. ,.•nh"il.
soc:lal.

d• vir •Pr••cntanda ,.,pld,. ta><• de crcscl•ouonto CF13V/'ABRAPI'. l!or-

f'l•JC"ilc• sobr .. e:enárlo• d• s•gttrldadl: •ocla1, P•rtc II).

Abril de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II)
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<11< pom,.ão

•ll>l:o.u, ,Jo,. ~'-'•''"'• 4~
Potdo:n ~'-'~ ,-.,prc•u•l\l;,.,.,, :;:::: do I'ID

'<l >••OI>Õor~.,

"'d"; \3:C ,,

;;]""'"'"''·~• ~-'-i'. no J.o.piío

'!

'r,, •
''"'~c>·· dor p,,..~;.:,,,

''"''-''•
·~I

o l-c'"'Por-nl

orc.,t •

1

·>''f-'oPUIIo 1.. 1'\t? •'

'i'_. o0l'),

,o><m''"

'""' tloiot<õ:O>b~o de

2,431:' .....

IO<>P•J)oH,:iiOo

.:,,,.

,, ecnltdoHJt.<, o•~>v.1d~<õ p,._!;!õ0\1 .~"'li'"'"""" O

..:nloo..>ei<!•• ,.,(l,J, .. a•,

dO$

1'.'B9.

f'"'

"""''•<>o:r~t,.,,,~:.r..,

r.~r,.vé'i. c!.o.

t::<.O<'Orno!ll J" Mere;ado", de "'brll

d~

..

.ov~l 1 o;:.:u ~,,.,.,.,,..~·a<lorA, ..::m '''"' "'"''"'"''~~~<liMO p.-oil!l_!:i!!! !!__Csl.,,boto::n~;.iio
•:o Hl.,li:OI>I nos "~'J"'" 2 'l'>lh"~ots do: trabillh:o.dcrcs, o
»•'ri•-Ôrolf• <11!'11'>~•, Foü>d"-dC<; .: .. votr'~ Cr!t$C:I\'I" COI'l r1!1PiC.:c:z: llt*. 6'St ... -o
>•i•.:;o~-·'!l
''' "-I>N .-ta l,)rd"" o.Jt· U$i ?~ btlhÔcl!o, "'"' v"lor pro:scn•···
·,, ~-,t 1ntu. lcvo~>lll ~-• o•rml.• ,, .-no~l;o}n~r" d"' J,0ll0 empr:O"~""
1••~· ~
condo<ô.í'"" EConGmoc~«> P"r'~ crl.,rl'fll .. uas pr~prli'>t> En>p,.
"·r~
''"'"' ~0 "" >toíiw<> .fie ..:,.Pr'l!g>ldc:n•, ..-~ro.rocr.-sor """' u potencial
de v.:~:.c:\o diO ~u•op .. nçi\ de lon!lo .,,..,.,:to ~o Si..t"''"" .; ""'to "'aior."

''f"no

...-.;,.,,.

:)•n :;0 "'"'"~"C'• f'•>">lrJ" d" p.,n.,li\o bt'!I!Oil.,orc>J, 39 ,.., ..-;ncul"'"' a patroc '""~Or'C$ ~~~~ õldmrn o•,tr"~;ii:o plibl '"" ~'cdcr•l <: Eslndu"1, o;.-ndo
,,~,ore·:,

t

»rlu l'"lrl,.5noo, "!(o, nc"!U'- gr6.-!1, os ""'g"lnto:s:

l'F.t·o~.

F•Jr>CE'I',

L:un~<Jl

ABRr>f'P.

C•:ntFY~.

"t"d•.• •'•,tat

s; .. tç\, Cor&p, lJAl ...... Aotr'U'f,
i~t

<<:.w, o!liJUSl•>

>\UIIt

co;

19'?~).

~í(o

:ot.end<tllo:nlo
~ool~tndo~.,.,

""~'

c.o.-.tribuo~o.Ü«s
~odo

>Jo•

•·~t~•-••;on>tdcrc<o,. de

llo!O rllndiournto.-.

o>r_c!'o~t:IQn"-dos

<:ll"lyin'll\out/lt'-' Tl'lrml!-do

$O:W< rrôp~iO"-

por\a

-"Pll~11ção

pcl1u1

... ,.ccl~do5. ,.,;:,...,"_
d'-'"

~<1''-'5

... tive:.... roo-

~otivl

..

~cuno"'''

c~tat·.~"cl"'
,IQ•i

.,.,

~"

oJec:orr<:n~la

fl!ndo«> d" p<:n.,So 'J<ncu.1l'.-

.- tcnd,.n..\v.,lc, rnõtotoiG dilo vod;;t polblic"
<tu., .<•N•

~

lr,.taotot-.

tobo:di€ncia

~ropJ•~di~ts

de

do~_

Pundos di: po:n-

troci>di!l po:l"- 1 ib..:r"t idade do:
p.<troc:-iriÓ<di;o~;;_,.

C:a!!l prch:n';Õ"s-clol! f'u.noios P<'l>l!i
dc,;tac"'r~

bno1ôi1.;:ir;:..,

1iE _f .. vol"ot5, lo:ndo co.-.o b;>!lt: "- c.oi.,_a po.i!ll i-.l'.. No

bl'net'{~ios,

r.,der,.i!l,

lncl\lllii'E,. d" novos bc110!1

pl•-

11" '-"9\ll"io:lnde. N.c~tE ojJto"c ~.:1so, !i<:Jiund>).Qepolfl\entc de Ex-MinJs-.

,trc Jo:;ifc. S01ntliiOll. a o:,; til CPI, '!-!O -::on~r ibu><;ÕEt> ~r.c!laril,., no p;,;lllla.do, .,.,
~l!:I<J!'\'!1

c~So)S,

nnrorc~-..

<>o~

"de:to:~S-cto:

·"

d" P.lltrocin;-,dor~ ~'"'""um" dos p;ortlP'-'1" ccr~co;iíc d-ãt; ba!io:., II!CO-

TlrHI•neel'"""' t:_o .,,.t11-do <>r,.silcirc, o conf'lito de

"""d"'"' cl•..-

,.,..,

ont""'"'"'u:"

""'"~>lo,v•ncul"da.:.., e!it ... tllis'.,"' govlt'l"no

~-'""1 dQs n,,..-o~ tempo-.,

o."

'I'>Jodos do: t>~n~i\o,

-r.,d.,ral

<tsPe-i:illllllo:n"te

,..,;,de .:O.u::o.' cntotlad" ··.,pre~cnt;>,tivll, ::o. AIIR-APP; tiro l.>.lta<fo 1'1111-lltlÕ·.odMinl.,trativa.

<:o.,Pu.lsor<<?tl"'~'-'

r,ÕE"
o>•.ibl

~>art<:'!'.

u lli5+'ilce);menta d.~ V€'\~01 "rdem,

r.om·

do CMN,

da

polt'tocJ>..,

jud<~i.,J,,

p~,..,._ !OE' v~r"'"

livres

Je :tPll~"~:iic.- de >-«•.J'CO ro:cur!!lo"' no .. ter01o-> d"-s

pol!l, "'"' O>>Jitos. ""~""• h;i f):>.5Jrl\ntr. p~o.tJ>JÍ::o
''"trlt,.

da

,..,,.olu-

f'ln&n~:ciro

.:.bo:dlên.;:i~, et;p<eci":"'""tc no c01so dos

títulos

i~o"'.

N.,.o;t~

<>IJI!-dr·o dlO P~DT•.md"" div<:r'!li?nci""• a dctllobedll!nci" "''-'11 dit:o.-

11 oto~tral ;:;:,.d.~.

~<:1 ..

da !I ~e>JoJ ... ~õ"'s do c~i-1 ~

d"s

;•ela S"cret.arla 1-J"'-'-IOnl\l de p.-,.vlq~n<.:la Ct.lO!Pl"'"'"'ntilr "c

Sor!lundc lnf'orpti~S .. s. P'"e·s\,.-dcputftdo

Jack..,on_ Porre ir,., por .ror~ll> dll ;opr-OV1'.o;io d"' ,;eu ~o:querlmcnto iO.

f>rdo:rrol

dos• DepiJt,.dc~.

C!i .. ara

<!'.>C l"'v" a n'2 1201, dor 27/2/92, 22.<\ dot-

t!

2::ie

rundoto d~ t>ot:nsio q\lo: informar•,.,; 5\1"- .,ft>.>a<;::;(Q ;>. r-':.;~.,-;~d-óc t.-iii;O nô,.--.,,.-.;..
t ~<:ade

'~~"'"o"

~c.,.._,lu~íio do CHN "'"vigor, !l"tiío dll!so:nquadn>.do5 em

pcl:.
11'"

pele

dll! ~E:'-'5 ;t .. nr;, o q\1., di ;o. espant~s!l c>f'r,.,,de 89,6%-do tcdo.
no mi~ito d11- q<Jorst$:o, do:votmo~ "'""•"'ltilr

~ ... .,

EstE

l•;>O de oCol"~i!n~on é ~-,pít"'l"-_do no inc:isc V, do ilrt. !>5, da

Lotl

6435,

OE

~ilo.

O mou;,.,ni'!l"c do<,pa~"dcr d..,~,.lt pro~or;ç"' p>'cvi•·,to n;o. rE'I'~trlda_lci,

d"'""

;,t>r ll<:ion,.,do PC'l;o., patn>c>nOldon~. no <::.10 dll! f'-'ndcs do: Plfnsio pa-

So;:.,

<::!:0.
p~no;iio,

do., f••tld<:ls. cl<t

e

seto~i.ol

nefõciJ.~----;c!!l e p~Q~or<;ionalodade,. <:I'A!tler:.dtt'> d"s cont~ib,.oe:3'oi:'!l

nind;~,

"nt_ntr,
J977,

~amo''"

do!i n>ot1Yo5 P"-t'l'.

int.:.-vt:m~li:o

nc,; fundos d"'

~o:n

por o::,.pres,.,. <>•J outr"-S lnstitulçÕ11!5 da ad11lnlatrao;iíc 'l'ordc-

1!1., ;o.rt.35), !itlou pell\ pl"cipri" S~tc:-~o:tl\r'ill l-lll<:lon::o1 do: P~eyldin

,.. al (
p(ltrtoQnlo

-.~n

"-O"' tO!"rMoo; clno; rO!"SoluçÕ,.!'. do CMN f'oi

troeinlldO!I

O

n:nt~bil id~d~·;.;,

ovaroO'rote reJev<onte

tro~il

p,..rt>C<>I"-~

•<J<It.>•tc

Prll!vl,

Rci'~r

~-~nt..:qu ~~

qu~ntot.::.t_

o:lecorr~nh:

'"90. ~/'"'"""'

t0

~o

"oe-Ja, a da

r.,,.aS;

,,.)RI\P;>, .. ,. • ,.,, ~o;.t•J~O cl~OI.>OIInado "r"UfiDOS OE !'ENSitO _• Con~~it>tll"

A

'••' ,,,l

p~a:::u;,

"'n•o d11: <«n9o

t:·«dlo ionai;

,.,,.1

COMO
'"'H"io.)•, '''"~'Jio•ll<>'

'<

"a1t.~

inv.,o;t in>.,nlO• "" clJl'tC »no:;:o li

,.;,.;r.ndu .•l.uo:Ar "'~ recursoto ~~~um'"'~'"" litliPE:~'~"' d" i'l~to~cs d;a
•.<"tmf,,.,c,, I' n ,·:,. o'l)>n·~nça, tr~t.u.::od" F.tl;, cl!vt;l~•<'f'iclO~ia.

.,,ü~"

···•••e•1l ,,_,.,

,~.,

,.,,.ij~

19119,

1!'0::00011\o-

R~·,.o1••eio

.. tinha orntn:: os princt'pio' bii«>•<:o<o da

•;•lb,.etçndo

•<>•l•<le<:·•

·I., ,, .. ,.,..,"..:"
.,,,oJ,,-,, •>">

1U!l'"-~•

riP se<JO.Lndo
~<'10

•\•·"''"''

.,\'"·

.I '

Con9r.,s,;;:;. N«c;ional d.,l.,gou ao Censelhc t~l
.Jt~ib•Ji<::Õo,
pol"
_,,_.!~.,,.. "''~ "c:on.Junto ~<: r.--.crvas do Sostl!'oo:>, <1., Protvidi!n~la Pl"lv~u,, •l~tv11:r•"- S€1' o.t•l•,ado como >nstriJmcnto de pclo'tit!'l ot<:cn!l_,.lt::a de 1Jove~no"

"O

111

,lJioneri-

n <t><;;t .. J,o~;,'\o ol"

'··•

~

Terça-_feira 20 . 3409

:!11.,

CO'I\P111!"'cnta~ (

::ort. 3S), soorja ro pedido

dos lnsti_t ... idcrct- dos

T••ndo!', 'fcJ" de o'l'(eio. A do:topeoto dt;l ri~Or'O:OII !1Encralid&dE do T~rn!Mc
;o.·-únlc" ,.,.,,r.,stao;S:o qull! t .. m611. pl"e!icnc:i;~dc, neste p,;;rtli:Ulllr, 0: a

no,
<Jc

ln<>~io ~"'nto

de <>"t~oclnadores <l!~ll!lto d• Pt'ÓPrl:o. Sorcr<~tarla Na<:lo-

netât i o" no dov..-r'!lo ro..:r~11do '"" tiiP<tOOI"· ro:"ponde po:lo adl01p\c,.ll!nto de
'l'in11lidlldll! ots-scn""u.s Phono'!l do: bcno;'l'(c.tO'CO, os ~"ai-s constO tu'-'""

n&l.

!.IIII.

pentolo

P"troclo,.dos

t:lcll,_,

Flopr;,-v, t'lbr•, ;:- 11 p.,s, l"acho:s'l', Ro:'l'o::r, E111!tros, Co:res, F\lncc'l',

!"""~"

a

;JIIt'!mtir o o::•JroP~illllfnto d1111 ob~iilll-~i.,,. do'i rundo<o do: p.-ns!l:o,

L11:i 643'S, di!! t977, "''"seu llrt. 40, drter11•nou a ccnstltu.l~;i!o dr rc-

..,~rv•~
ade"'"'"•

tW~nt.<:a'i, ;,,,.do,., C$P*"CI'IIi'f e provl~'ifcs
<l'Jot

..,,

(Cl!Pl.lt)'

n!tllbclce:.-ndo,

IIPilea<;:Õ.-t> dttcorrentc«> •criam rclt"-• no'l terMo-s

dlrottl">l:t;'<> .. ,..n.,das do CMN- Ccr>-slflho Monetário N"clon•l (vide

A
o;::S:o

da

ro:~ulamornt,.,cio

rc'l'<i'rod"'

d11•
1Rl.

llll,

>•llteri,..~l.::o\1-'fC

n:o.s Rc'folucões

CHN

:"~6•,

de

or 1612, <1., 2376/'€19-, .. st.o. U1tl;.11 alli••: j:á &ltcrllda parc•llt.ll!n-

t.- pelat- do: nQ 1677, de 17/1/9e c 1896,, do: 21/1/92.
A
Nota E!<Pllcativll t::MN !'Q.b, r'c'l'ii!r'lndCI-U à L>t\ 6435, dor
nvcst I ou:nt os dos r•Jndos
(,.
'I'>.Lndo$

priMeiro

~o:

ao

J ... nto" 24

i.61~.

f>Jndos

instit>JiçÕc!lo'l'll!'dcrals,"' s:l\bc:r, F'iPII!C:<I,

de
Nu-

Centr•Js, Prii!Virb, !''oat~lls, Previ, -Prcvlnortll!, Ri'al ·Grõllndl:%11,

O quDdl"o a

~c!lU.Ir

C\f'~io,

111

conflrllOl1
R.-,.ol u~io-CMH

p.-1!11

111Jdra "'- ,.rtr .. atlvil..

s itullo;io de 24 'I'•Jndo'!l de p•nsl\o patroe ln•do~ por in5t i to..LiçÕII!<o feder.;, i •
rebtlvul<'ntc "-• cortdlo;.ííc" o:stabc1•cldõlls pela ROIB-CMN 1612 P"'-l"'â ltans
Sll!l.-c 1onadiJ,.,
·

·--------------··-----------------E><l

1977,

lli!n<:la

F'Jndo!i cnqu;>.drados<E ))(desenquadrados (I)) (Xl

máx/
Mfn

------~-~-~~---"-'_9:__

___________,_,_·~--~'~'~"~.

rceur-t-Dti

dos

d'-' pen11!lo, »:S'-1"' <:OJOo 04 -:IIIS ~ntidadot• ll.bll!rtas, dotVII!M -sltl" utldif'PO'fitlvo contido no

(ti

'
'

D

pcn!l'iio.

1\l!lllr, dcclllr'" cy.pll<:lt11Mcntot ~UII! os

1 i:t:l!-do"' r.:oroo ln,.trum~;nto de pol
,..!to

pol"

Clbriua, Slste1, Tll!los, Valia, 8rõ!!..,.ll!1ht, Pctros
.. stll: de5en<>u,.dr'"-M"'n to ., 0 ,. 1 1"; t c«> or!it abc lwc 'do"

Ativos

revor\ll "'-Pitdot- ''"PO~t~nt.:,. da doutrina cstabelc<:lda, lo époc11, Pllr'll os
1

Por tu~,

p~l" esta Co11iS-sio

r'Cl!.\lzado

dou.t<l' últl100 dlliP051tivo,., põ>rtlr dll PI"OMU1!111-

23/2/78J 794, de 11/1/93J 11611, d" 11/8/96r tÚ'9, d>t 2~1"3/871 1362, dot

:::0n1a7,

L.tvanlamcnl<O

c a eeon8Mlc;a, 0\1, trsdt.u:lndo o II!SP(-

H! ~Q lll"t. 41t da r..-f'o:rlda l.-1~

D

Tft. Püb. >oln 25

'

. , •• /~9,1'1

'

D

•
'"

11192

." ."""

""

•

"

,..•

Lü. HIP· m(n
CEF

FOHTF.I D~~os

p~iM<I~Ios

obt!d~s

•

""

0,00/ !t,8_õ!

!i

p.ta CPI j~nto ao' f>lnda' d~ p~nsto

t~ta.

Ne~te: qo.adro,"' lnfo;>rma~iÓ por o;<rr l'.nllllt ~a. 'IIOstr:a

O:'JI!'

l!ltrallvldadl:'

(!e,.,.;;.,,.

qu10 o m"'rr.;rr,do

pela
1'11

No

CliCO de lmdvel,., detõtar.::uo,. "grande o:st,.billdadc do

-cnqu•dl"adtl e li. cutno metMdot

padric,

ga~i\a

~orn:tl:lmente

dcsRn~•uodno.d.tl •

no <;0\so dll• ~o.pll~llçÕ"'" "'"títulos po.lblicor. compoli;6~IOII"'

.. m

~-~95,

- " L• i

di< l10l

d10 196"1.

Tl:Ombém. não t"'" ,..,.zio de: so:,., cu fundu1o:nto
doiv>da

le:trll<,. h!pot.,clirl:o.,;; d.!. CEI", cr ..... c .. o di'IJOO:ro<;IJadr':O.Olomlo, no tril!nlc, 111ti

P'ellolut;ÕIIIS

iO'Io

Con'5o:l!ou Mon.,liliriu Nl!ciOnill, c. qtJal, Pllr'll "" ,.dlt.,r, r.,c.,bi'U dlllle-

do

pr 11 t 1c:;:uoent~: " lOetDdl!' dos- f'~ndos ; nve-s-t J QJ\do.:; o;llt;\
.Jtl:

S:i\o, PO'"'• obrigatôr!a ... , tat~tO '!OJ.lOnto qua\qucO' l1rl,

Lli:m e;<IOrcldo sobP'Jô! os f•Jndos n<;:!l-

te:,. doi& o.llt l•ot> llnos.
onde

"Totlll '·'ido cOP'r'.,ntla, n,.,..,;e .:entido, a pt'<rvi<;íi:o na "'~''"'"a l•l OP'glnic" ou ln ... tituidono da do:p.,rta .. •nto autõno .. o, doo. t~.ut.,rquia, da
<.:mpr""'" polbll~~ ou tl1 !'!OCI<'d"<!e: d111 o:c;_ono.,la .,;.-,ta de llfll corpo dor
do:liberao;:O:o ~alottiYO\, os .:.onh.r~:lc!os Cnosp:Jhgs .o.os q~•ls se <::ome:tc "l!d_lc::\o do: norN>IS ,..,gull!daP'"" de c;.. .. po cconôtooica ou s.aclal
PDI" "'''~"vi« ~Ytelaclo P<'la Eiltado."

o de'>~>n

n<'nhum pnr;• 6?"1: 'de<;, f'undo.o; .,0'1!)a.dr1\do••· r .. tc rcv~>11'!

de

d••

Olit~o'

qu~dri!.ml!lntQ o;\pn:~cnlz. lnls pi\Jir'Õil:!õ dlf'~:ren~i<'.dos.
No ~,.,,. 0 ~ ..., ;,!;:ÕI!'s, hb. ""'lhCWI!il tcndl!'n<'.!l~l de con•port:;~o,ento
pro~,..,.~•io

qUor, j ~flt l!. ..e:nt"' C OIII !>Ua li lpsic .,x .. c:ut I v >o, r K .. bo: '~'"'P"'t iro e: I li. 1110t«t'i"'lnu•ot<: """'"'"ti ... a· p,., .. .,. d!'O<:ipllnar, na .. aloo
Yeze.,.,
par
Vlll. do: rr5o'ucão gu tnstrurio nqr••+ '"' o ""to.- o~ a ,.t_lvld•dc
mbra<Oglda pela IIIIP'VÍ~o públl<:o .. ,.,.;,. d.,ço;o:ntr>o1izll.do."'·
·

"'
nncionados no

Os dados ~~ 1992 r~feru~w a p. . lodol dnii~•I"T lhlint ~lê Junho,
3ti a~o~to OY ""no ute10bro.

NOTA•

Abrilçle 1.993
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v:.ntam •

di<

lllSiutooa natur.,Zll,

dlretrlu••

.,.obro;., coatlvidad<:, ou obrlg•..torlcdlldl!l, das
~o:.,alucõo:s

dzo.s o:m

t'IKa-

de Conr,!flho Hcnetb.rio Naclon.,l •

..... torn•r unan>mldadt:', OIJ o;,.JD, .,,.. 1992 nio hll Soii<IUEP' um dor. 2~ fundos
tra~ldos

aa

~_ur

(l>llU!I'

Ccn.-.lllltl!odO
l"azio:,;~

c;:

e:"'l"'J" G:n<JU1ll.dP'<H1o rooll tG:r'I!>O'& dM Ro:!õ~CNN 1612.

s .. gundo

p•Jdo:mo.: c:ol[l__"r d .. depolnurntoll

doc;.oMcntot., os ll.rQUM,.nloll utlllzlldos p;ora cr.mto;.-.tillr

11<

o~

e

Vl\lldadot da" dE~

totrhlin•cíill<& do ~on,;.,l__ho Honetirlo N#lc:lan)l_l t.S:.o as !<IIIIUin!~"l
m)

""

sol!>ent~

ori,.nt•~Õ"'"

dot

~""""cli,.,.nto;

P*""'

b) o obJetlvo dali dlro:trlzc• "f'ol Slli do:sf'l~unmdo
a~~

n<Z"t:I'SIIId,.de:s- de f'lnlln<:i,mento do Seta~ Públi.:o ou "-t.O mo:,.n~o

Pr'essíl~s de grupos de

cl
6-"13:5/77, i

dlr~~rl;;:

li.

"'

into;:~l'"''"' d10 do:te:r,.inll.dos "'"'PO>I!'ntot> o:~c:m3hlic;cs"J

do CHN, nos to:~rmo110 do

crlomtAdio dor pro<::ordl~l•ntos,

,.,..t.

40,

lei

d"

nSI

lndlct~çíio <' nS:o do:te.-minacio e

Em

s.,gunda

dli.S

utilizado

P'O:<J<o:rv:o.s do Sisto:ma de

.. tto:rnati,»•M~tn.to:, tu

nos,

i>en .. Ko.

pcl"' c.ir!;:ullol" CIRC-PR-01~/9~, di'! <ilr«:çilo da AllRAPI', l!'m 1/6/90!),
,:oen:itlvidDd"

resol\l~ÕI<'II

das

d~

t:MN ,..,,..,c;,. 1111 liCSIUlnt""

;a dcutrln"' Mais .,c;atll!da- 111 que É, nílo se~1
Ju~ldlc"'"

ra:zies

"'polÍl!!;:ll.ll, "of'J<:,,.l- ,,... r .. sal•J~Õo:s do

o

Conselho
U,.

N#l~lonDl

Jos.

d<l

'"-tJ·ibuloft

l't't~6leo)?

F'~td.,ra

<l!u.al<!u~t,.

-

..,

t·cn.,t,ltoero leis, cem

funcS:a
€ntrot

.,,.,.

Governo". Pl't.rl'cor-

.:.o:orrldo UMII b'rutlll., proyrcssiYll corrosiio
MG'rct~do,

liv,.,.,. no

lss.o M'IC'"D•

di'

.;:, II<J<!LI"'• o Govo;,.na F' .. d•~•l

,..,J.._

o::,u.;:

a

sol~dfo,

,, c pap.,l ..:o F.: .. tado

"'l" d., ... .,,.;;: Lt.m.,,.. coMo ,..,f'erl!nc:la

b~,.c~
1t

d ..

ido:ntlf'lc:..r

~~:

o

ifOPlllntror, no qual

d<:_.._.,us "'"II:O.nl!>mos fiqueM

clll.r~~>.•crote:

Plilr":O o?v!t .. r•o,, "todo c;u,;to, o:stll. ve:rdadclra proroisculdador
pojbl!to "'o ~>r:l.,.ada, _<;OE"''" r~~:prcdu;z:, tnOlbo!M, nos t'ondos

o

peno; i o v I n!;:u hodao:

11.

de

o:nt I dado;,; pt.ibt i ca5 f'<:dG'"" Is.

toda~

·~ C\\J"to<:t~rl~1t ic:,,s l!'ll>ienci;,.is. cl.-. 1"'' ~

""j"

o

ol>~igatôri:o.

obri!lli.LÔrill p,,rn tcdo'S. "" "~~• dcstlnDt~rio,;;,." dEilinllçi\o

di.\

ta .. bim ~""o:nc•~ln1.,nt~ unlvtr">Ml- d.,ntP'a do t~l"ritú,.•c

didc no

E~t10da

carolt11r

qu" "<1dilou.
de: 1eo, inc:rent" ·;.,. r~~>oluc<i,..,. da Con-so:ltu>

l-tonetoirlu

N•cian101r· deriv" do f'~to, f'•md;oNo;nt.-,1, d.r "'"""'" alii'S to.,Oldas ~~'• ""'
'guldlll-,
otdlt"-d"'"• nc11 ler,.o,; do: clele!l;oo;ll:a lo:gl.:l~~otjva, e:ont1dll, "'" cto-

pu.,,.

d~;~

is. como, POP' ""'o:••Pl o,

t>brl9r:o.l6ri11. flíío s<- r.;ollP!"""ndc ou ccOcc.t>,. lei _•we oi:o
lei i

f'aP'ti'S
Conselh_o

Prlvadll dlrv.,ria

us10r, ccN "'"'Is lntens•d,d~t, "'..11. if;<;ponlbilld!ildes. dos. f'•~ndo•

definido,;

Monelllr I o Nlill: I anal ( .. de: outros Con.,..,lha"

r~Zc:ur .. o,;

qu:o.dO'o lnstituo;:iona.l "'Uc o Pl\Í"

c.onsider•-

P~evlcl"nci,.

de polltlc:. cconÕ10iCa

f'ln~~>.ni,:"'lt pÚblic..,s, qu"' .,., viP'li.M n .. ~:~~:ssltadlls, Por

d-as.

011110 dR 11'92, dllitribu(<i"' a loduo; O!i fl!l"llif:> .. d~t pensio" p..t,.oclnador:o.s
di\

iflstr~0101roto

coMo

t..:ntou

!"l!'tiPeito

dit'l'trl::c .. s.

1978, "Not,. E:\Pllcatlva CMN rofOI 6 J>t 10f'ir11a o;:~;~oo _tod;as "s t .. tras qui' "o'
o..onJunto

co•pulsorl .. dll.dl!" <tudo confor01"' t:Ol"r .. spondincl" cl.~ A.BRA?P_11o So:cr.,toirio

lug:oo.r, o pct:iclcnllmotnto doutriniP'Io 11

lui;lar, n!fc nos P"'""'<:"' qu10 o obj..,tivo d"s

"'"' d<o!!>t'ilJU'''"Idw"' <:.onfor•u• z.f'irma o docuJ>ento Clt,.do. No• ido"' de

Naclon:.l dc P""'"ldinclil Co_roph,m<:nl"l"• .;ob "'n!l. r.TA~PR-0:l:S/92, de 27 d.,

prlm.,lra

!iientldo

d•ss"' l,.r.,o.

m11.ls aport<! di!

F.:m

SUII•~'tll"••

ll.i.r..e.l:..r.;: pal,.vra uní.,.oc• ,.,. conte>:ta- da norMa jur.fdl<:a• el11 t11111
tlc u,,. c~,.pr ldll dor acorde co11 s..,u contcoldo •><Pr'C511o.
"rol

,.t .. n-

oo~rr11.11

lnto:O'p~eta~io ldgica e ao

f'l.o::xivci,., l"Cf'CSJI' à

lndlcl\çíi.,,.

intP'inr.~rco

r'lll<&clucíiors da CMN, longe do: c:on,.l\tulre"'-$1' ""' instro-

MRnlo lz.>:illtlvc, tl"l.\duzotol tio
d.,,.

r. lnto:nç>l:o d., f"z,\;-la, ,.quivoc,.,..rnt.,, níío d10notar '""'Is que:

tr,.zldo ,, público o f'>1to, r.:onvl'm, agorl'., ouvir

do:o f'un<lo!i: de pe-ntr5io.

11

l'll~unll ,..;ta~l'll - .. vident.,ro .. nte: roovidos- por inttr .. sc .. • - t ..-

'I'Jif

per0111nent.:. 1001 1"'1 - "'Lool 4.:594, d.,_3& di:
Trauo-"'"'•

Gomo é fl!.Col, notl!<r,

<lot

d~ze01br"

de 196-1.

del<:j!no;:i"o l"lll"l"tlv"' pnoodu.::ld"'

diZ'
r""'"'" q•Je"' dcutrin••-. dlg.o.~, oflci~<l. cla,..,.lflc>< de: ~-·
InoNinAdih por qui: Por pro,.an.o.P' d., lei ordlnârlto, de lei inrraccn,;t il uc_lcn .. l.
Dlgrt•dlndo
,..,nte, Rio d"

11 •rotSPII!Ilc

.Jan,.,l~o,

de:,;;o;,~

m»tÉria,

c~<pllca

l9B!t. iii ,.diciio, p>iplnas

Car•lo" Robe:rto

IJe

~/9ól:

r"qu•altoo;,., car,..ctero'",tlc"'"' d" d..:11'~"-çiio le!li'lll::ltlvll os'ieguinlo:,.:
a) Pl".,vi">ilO '"' C:ono;tllui~'io ,.,~lei f'oroo".l•
..:onf'onoc
.... Vl\rÍ>orlloll!l dos .... t .. Nõl.• r.ont>titP,~J:iOniO•Sl' b) ;o.to IO>:P~I' ... SD d ..
clel"'g"çiic d11 <.oou><:ti!n"IIO nQr'OOI'.t ;.,..,, <::) tnuo .. t'o:r~nei:o. dll função
l.,g;r.,~,.nt<:
arlein:\rln do l'o~.,,. L"'gl•l"tiV<> "CO!!'I~ .. ~o 1ts.po:ci11l
do Conerc .. tto ou "' úrsrf.io ou ,.g .. ntl!' d"' outro Podc;:r do E!ólador d)
ll,.itM<illtl r;)ao.d>:IS. 1'1'11> Pod~r d"'ll<!li'lntli'l o:) prl!'serv:~_ção dll ldó!nl ica ~:oow"t~L>tli. da:li!!l"-d'a ~<rlo Pode-r <:lelo:u,.ntoo; 111 co.,trclE pollt<cc do o;i~gf\o doolcg,nt"' ~Ob~lli i'1 1!fgl"'lll~io deleS/lida; h)
I!O"tl"o1o: Jurio;.ollctonal ,.;obre 11 ob!<ervS.ncla por111 1\utcrldll.de dl'll!'!lllda
d11• o;:ondidie"'" llroitl!!l «lttt.botlecldos prelo !'Qder LeSJi"l"ti ...o no
<Mto do;: dl!'l"9"l:>íu.:'

"r •. 1ol1io

••• "dl'l1!9:>.dio <lo Llpo ~ .___w.,pt'çcnde .:.o; ''•"l"d"·; <i'):pl!'l"lli!ncl;o.s ,:., ,ll:ril:>Uo~/;o do: ro,tn<;~O <1\lrOI'-'~<V•,_<>I?m "ome>1o;!io r.:on.:otlt>Jt:(Q.Oal
"que co .. t<lniCit':<Mente ne pet'r".z""' no ~ur"!<O d,, ""'trutut'>!.t~ll:a
dll! d.._h,rmin;t,clo 6~g!i"o <.1'1. ,,..li!>inlslnl«li" rliret~ "'" lndil·~ta,

tr.~dl~lon"'l

A

..,lo!t,.;ç,.,

"''"Pre<Oa Sad .. ,

~Ofll

ato..,.~S:o desta~•da

no

,.;.,tor

dE

trans-Mit~s-io

dor-· ener51la

ll'vli: '!.<lU .. untr·ole lliCion~rlc"adquiP'Ido do _ljrupo

Catli.IIU•zo:•-

Bquipi\Motntas
LeopoldiniO

e

"'o:rviços p.,_,.., os !'iStRMD'i'> de

{ol7,:::iX do c.:apit;al votl\nt1t) e da Bndo:,.pnr <v.,ndeu 5%)

Se~~ip P.:o.rti~lp.,;;õe,.;

P"'l:o.

(qu., totall::.:ou, "'ssiM, :52,:SX do CJOplt"'l ... atantlll),

"'"' "'elo "uma ~~cf'u,1dll .::ri!lot nn..,nco:irll, ""' 1990, •Ciitlo
ron!all.•ad" cm :1\'de, jlln.,il"o d" i99J..
·E~~ude>s

O<r.:i)!Zs,

~

elabor.,dcfo

o::orr<l'spondente!<

<Ôpo.::. l"ecomendanoM ;..- <:lll>t .. çlio de

US'i ::!:S "llhÕe"' no mercado, por mi' lo dor c .. lssSC~

a

como " Ol!?lhor +'orm:o. de t;anear ,.,.

r'li\da

~ar

cio,

".,.,;,.,;:Oo foi •liyiJidB '""

t99>'l,

cl~.,..,

t~

'"ilh"t.....

de
o

.

f'~"dos

de p.,nsiõo,

,;~cto:nt"'"'

qu,. a Sade: eo;tava cl<ces-

cncliYi<it<da; sem 1•<irrspo:d-\V:a10 dll recupe.-ac5io-, ilo curto··pra:Zõ_r_

..-nf'rlilnl:<ndo
~1.\li~..oo,.ír"

ln{;.

p"'rt .. ~.; UNto proil'li:!r,.,, e'" fins

de i;tvtoliii<;ÍÕo do in.,.o:stimo:nto, coll\ldos. pe:l11 CVH, Junto

o:-..!rc-adc e "'o"'

s..lval!>o:nt~~:

da

~o:pa\.lP"'

"'" US'Jõ Hl milhÕ<!Iil,. <JMII <:Rgunda, pre:vi!l.t" para

tri;,.,!,tre de 1991. avali"'d111 .,., USS

f::l.::•~·nlcs

:1\C

d"' "MP,.,.!>,.,

r,.n., d.., P"t~'"m"nto d!IIS .;:n<;.oMcn<.l!ll"- <lo ~.etor público. o.,

dioa:ro,;ion~td"'

f>~lmc,,.o

flnDn~li.S

;,.tê

t>ro~l~,.l\5

1,.,.,.;,. !>Ido

d" toob~"v;y'fi!nci:al e, <;l/.B tcnt:o.tlva dr capl-

;·e~,;;:(~'-\da

P!tla

mli~<:õ'.do,

quo: rolilo ""

into:~••sau

q,_d., nSc ~ra. u01<>. boi!. Of>Ç~O <ll' invcsli0110ntos., quo: a Fonda<no ~aco 10 To:~lo$) participou dR u01 ft~f'OP't;O
Pin;ancciro "'"'
COM autP':>.II in .. tltulo;O:e•, .,.;_tl.,ndo rli:tlr1lr "Cla. de UM
e!iltado Pali.,.,ntar." ..

"···"
~:ão

~OnJunto

Abril de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
Ap~~

dll: 7 >ICionl .. t"''" d11 Sad" IP~~vl, J'";o.pots;, Funccf, Cor~J,
r.rs. BlldE\of'"''• i'..,l.,.,) .... ,. vi,it.p. iu instollladr.,r. d" ., .. ,.,...,,..,,

10/12/90- Gnu>o

'"" \';:;:0.;,.p,.yJo.
N~""'"' """"'io,
ches
~ ... pitillizac:íiu~ ·' d"

"'"""'

''"'""''"<.!"., '"' diJ""'

tr~n

s:~I!II'IPl•J

elo:

vo!IJ.OlR~.

Concl11~"'

""""'"'bro/<l"'.::cool""- <l1< ~1'90" "'
do ~.-lo><•·ro ~,.;.,c-;tr-e d!l 1991, nn tut"l """-l>lld .. , ""' USS_;?S
ooilhÕot ... !l.obrl! ~·la-., u !iWUPCJ <:<:~r>tro\01'-'or' ooantf.,,.-tQ•J '"'"'' ,,_
t•ncliio
1"
~ub.:.,,....,.,,.,,.
liU:O.
pO\rtc
r\01 ~rlmeil'"i'O e
"" scgundll
1
troonchcr; .., as ""'Hiht..,is .. ob<"IIS ,,,. prlnuo:lr" I:I"Rr>Ch.r,
csp.,.-ando que o>S 11<:: I on

l.4/12/'i'lt- Frõ~C1<~'SII

,.,t i'l:l.

1õ<Jb &c..-.,ve>õi<&'M ~s; ,..,.,.,.

15/03/91

-Fo:vE"relro, cm ll.l>t:n;,.s 3
•>$

p,~ro?t<:r><.ta.,

pre11<í"s, asslrn "'"'smo 0::011

o p11pel er.tratEÍ';Iico do5 rund"'lo de ~>c:n,;io rurst"'
<lP.,r<~.cio
.•o cl!O!o:r' "'L.!ô:VIln<.lu-!!l,.. "'"' c:ont.a '~""' "!gu-.,,.., +'>mdacio:11 i~>l\o dodotntor"" do P>I!>Cl (Previ, com 6,0Jl:; l'liPCio,
ca1n
0,4%; ÍIJ.IIC:.,f, >:.aln 1,7i:"' Toc1oil>, t:om :!,7:tl.e as d"lfic:u1dado:s
,.,,;.,to:nl~llo d<~: • .., ror.a\i:;;>1r UMil di,tr•bu•~ão, .J"' rurlnll:. p\llverl:t~u· as. ôl<;Õ<~s no 01en:ado, q ~•~~"•''º rh oerrnd"o leernde-

r'

dp eartir\nacio deues

dac

<pbru.

f'~OdAriTrc

oa rtan ,,,

ro'ocaria

1 pr'rhl 'CP (grlf.-il;
c.l •1lio ro:coiO«nda <!. aqui<Coi~iilo do papo:l PJirll a ;:u:o pi""6~trl01
c11rto:lra " ••• por trat,.r-s.o: dot .aç:il:" d« ro:lorno a lonllo ~tr"'
:1:"0,
nliio ccndi:.<rntll' co1n o ""'rri1 do F•~ndo O•Jro de Ao;<ie'E. No
IE'nt ant o.
s.cr I l\ PEr f<: i t "'""'nt <;- RdC"<!II~<do Pl!lrl!l "'"' fiJ.ncl;o.ç'ií•"•
e
outras.
,,.,t,tui(..Õe'ô <.o" o 0110:""'0 p~rfll," Aln\l;, ;o.,.,.;.,, o BD
do: tnvt>o;t i roent .,., SA <::<nnprou 4 b i lhies do: 1\(Õ"'"·
d)
lnforn•••
que "o lcll!tl 1!:111tldo do: ~cÕEo; ardi":\~ la~ so:nl
s•Jbsc~•to
intc:Yrlllll<:nt<;; p"'lo novo c:dnt~alador, o Gr11po Se•<•llP", o""<" ~o: f"'to n!\o ocorreu tendo~"' vl'ôtil >1 -sob~:.. de
::Z4% do:l;o.s, OIJ. 10.017.068.000 ,.,ç:;o.,s ordln.ôrlils.
04/84/91
F'iro P~a"o do; ~ro:f11rl1n~,;o. p:<rP ,.,,b,.cril'io.
12/04/9!
Sade <.oTOt.ln I ca ii .C'JM o;u~hcr I~;Sio eis 311.482.732;0"00 or<llnol.r '"'"
fi:
1.460.~47,786'
P,.crerenci<~.'S, CO<'l a cor..;.<rql.i.,.nlo: -..obra
d"'
10,017.069.0011 õt<;;'io:~ ordln.\r!,.,; nt>Nin<-.tlvl.l.r. ~24,7'!:) e
dE
79.-:539.452.214 •~;ÕP.h p~ef' .. rcnc~;ds nominativas (98,22).
iB/1!14/91 - Jmprens;o. v.rlculil '""'.lnclo do: Inicio d" dis.t~ib•JiçS:o pÜblic:il
di<' ;;to;<iec r"lli!lõtr ad ... nll CIJM 50b. no. âEP/CER/~EM-091/003,
10\t I v" i. coloc'<ldío pÜbllcll "'"" !>Cbra~o.

re-r.omen<lllm<.r<J a l>.<!u•~i~iilo do "'"-Pr!l pl\rtl., """''""'C"rtei~l>.,
r::., "çi'o <:!~;~ r"<!tnrnn ~ lOMIJO P~l\:0::1:1, n;í;o cqndi:;:.,nt~
perfil ct., 1"'101"'0 F•~ndt> O•~ro Jo: A!ó<'íc<>. tJo "'"t•mto,
st:ri;.
f>erh~itar,u;mlo:
~do:q•J11do ""r""" !'IJ.nda~z,.,. e OIJ.tr<~.o;
Ino;titulci"s
ço., e"i"õll' me•«•<> Plrrfil."
o

qu_c "" vi•J, lego"'""

O

"e!Nid~,

98,2:::: das aç,Õr:& pref'•!reJI~iOifs

fol <.r!llll

o;.cbr<~.

l'lullo

~

Cu110 <r1<~tt· •hl lblrü~~·• r.lt: <:l:'l•Jc,,,.!<o d"l 111r;Õ~f',

4

.:ireo;ão c;.,.:;,.-

ú,. ro:s.ol .... eu conc~~:ntr;o.~ !oe'J'lo e't\r,wçt>lô !•Obre 0.1~ .'lnt lgo~ :H::Ioni!ot""• t~n··
d~lc!>

organõ.,:o.do •Jm 9rupo
No di" 10 <lP.

1>R~-:< conilcc~r

de"~"•b•·o

- Pr..:vl. Í'.:IPC'!I,

l'un~;.eP,

T~tlo~.

C.,rj, ::'PS«

ln!.tnl'-\ç'iiE<~

.jl;i

d~

--.,!Õt« ln!ot ; ..

13ndefoP••~

- e!ót ivo:-

d" on•!'rpm e discutir "'

da relorn.._o::,. 1:o... Onvel'timE<nto!.. NaqiJ.ei,. oco1.s io, O!l ~it:'do\> q~,~.a
fundt>a

d"' po:ndôo vtnculrulo" .a p ... t~o~•n,..dorll!li

"'pro"lln.du11mt"

UI%'"" capit;,l

tável

O:o .. o o ml\IOJ':

;>,p1\rctll\

das

'·' pt"-r.o ..ho '"r.'Jper:oo;ilo

r~~:prc-o;~nt.l\nton

de 199111,

.,,. São Paulo .,,_r.., conho"er lU•

t,ro

~oc!.ol

"" "'"pre">"-·

"tloni~tA 11

.)ç;Õo:,. pro:fcr<:nLI:.i ... vendo:t!or

~o

Bo:"\

fl'd"'r"l'lo

o..

fon>~

do:tlnh.om
in<:ontrOI!i-

P;o.rticipoocC'~s.

72'!:

COR

<::onlrole "clonário r>>1ra o

griJ.I'O

s.. qun>.
1:111:

"'"tr;o. P"rt ... a

s .. ~.,

o:.,;colla•J "' BD OTVM s.A. ,.. o Biii•co rntcr-

Atlíl.nt•c:o S.A. como c:oorrlen!ldorl!rll, tendo o !l<>nco Invo:r.tc:crp <J.A •• ii DC
S. A., "Sh"'d S.A. DTVM"' o R;~nc:o~p <;.A. ~o,tuilldo' l'.on•o 'consor.ciao.-

CCT\IM
dos

dll opo:raçio de <lr>d<i:t"N,.ftfng.

ss.tiJ.do

sobre

~ ..

n,.,c.,a!l>d:ro.d•iõ

~

O_Banco tnto:r-Atlinticc r"'ali:!:OU
po:rr.p....:t •v"'r; dil S"de quc, "1 ;,;,.,

r.,nto: de Inspiração Pilri\ rel:..ld~lu""' ""rRcer~"' do!!: fundos,
OTVt'l cl11bor01do
ç:i\o

d"'

iniciais)

dfl 24:72 d~s ordin<kiu (16.017.66B.II00 d;..l! 41it,S bilh<íeosl •.

<i!

A l<lentifica~;ão de,ta qu"lldro, ao -rim o.Jc ~to:r(odo pref~·~~<ncial
,_~lonl~.tas

os

ntlo.la ma

suhso::rJç~o

A

!!>USP~it:a.<o

po[~

i,,,'"""'

P~<lo~

~...

f'undt>!!o, t!,. modo ll"ral,

deu de fdrm" to. Sll!f:tr

orll f,.ila _..,.. ">tJPorto;; "'"' "'nlili!'l<: téo::nlcll, ora

p-..r~c..-ro:t. f01vor,.;;vei5 m'Jdado& rEpo:nt Jnamcnte;

"'"'

Pllrr..

do .:;ue. confirNOir" pr.,visão da SS OTVH.
bl!.so:ad!!

o~ ... ~11V11lando o::onfl i-

do:coo;;Qr,os, çonfi~maclos por d'Jplic:ldlld" d"' .. ta" de r"<:IJ.ni<i~~:o;, di&-

t·,:,,.

otli";!ncia, era -l'a:.,ndo uso do mec01nis."'o de dEcliô'iíRs lsolll-

~•sultadcs

Os

d

qiJ.adro a segu•r "'lnteti.::>h '"' v,~loro:s, a po~iç~o ,,clonbri1'1 dos

O

fundos d" Po:li5iio ;,nt»<; c diPO>$ da "iiJ.bso::rlçio d01 Sad.,.

Suhcr itarn

,:":...:"c':'-c':'c'___:crs
i,. f'UNOOS OE

~;Jhôu

t~.s~o.s

\5,4
15,4
!.!i,B

~.161,1

~.7

12,'SU,f

PETROS
PI!E\II
FUNC<:F
TEl.OS

~~.sn.~

S42,5
148,7
24f,t

"'"
""'

Gl!ANDEZA
URASLIGHT
SISTEL
ELOS
~A~ES

UO>

rt:l"trirlo qull' co.,;idEr'-\VII

l~di&penr.Avcl

3.110,0
2,111,>'1
401,0
8.100,0
41G,O

,..,
'·'
..,
'·'

?71.(,

o+'~~:rt,.,,

o ... , ,;.l'yUndo , ... ,., próçl"rl""

li'IST!T'Jic<iES

53.798,:5

4.408,0
7.B5'S,7

,, p,,rt lcip:...,.,,.c:ado

pl\lavr~o,,.•

.
'"

"'t""'

.,u,.,r:l~ar

,. yõr- rn "'o:ro 1n

º

eucr•~o

da ner:-•dio dppe_pdpfri

da !?l!rt iCiP)!CiO r ' • u u ]:"u0t!!Cíi«2 Oil rt•p• •Ir rplpraçfn •a!
Mras ao p•'rhJ"ro ~ {P:or<rcR<" "'obr11" OPii'~a~iic do: 'tndrr~r~rttlng ''"'
•t.:io:ll da 8:1\df! â~A., da DB-OTVti S.A., .._.,Sifl>!.dO por l-1>uu·o S<;-rl ln<::~
RaffOC 1t LIJ.I% Antonio Alon'Oo Vll.lV«rde. Jo: 15 do: m~~ÇO d~ 1991).
<';lrl-f... ll

2,437.5
2,'SL8.4
421.-'l

sas.o

..."

3"·'

'"

"·'
"·'

66,4

2.6n

10,50S.6

4,'?
'?,7

Ztl
3'?3

1,~2.7

3.263

I:Z,B1D.l

"''
"'

24.0
2,968,4

1,561.1

OOVCR:.IAH~NTAIS

BU ;:OVEST. SA.
BNDES

7QI.f

-----------------------------------------------"'
---------------------------------.• •
----------------------------------

.
,,

SUB·T•:HA:•

11.8~5.7

14,6

65.654.2

St.O

123,1
1'S.222,7

18,8

ouTP:~s tNVEST:OORE~

KERCA1)~
SE~UtP

OI!UPO

---------------------'
-----------------------

..• .

SUS-TOTAL

'

FONTE: CIJ!i, F~ndos- ~t Pt~$SD
NOTA: A Fihr& ~dq"lrPJ UO ~•lhÕ~s cie
211/6191
Hã.

irlc\uo;ive.

<':ntldou:i.,.~

19,0
lU,&

•t inf)l"n•nto dos

:.

obj~t ivc~

5/5/91,

~<::lbilr<~.m

'liJ.C, assi 11 ,
'.11.)~

u

te~da•n Y~ndldo

1.~1

U

indP.vodtl dE "l!IUflliS

por colabor"'r

para

o

novolô control:ooJor'""' d" f:i:>de.

isto hõÁ •e9•5tro"' do~"""'"taio;; <le "<'-'"'

~I!'\ a,;. ~atro<.:lnlldon...:;;

2,992.~

I'S,B11.7

4.150

•~tli:~fc:rilnciil

•nd>'c1o., v"'"'""nte .. d!?

patro~lna,lor"~

Qu:ontCJ

15.3'45,8
81.~1f.t

ade~~~ S;a~

2,3!2.7

..,

~oao r'"evclt~ .~

iii

do:'ch>io

PiiS!i0<1

"""-1 '~'" rla& aquiJI>~Õcr. de s .. d~·

pcl11 Si~t~l <: Clos. No .. a,.o ria Pr..,v•, "·".IJ.!>Pett<o r"<;ai !>ObFE a tlt<UO.;iõo

,.,..o;.

.1oo;

~ ond r<; ii,;

1'\"u~o

''"

B.,rltl><

Rurnp~

~

tu•.:: Antõnld Alont;o Vl'llv"r.dc qru::,

!lUF!C'~ I r>t<:<"Hlo:;nt '- e (3.;r"n L c

<li\ BB llTVM,

~•t\lidlld" ol;o. p~o,rtic:>p:,~;:;:\l di\"' f•Jnda~'iíe.s P<lr",

'LC011o
pod"""'"" ob!lerv .. r, 72:1. dll'li uo;.'ií~ts P~G:ter!lni;ialli i:ó"cQ"ntr>~oi-SI<
11M •ior. dot '-'"' do!l contralto.dorll:~o,,. Do::..! P:.~ticipltç'iíer;. l'ortanto,
~« per h I p<ite!le c an"'l dl!'rll.rmo'l' _ qu"' rJ!l dern11 is :..c I on I
el->erci'ríio
,_,...,,_ dlr.,lto!l- da hUbs.cro;iio, h11ver" ""'a ,;obno dll' :;a.320.1100.1100
d.., ~g.,,. <>rc-fo;:rç:n~lals, eq•llval~rntc ~ USS 1:! inll!'l'iil!r!'l.. Lo;:v<~.ndo-o;o:
,.,. c:ont,. qu"' algUMato f''Jndao;.<i.Cs !lio dE't~ntor;:o,5 do pap•·l "' as....:l...i.fjçnldndf"i n· .. trotc• dE -r rn,'~v "M? d'd,.jhod··io d• "orNa

:!,.437_.s

"'
,'"
"'

"

40,4

foi

lendo a SD

C:os fundo!~! d1< po:n,.::ro Pllril -o. i.-IJ.co:-.!llo da <>~e-r·<~.ç:í(o Jol quE c

nio ,..,a!Jirr>l lo.

uoo

·-

uss ••I

PWS~~

-------------~---~~~-~~-~---------

l<lofla

.,.~,~.p,.rlor,

(79.539.4~2.214 dilo,. 81 bilhÕtts

'
---------------------------------

r,..,.

p<rq!lenos

=

tr>lt,~-~,.

..:.om

SUS-TOTA~

t•ll~'ií~!li

1:1

~evll'lll

b)

<:io

a

"'"ndo pouco nr>:gcclildll nll& bt>lsac,

v111lor

e,"''"

Ç)'S/03/?l

o:~;tr11itt1,

_"' ••• nSô<>

"'Jot as·

"pro .. elr" tcnt.,tiva d~t ~~~pltall::<l<õÂU da_eMpre'sa,
d"' USS a-1.0 01[lhÕv11, >\O p~eç;<> de C~'lõ '.:;8,011/1000
l'!.o;:Õe!o
<"A ~~~11ndi' "''do~fu.- dor; aclo~i:r.ta,., .,1 induid•• ta,.bo!,.,
"'Preo,li, ~brlu ,.;;., de !><riJ.:; d1Yotltos.
inv,.•t>•l•z•ndo,
•nteiiY'!.lOio:nte, "oper>lo;io
conseq,..oi)onc••• o >llc;o.nc~~: d>1s
fletl!l:r. pr!lltotndld•n• Pllla "'"'"""""• no _toc.-ntot I\ redu~Si;o do: so:u
nfv"l
dw otndlvld,.H:nto."' Do Dlr,.tor Têcnico ~oo· Pr.,sldo:ntE
d:o. Previ, v,. i::Z/6/91- 1\Mit><O ao rtldôrlo CVM)
.
RCA Sado: delibC"rll 11•1mEntu <llf' 1:>\pi:o~.l f<ml\"o'!lio de lijl:,5 l>ilh<io:s de ordln.;,rl.~5"' 81 b•lhõ.,s de prefo:renci11iS},
t .. ndo
..:.o1u:o;.1i\do .,_ <.ontliiJEm lin pr:..:;:o d« pr~fErinci.~ p>\ra !IUbKrlo;io
• BB DTVH, E,. ..,_eu relo~.tdrio ~dbr<: "'S:.d ......
'~) infor""-• >lESdl.> já,, qu11 o qulnhíl<~ re1011~V:>.do io. B<llit P;,rt iclpllo;ie&
l72X d11 81 bilhÕ11s, ou :;!],3:! bilh'iío:5 de_ pro:fo:ren(.i;o.i.,)
lrt ,.,. tran.,.t'crmar "''" ~cbrl<Co. 5. ol\mlstll "'"' ,..,.._....,;,..
:.. hipDto:sfl do: '~"'"os dc,.al!' •u;:lonl!<t~tso C28l0 o:xrrrcerl\p so:u ...
<I iro:1toc de tlUbs.cr lo;:io1
'"'

esta"> cons;•d.,...,.,cíiors rRVI!l,.,~or:.s, o relatório lnforlla quo:

l\PI'II:Iifmt"' liqu1dez

:..ç:iio

Terça-feira 20 3411

·,e,

""'I:SP<~'ctiva""""(",

·1/9/91.

,.,.,_,.,.,

~.,

,;.,~te
Mini>otrõll
S;o.d,..

r>r<;-''•<lcr>!.,,

nA

rPg j·.,;t I' ;.>I_""'" _a <!:S.SO:n-

:ogo"' !1!:guõr, torntlre,.-'--

.,...,-5"/6/91, e rilrclr..11

t.:cn><.:O,

P~.,v·.

•íll1r.oa ~.:~·,o, a ct;~nhr-.c<~ll ~t:l:~o::í!lo "·"',.;;.,.,de"'''"' ••ni_a ~
Z.!li~

não llorvtt

C"rdo"o "'"<;r. 1>/.,.\slln S..-q•J.;-iro., !1oclrigiJ.~<~ Tanur.,,

"11"

-,ie:,.,P~E::o::itda o::o.-.o ,.i-,..,E,;to lndi~pcri'>.fVd para-

t1

d:~o

s><-

pllca~1ío do ;unciOr')"-"llllto da cump)l!"><a r"'de que ~" ll'~tab.:lE<:COJ .\ ""I'OCil•

~Ã"iioo olest.... ponto.,., <Jev 11 ,.,.., .. r"'i>!Holt ... da "'-c-onst-alacli.J do ''i:f.:lto
demons.tr11;~o" •w~~:, <'"' 91\'rel, os ll""ndo:.:. f11ndoo, ll<> pc,,_,i\o >1">'<'"·,.~.,.., sobro::
<:>!10
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~~~t•,~··~ _,.~, •Hf'Lot11>~0o>o; ~oni'.nc.~·•ti!.~ o_'OUI'd~<n.~d<lJ""'i> ~ cono:.orto:;>,d,.•;
l~nc.-,,.ento
•,o,.ent,;: ~"""''~"'"" "ofE..-.,.~t-1•>;., Pet~o~ " P>l~t ,,.

t~/l'l<l/91,

<li:&.
forr•"

• on l!'f<P~f':<J;'< I V~ P"r t
~.... b ... <:r
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t

<,_ I?·<~

:0:u

l~Q'I

<

1>'#;"-<,t I <'•Jr'O•, p,-' VoldO!Õ,

~(lm
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'"C'"""'"'·"''''

j.'/l!>~:·>t:

n.~nnw~,

~?.~4."J:

•.:·~lfon,w<;t

' " ,. .,

:"/<'l419l."
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'·•<>
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,.,~,,-,r,~"''·''
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··nr.t:K '"ii•~ :JT•J)I, r ... ,~.,
8.04.'71:
:JC
:CT'.'H.
~-ele>:
de
ele E',,*.?1 c• !.,y,.~t~ll..-~.

<l~

~;;o;

t,;"H ,,,

f'OJndu,.tnt>~l

V<nc•JllldQ;,
p.,los

"

tn>port::.n~,;o. dilo; .,.,.bscrlo;Õ"~' do" f'OJnGo" d.,
«ntod~dot~

fl!d~r~'"'"'

S<!:JiiOJonts;, ""'""'"~'
·:ontru1>~dor

;-,,.·1•

d"'<'""

l'r•icro~"·

p-.:n.;í\u

·~unndo '•" euO>P•ot.\ o VQl••m"'

·•ib!\<;roto

'""~

d<l '1->dt•, o IJr>.I.PO ""'"'''"' ""' r,,n~o~. p.~.-t lclp.~-

fOJ.ndo" :\""'""'c""' ClllM ;!1,BX c fOJndo,. '""'" 1>8 ot Btroí.S, •:oJM 99,8_:1:;
,. """'"' c o R.B InYo:su.,.,nto~ S.A. "''"'"''"''""'"• ~unto•, ~t..S boJh(l,.., d"' <I<;ÔifS no VIIIOI' ~" US:li 3,~ mtHtÕ!fs, O lO:&. lo~ ""lo~
d.,
[II05tr.,.

.m .. ot..-.-c,; • .,., o:<onhE'C '"'"""'"'

..;,r,,,.,""''.,.,

''""'"'t

<>uBcl~o

n\Ím<?ros"· .,.,- ~o;;õ.. s
.:o<c~q•><•· da !J;Jy"

<!o"~·

tr<I<:IOJ.:;:td~

,..,..., 'om 1.16,4:1: do
·"'""to ~ u" f'i"lla~ ~"-"""d""' no ij);l ~ SN
')E:S,
'11:1.•
~• <ll!'o;con!'l;t.~<l'n\h ~ ~,o_ib•.~r,~'iio do OrOJ.Pil <';cqOJ.iP.

<ru•ntos o

-.;:t•,,.,

"'·'"''' ú

•<rt•;
"

~o

do
con-

t~ ,,,,,

~~'"'

·~m rln~

:~

'"SI"'.'"'"t~-·

•••1119~~1

~"'"""':.;,,.·

I' lindo:, rl<> p .. ns;;o

.,o f,.,c,;.,<;, 'l"t" total
, . .,,Jno~o

·.ob..-~,.

. ..:o

r~'-~''

•do

~ro~<>~t.,

'"PIOrt•-

f'<:-c~.nd11.

tr'\<l:t"'l Fot êe 1;: :>ol'>Õ..-~- ruo: •'P~n:'CC

"(IMPLAC. ~ .. 2 <jE "b~•l. Po .. t~'roorJMcnt"•
~ri·~I'<O'-•

"Pf'r.,c~o.

.. obl'"' ,,

:•wev.~.- .. ~"

o"'"·~<>~""'"'

Jllo
,.,,.

onsp'"""~<>-·,,.·--,..,

d" Stl"'"' Vio:oriP; redu;:

~I'OP<>Iilt,>

1>

""'"" 9 '''l'•Õor5. o:m t1 <'E .<brol. Pllr,., n;.. ""'"""" <;CIIlllnt<:, re:<>prts•ntal"
,. ,..,~o .. ,..ncl;o.c.~o olo: l.::',:;; ttrlhõ.,s, volumo: fonl\lmo:n~<o:t <ld<!OJl~ldo.

Crenolasia
Ct'onolo~ '"

27/lõ!/'i'it- Pi\r"C.If~
t«~niCO d"- !':(PAI!/P~tt'l>" dtCIP;COn.a•ll>" osubs~l"l~ilo da
'Sad" ('"""'"'""-"" l:.. p~l,..,l~,. tr8nr.h.,).
•2/lo4/91
p,.,,...,c.,.,..
d"' SEPAN/P•t~os "nlll '"~" PC"rfol'm,.,nce dJo S:.d111 ""''"

;;;~;~;:~~ ""~~d~ c~~~~;,.~ 0 ~ ?~~~t ~no~~~~; 1~i~:~,..,.. i"'""" t.,

ao d.-•
COtiPLAC/P•t.ro!ã liProv• propo!:tll do sr. Jo:o.qulm dll Silva
tl""""t" d., !nv•st lm•ntoc Hobil iolrio!ll, ""'"" fó•~b5cl"•
'""" 12 bill>'é!'cs d" aç<Jcc of..,r'I!C idliS P•lo !J.nco !nter;r.tHint i<>l.111o4/91- O ""· Joaqultl dll Sl1va Viell"ll lnf'ol''"";.. sra. Celi;t Ao~~>llia
,Lod i , O i I"Ct or>1 de InYctot lt~•nt 01<. qu• .._ p.,t r os ,;:ubscr .,..,.,,.. • ,..·
9 bilh<íc" "'" ooo;:'él'cs
1'1/1-4/91
O '""· JCll'IUIIII da Solvll. Vl•l,..,. agor11 ,...,Co10•nda a 5ub,.cl'l=io
d" 12,5 bllhDt•
0:3/lo4/91 - Pctl"UC CUb'IOtr«VIf 10!,5 biJhÜtll dt >ICÕon POI" Cl''fi 60!5 mill>'<i'•5
03/1<1/91

Vi•l~ll,

Coro•nt ai r I O!I

.,,..,.,.,

o'f I c o"

IIUdll.nça ~ .. ol'lentacio da P•tro• qu•nto à ll<ruislcio ~~~ 11cies da

A

Sadot co••ca ''""dlata10•nt• 11P'da

;o

••(da do dlrttOI" F'r ... nclsco llonz111111 d•

Ollvo:lr"• cuJo Mandata •>lplrou ""' :HI de- Mal"<;<> d• 19'11, coa o que assumiu

s .. u

ea~11a

a va. Coflil!. A••nla Lodl, cropassada. a'!! d•

llbf'll

d•

1991. Not .. -.,.., qu• a sr a. Lod I nio "'"" nc"' fun<: 1onár 1_.__ d" _~at.-oc I nadai' a

Pll!"tielpante
a.-t. '27,
,.,,,.a

llut!IIIIICl

quo: vcnc•1u•c o Pl'a::o de preferência dos

sob.-as.

aq\llsi~;:S:e>,

CI"o:vll'r o4.S92.356.990 il<;'õcs.
O

cnc••inha .. .,nt~ ticn!co ln!elal é no 111ent ido d• ad<!lllr'ir a eof'-

""""ond•nt"
i,çtonlstas

da OP .. I'a<;io '5t dlf'I!IISI .... llll IIOII'CIIdO' pal"a P!"OPal'

!I

COMPra

a Petros JB ""' IIOVI••ntaYa no s•nt Ida d• •ncaJtinhar'
tanta a~<siN """

aclanl,;ta da Sadc dssds 1'187, d•tendo
A "'"""'
So42.4Bo4.1tl0 :roçõ•s prtferenc!als, o qu• lhe çgnf•rl1l o dil'-:ito do: subti-

no

" trUbtl<:r leio "'• pol"tanto. 11nts5 que as ent !dadts financeiras co-

ordo:nador:o.!<
das

do Pctr.gs podend'o a•suiOir', Cllh'""t.._f!to, .:.o .. base

lo .. ~o .. .,u E11tatuto.

Antr!l

2Z/0'J/9t- O"'"· J;o.>m~< q'l:l"ll'OJil, "n>oli!ot:.. "" Pr.,vi, ""' re:l11tó~lo sobt'e"
S<>cl.,,
en+'"t '"" s>J;o. sttuo,çilio fi''""~"'~" <:!••..:onfort,;vel
,.,t.,noJ.,
lOJO!: "~"b"~~"'\.lo <.llf 9~fl:t deve!" ti< mini.,;;:~.- os p.-cb 1 .,.,,.., l111rd I >1t o~. <$>1 "'"'P'" """'.
~6111'3/91
B9 ~TVH ofo:l'ltC., :!5 bilhÕu; d" tu;;ão:s lo p,...,v;, s•ndc 27/'3, o
do:!\ "'"IJUint.,, o prazo P"'""- '"""'PO«tl\.
:<'.7/t::J/91
J>r•sido:nto: Ja S~t<!uip Pilrti~ip:o.~;ã.:s 5.A. -<:l!l'trlln,. lo p,..,...,, •lJt
lUJilll.r no Cons.,lho do: 1'\d'"'"'..t"",.;.;:o da s ... .Jv.
01/04/91
P!"OPO,.tl!. ~0: ;lquisJçíio do: liC<fE-< da SAdO: r<:<;<tb .. O "de 10C:Ordo"
do Otr>~:tor Tofcnlco, SI'. Llls:rt_<; M•nu!>ioE;r llraúJo
09/1-41111
Co•iti d" lnvO'stl111tntos ~ .. -r.-evo l:lProva. to. aqOJ..i!olcio do:
cvsntOJ.als sobr""• fi~llndo Q montantE da opo:n,çio" .,..,,. dt•
rJnido na prdftiml!. r.:unili:o d"sts Coooitil;.
23/to4,/'i'~
Oo. """'• Iv .. n F,.,.-;.,. oJo: Ci\:otrc, cho:f',. de nÚçlo:o," La•rtc
11ént<.,lo:r Ara•íjo. dil'o:tot', ,...,tif'i~""'" !"C<:o,..,ndM~io d., c:o•Pt'll. dos dir,.lto• d• subs.cl'lçiío. ad10!tondo nio havo:l' "qualsquo:r obet>iculo~ à rcali:ZilCio da opcrll<;io ~" (grlf•ll
'"""' st tt'õlldOJ;;,: pel'" 'o'""'"" de 12,:; bllhÕ•s <:le 01\CÕo:~~o ,,..,f'erenc I ais.
'
2::J/t4/91- P!"II!Vi COIIPr':O. 12,::1 bllh'õts d• aç'i._s POI" C.-~ 62:!i MilhÕ•s.
i:S/&9/9i. - Toroa ,oo""""' no ~QJI•I:lho de Ad!llini,otr ... c!il:o da Sad• o""· ~•l•a
Alb~no Co,t:a, ,...,,...,._.,.,tant• da Pr•Yi.
CO .. entl<.-iOt< CSPCC(Tico•

a :3 d• abril d• 1991 é aproYado o t•to de

.S.•

aa-onm,

ao d li'• ft o d• SOJbS~t' l çio, posl ~i o olcf'•nd i da. o.o

rclat Ó!" I o

d• •o:Mana ·antCrlor. Cu.-!os•••ntf:, oo dia 26 d• .,.,.o;;o· de'

1991, po.-tillnto nov• dia• antes do cnc""""'""nto do priiiZD da Pl"<rf'•rincl•
1oon~•d

I da ao" ac:; on i ~t•s. duraljf• o qu•l ,. ""•" I so11tnt., pod•r la •ubs ..

"'""""'" a• 4,98 bllhÕ•• d• ,.,.a., ... a BB-DTVtl oferotcl! 11. Pr•vl, :2:!i bilhões
d.,l,.,..
Ato c:ontinuo, 'Ou t<tJa; no dia 27 de Mar'co, a dlr-cçS:o da Se'IUII',

.

12 bilhÕes llc aç'i•s a ...... ad'lulrldas. O f'l:"latórlo """"• "" f'rln~(plo,
d•ll su•tcntal;:i(e> a •••• lnlcl•tiYa, do dia ..,tsrior, 2 de abril, nie> I<

e~c:upar

conclusivo, 111as •••

d•i:ld'lssc f'•l• sub11crlclto, o qu• soí velO" acont•c•.- 11ais taf'dl!.

Pat'tlclp•o;;S'o:s

S.A. Jll considera a Pr•vl co•o d•tCntor'a do dirtlto
.

d•

""'"vaga no Cons.,lho d• Ad11lnlctr-açio, :o.ntl!• IIICSMO que a Pr..vl

Abril de 1993
~o,ur

A1n<l'l
~>>Ür<l.,

•'•<>Õ~

0:3

DIÁRIO DO CONGRESSO-NACIONAL (S~ção II)

•' .. ,.~,..,

"""'"

PudE"'"' .. u.bc:;o.:.o•<:._.~,... -,~'jj""

ilo::ioniv.t ....

fundus <.lo: """"io,"" riE'co-.O.:o W: tt•mo:ilcl~, co01> ·~•• or

vlndll•·

' ~l!<'•HIHrnda.;:Oy •!~ •ut.c.~t· •~'iõo de 900%, "clrco .. ~o li: nrt o_fic~da.
·~e

~

Abrol de i'f'H. <:tando
~O:Mlo.:<l<;i\0

o

'"'!'-''~t~rl<;t:>.

oento:nder t1a

WP~t-1\(..Í.:O

\•il

pr01>t'>;t.!..

Pri/Pij$tõ'.

~o~

t:'"

Terça-feira 20 3413

·Jl!Õ
no que <'iz r""'P<:itco :0. F'•JnceF, "'" Gu;o.s compr""' •li.!<: t, 0 t ... Jozar 11 m
1.1,':1 bilhÕit• do: ... ,.õ.,s flç<~ra,.. co,.plet"'""'nte i\<1 d.,sab~i9o do: <ndi<: .. cOr,.

t<.:-;;n!c;o.s .o: d" "''·'"l"""'" tipo d~~: r<:!ôPII\do <lO pooco;<>o::t.l p,-of'i<;sional o:i 10 ,:;0.;

Ob~t.tculg,.·

dli'

~III!:""•

PII:1'"9Uflt~··

Nc .;""'"·" "PE11"no;.1o ,.·~oo>o"t" conMib•.t,-,,,~,,.-.,.., <>lfl" "~'-''!l•di'o dE
:,,;~;;,.,. d.- a;:õ,..!l, -dot'.,.,...cntc tó\nto ~~ o.ubo;.croce.Q d., 4,913
bilhô<O'!I

""'
•:·•.s

.~

'o<; Cl>0'l! a"-'·"" t•nl> .. dorEoto
~«tt;o,

""1~ flB•DTVI'i..

''11'-''"" oOJt~,-, ~~OP<H.t:>.,

do?

l, IV>lMFr>te

o>el.- p.,tr

lj

~.o:t;o.d"'

"'~i!lnto

:>roev•l

.... ,.;,.,

""''"'""'""<I~•

~••c

,;"

propo'&~"

M~

:;:~

b•lhõe-s

o" 12,5_bllhõo;:• ""ri" fruto

f'oolln:. P"~t~. "'" ci•)C•~ment.,da

Jo 'J.IlClf ,,li\ 11f11rla da OS-r}TI,IH 11

si1mif'lca-

l~•J"'l

C!>".

C'Al o;<>u relatô~to ~ doro:to~;a, co"' "'"'tas~ ·•••b..,criçílo do.: ~cões di.

!'iao1E oue he
''"~oC•Jpant~

r~"q"'.;,""''"' na11 dcc

.~ua~iõ.c

bloe<.o, u <owr fu1

""'

,,..ob•l•">i~•""'"

"""'n:?;do

"'"

po:los

1

,.õe,. do•

••jentoroc~<lu ,,.,,.t<> caiO<>"

C"-so Pl"lt'lcnte, o
lv<~n

.,,.,.,

f>,Lndos .J<> ~'"'"";;;<>, ~ual seJ,.."

t~l"mO de

F'a~•~'l d!l'

ret•f'icaci<:~

C.101t~o

e

\.~ede

""'
do: 2'3

d.,

Menus lo;.-

<;.l9ro1Jic!ltlva•;

F'<~po;s,

car,ôit..,,. PI".,<ICU!>'flnt<:

>1flrma

do>s. <lt:f'oriiRndo-11,.,

""'"lln

r>eb·,,,,, Si"t")• T.,!os, R.
P~lo

I ')11>05

o,;!". :'>vJ!o

c.;.s~r

rer~rlcon•,

g~trcnt..,

~c

r.p\o"'

.,r;n..,,.-=

"A<:rl!!dotando no Poto:n<:<"l ~" S,.d.,, d"<;'!" 1988. ~· r .. ccnh.,~'!'ndo nó\o
melhor '""'''d"' r,n ... nc"''"'" p;o.-,_" ""'~~ .. "l~, ,,~e ,e;;, +'ossor
l!.um .. nto ~" cap\~1'11 propc<.tc, ,, T.,los rt.,.tidi•J P"~tiCIF"'~ t" 4lll!1A
nr•tro 1 idn "(so<:l
"'E~t1.1dco sob~e,. ÇIJb,;;c.-rdl:o do: ~çÕc.,; i:Jã S.o.de- S•Jl 1\mo;-r;c""" de_Eros.,nh.\r'i:?. S.A."', ~lwi1 de 199il.

>O,b.-rl,

h"'"''"

Ar'>ltUo,

0

i""'

oferf1c~ ~OlfiQ Rr~IJ.,.<ento t~vor:ivc'J p;-~r" t.u1to c. Rl'ltr"d"' <i'l' "~ôcoo• >O,Jta-

n•ente

a~~"~""l-""~•

,.; ... cã"'•· F;nanc"'"''~ d~ T<ilo~ o!: f,...,,,;;,;,j ;, <.<P<:r"c.~;io "'"

opc~acõe-co

D~~_n_dez:tt"'.

p.,pi"I?E'nd<>-~e

potcl'cllll d., "'>lnlpuli!tç:Õ:o dos !'... r<:>~
d..:

b~f; 1 <:b<oo d"' f<J~!OlOCil.l d'c PI" !r!> O!;~

c

•Jtill:;;oiJ

'!!'"

do:

de"'t" cit.,~:!u "~""" To;:los r~io "''~'""ll::ol.l o

!"l!!C•Jr">Cs finAnc.,lros ci:ln>g u"'" CP<trlOo;li:o do:

,.., ... ,.

pf"óprro ponto de vi~ot" I"'~"

'!>I!:IJ

U,.Jl

,;,..p~.,go

\rw.,st\,.ento

,,,...,

do:c:isíõo. Assuo>i•.> tr"t"~

HAJuda"', conco.-dou cc,.. a o>esma, "~t><p\!c<t<lu., "C:OD<ilndo

dOII.

onoul!l\"- ...:o"" "'p~Eto;ndirl<~"' '' •!ão "'or"~""'d""·
No<sto: ••esmo ''""t"do,

,·,o

it""' d"n"'"'""tl<> "'O "'"'bti'""'"G'nto +'und"m<:nt<~

li"t""'• u s~. P~ulo C~SIIr !"err,.,con< nilo """'.,c contr~rl<>

1o1IJ.Iil"'""'·

Lult~
,,,)/\~><õl"'-

:.15/f/3/'1\

"'"~"',;"" OlVAP/ANÂ\.l!:E o. 0'38/'10 ·lio reC"o.,rod"' •;u.bll;~rlo;io dr
i'ICÕe" !111 S11dt!.
P"n:cEr DlVAP/AN.,;\.l~E-03/'i'i,
d>. Fl.lnc:ef,
ciF.S,.nc:araja III.
"'u.b'!.c:r•~io
ue t.:l3B.46ó.6130 ~~~iie• P"'lo r .. t.-·<1., o p.-.,c;o dll'
•-ubsc:rlc;:;io l!:.,t,;r ·~~I Mi> <!a cot>lç;';o d,.. "'"~c:ad<l. Com b""'" na.:

<!<:stl:.'

,..,solv"
rotc:"b" c;gr.-!"5POI'rli!nc:•~ o:l11 S"ú" (AC/0441/1) n11
qlial
·.ub'-<:~lc;:Oo cl,. 901%, c-on·e-spgnd,.nt .. 111
t.3:38.4ó6.ó80

l>~opõr•

... ,õ .. ~.•
03/94/91 - P"'r"~l!:r '):tVAP/AN&\.lSL 00S/91, dll F••n~"'f' ~0 dias dii'PCiS do
promRo.-o,
e-, ce~t.lln~&nto:: l .. vandc '""' o:r;mtM" corrf1spondi!I'Ci111
,,,. s .. de, ,,.o "'"~mo ói11, cono::lu< fl'\V<>r'"velolcnt., i;. ll<I'Ji!<lo;io
11;>.!1 ,., ..

23/04/91 2'3/04/'1!.

s.. s.

of' .. rec:<: l.~ bilt>'iJn de "~ões dM s~.d.r i. f'+Jno:-ef.
A
P~ÓP'"'"
Slldll' ufc~eco: 11 bilhÕo:• '1\ Cllliudlo Sc:zo.l'•.ltO e reco;m+'lr.,~ "'of~~l" junto ;o t\urco Antônio LoU!"<:'Iõ.
f'•Jnco:f &dqu<re o;;•uundo lotr: d., liÇÕes, .>.!!Cirõ\ de: 6 biihõrt~,
IJB

OTVM

.,,,. c.-s

:00 •••lhO••·

Sado:
~o\tll il lnf'li<;tlr PM'II comPn•
co"'plif,..,ntar de- o1.1tr"s
5,!; bi1hiR" de l<<:i"'"• aue a F•mc~~:f adqul~iu por Cr'S 273 ,..,_
(iiÕ~t'l>
(toh•l ,·,~,. ",..,..,,,.,,,_'ii,.'l• 1:!.a313.46&.4G0 11.:Õors '!O valor
dE" c..,; 641.9:!3.334,\!)0 o•J us~ 2 .• ~ l'lllhÕors).

24/04/Qi

inve~ot'"'"'ntc,

,.},.,.o;:nl,co~

,.,.

11

BB OTVH, QXJO.tuo<:l'lto:

«Ci'lb" ,.er.dc bastante ~Eveltod<IY,

v"'rb.,lo;

mon;,.o -'!lendo o

~anco

,-.,J,.,t6~io

!nte~

p~omct<:or.,., dto. "en-

;:ont .. ~üo

indl·c"ado.-.,.,; ·Porn .. cldos ,,.las
~el:>.tó~l"

dil To:lo<;.

d., abril de 1.'191. o sr. P>liJIO

c;hi1."'1\da'lto ""~"a •l.lb,.~r;ç(io ..,,. ~o:,..po

lo.s

.-.zftr"-"'"'
de

:,o>

quo:: C<l01Pro.,etEm" con'!!.o"'tg·nci<l d<l

tse~undo

<l\S

ba•t:O.'IS<;' o uso e'>tropoado cla5 P-,1ilV~II'!'--;-,.·.,;. que no

N!ilo

tô-

con<ilio;ots

tol'lando ~oroQ.!)"'" p~ra recot~~cnd,.r" subs-

O:c conven<:i01ento ~~<~:par<~do'!' p.,l,

.Atl:inlio:o. Pda Shcck DTVH
<1<1 "clllo; ,_çõe-. O::a S;o.d..,.

~-~ ~:~~.,~~ Õf;,..,~~ ~~~~:;~~~r d~~~:~~~Nà~i;~A~;~~~~ ~o,
•'3/04/S'l • Funo::ll'+'

lopo cl.,

<:rl,:<'CJ

n., "'"''c

uenh1.1,. •oôi~<~dor f'unct .. ,.ent"l'~;" "'"'pro,e9>u.lo ""'

c:.;~..,r

v<H"!:"1

tcn<po~.

Assl,.,

r..,,.,. ...ctni
o.tc

f'utyro

o:l,., "pr),..,.;,.,. H ••• »e.-1;. re.,li:i!"-d" "ntrc 22 d<: nov.,•bro" 14

d"'""'"'br<J, •• " "'a <!;lt~_u>:'d11

H

•••

olo:v,.rr"' accmto;:c.,r no 12 triro..,st~l

1991."'). Ant.,s que o uso Invertido 'lo,. tlôl'II!ÍD!I
(hcspre_Põi>"O inttlet.tiJZI.!

~o

a•~tor,

..,..,-;.t, .. ;s

de

seJII "t~ibuo'do"

preferlfiiC'S ldentlf'ici-lo CCIIIO Pr'Cidl.lt<>

~o IIProv,.lto<noll'nto d« .-e~atórlo "nt .. rior. nio devld<~mento: ;.,daptild-o.

A Telo»

""'"'<..!'""'

<:ab.,lml!'nt.,, conhec:o:r

c'lodO·n_;;: <subs.<:ri~io d,.,;. "cõe ... d;o.
c.o.1mo

<I

f'lllt" cle

inter'esso: da.,.,,.._

nio ..,,;: PO':' to:r tr,.tado" oP'l'rllçiio

"'"J<Jdllu ~<JmO po,.. u~ili.:lf.do"' ,;i'.,nll<> fõn.~ncc:!ro d« 90:::

•Jm"l<

f'laatlog

s .. de

d,.~ol"re~te do r"tilr'do "'"um mi:~

o"

aqu;,.;~fiio, J:i

'11.14' ""' ~,~,..,

outro 'IIOM.,nto> o Pr<>ço .. :.nt"'""'-!100: c:on,tantf1.
Av10li:..ndu
~"'""'

"

c::<>llPr'" d!O.'!' ;o.c;'iie!l d;o.

9ad~.

c T::CU conclui

qi.IC,

ne'5te

C1"itir,os b;;i.sotcos de ;,v,.li;o.cio • ~.,ntabilldllde, li•w,do:z

o""

,.

"'•iur"anç• ·- n!i(Q faram ob!!,f1!"V:>.dos.
o-,; ct .. mcnto ... -dor ....,,art., à d<rcl•il.o de llqU!slo;io das

Uusc10ndco
b~lls.

con~lul

so-

CVM:
••• a
Funcef <;ubo;;crcv••• Sr:>bri<S no total d"" 11..500.~00.000 .Oç;r,.,.
no ""ler do: C.-$ 575.00fi.000,0G OIJ. USi1.B40,0011.00,- sotndo quo: r .. t• foubs.:.~io;io <;lo: •obl'"as NiW ENCONTRA RES?ALOO EM QUALGIUER \.AUOO
TlliCI'IICO,H (~<rlt~tJI"Io CVM sobr• Funcefl,
11.

J\J. soluo: 10 ai"I!Ull.,.,tllr:;S:o d10 Func::ef C:&'ntrz(da na COI'IP111rll.cic do P~eç:o
dor sub'l'c~l;lio vrrsu,. pr-~ d~ ""rc:aO:o, dlz_M CVM:
"' ••• f>11tOIJ. Pltr5Ptc:llcl>l P'l<l">l dl~co:rnlr rntl"c subldtl do: p~ecco11 .,
"'PUI<::t.da"' ~e pr.,c;os, prlnclpaluntor ""' cCiisidltr"armos que 10 ::t.nilll'e d:llt sirlc hlstórlcM do P"aPel reti~Md>l do banca de dados desta
Aut'llrq•~ia
revrli'l u,. PMP~tl co,.. loquldorz bast10ntr estr•lt:a." (R .. h•t6rlo CVM ,;obr~~: Funccr>.
O processo 11:11 "I da .. aqul.,l.;;a'es,
tinto.,., rcveh1 pllr>l o• C1\sos das

ro:>~llzad'lo•

sobrt~th

e11 tl"ill .. a .. ent<:~s dis-

Mtltl.ldll' nS:o

p~oprla1Aen1:c

Na

se r•forrc !.. Sad"' porque, no 10es110 di11 ,.,. '11.11! a
BD -OTvri',
t:l bilhi•s de ll<:Õors, 11 S1.de ta10~é,. o f'v:, Jld que tf'bllhies.

"""'

Co'"O 11 F1.1nr::ef, dl,.,nto:

d:l~

dUIO"

p~opcostafi,

~ .. t.olveiJ

Mdqulr!l" UJO

~ote

de'

6 biHoie-co de a<;;Ões, "SMde, n<~ dia se~ulnt•. cu'"'" 2~ do: abril, voltou

!.. c011.r~a of'erec .. ndo

:s,ri

lllent•

dto. gperMcão, ..... BB-OTVM,

dlferent•••

CronoloOJI<I
18/14/91- Rel..toi.-lo Ticnlc:o da Vall:o., reprDIIU.:i:lrid<l t!"ec:hos do eh.bcrado pelliS instltiJ.!çõ.,s 11ln<:lldo~as d11s llc;i•s, nio ê cconC:1u'!1lvo qu;;o.nto à. ::a<oul,.lçico.
·
23/e"'/91 "'BD DTVI'I of'erec:e ilt bllh'iior'l de 'fti;ces da·S'a'dR ii \1111lia,
a.ue
su.bso::reve 1 bllhliCJ de .,çõe.. c:o10 • BB-DT\11'1.
24/0~/~1- ValiM '5Ub,.creye1J Mais 2 bilhÕes de a<;:ics, sendo 11et11d1r Pelo
B•ncc lnYcstcorp ,. morta;d" pelo B:;o.nc;crp.

bilh'O .. • Pllr">l ef'elto d., "c:o.,pra O::D!IIplr .... nta,..-"', o

,.,u,. r o I cfet I v ado Pt!lM Func:.,r. As li I 11, • Sl.dr ,upo:r"piis-se à pr &p.- 1,;.. coo~d .. n1\don•

"'HaV..lla

ab,..-,

nador'a .tantco da dlrecio d10 Sade quando da dlrec;io da; Funcef.
of',.rlt'::eu

"Nu• ••erc:ado de liv~c c:oncor",.-incla, C:OIItl é c d'e va1o<"eo;; moblllárloli.,
c ..,..,lhor
indi<:ado!" d11 <oualldad .. dps papéis é o dll ""'a
a.c;e\taç!lc oa reJelciilCJ Pelo p.-6prro 10e1'"cadco. Oentra.de,.~•
P•r~
peçtlvl\ e pelo a.ue Indica,..,~ c'irVada10 scbr11s, ve.-.;rlc .. -~e que o
m.. r'cado n51:o o con10ldcrou <,lroa boa alteriuitiva d.,
inv .. stl10ent<1.
co11o de .-este Já antecll>a,::., 11. âriL'1t. i:o!cn!c>~ dll. p.,tr>;~•·"'

o que

suge~~. ~o

d 1str i bu l ~i o das COIOpra'l que a

Ccl!fl~mt

.c,. 1o~

inclu•lve <:.010 oferta• quant it_at iva-

pr'p~

.,(nh•co, .,)11u11 tlp.; de- acerto
I" BB-DTVH desconhec; a.

de

O

clu~olvo

l"elatórlo tic:nlco elabor•do pelo,. têcnlcos da Valia nS:o ê conqu•nto

lo aqul,.lcio de Bade, e~clarecorndo qu,e aa

lnf"OI"IO'I<r::ie,.

3414 Terça-feira 20
1o,;.l".J"'~ ''"' '•""' •iltoJou
,,,,..,,.,~do

''"'lu

J~·><.<?

lt"''" r,,.,.., rurn«<:l<lo~.• ?•L• prJ~rl.a S.o.<.l.,. Eoo <lr:ototm, olt<>ü,.in<ld<> ''Pon,;;>~C:ti"""R lõ'-..;.111:

·

r.,,.-,,,~,7~,.

•'•1•.~•

'""l'-'

;,.,,.,

• ol·'

•·•~ ''·'"''

,. -~·'

_,:>s.u. ''""'"
.,o,j,, ._,

t.~ '-'~' t_-u .:>• ~.<:>,''

n;o.

~"' -"""<='"'·-~"'..:.,-

... ,.,·o~- ...
r''

::1

..

~ nto ·'""'"' '''"' o·.v<e-.,t••!

~~lu

,.., !i:1.>lom;o.do.;.

'i <>art

t l,.~nt.•.,,

'"'

q•J<!

rel•tót"i<l dc lln.l.ll-

<:>

d<: Invo;r<otiou.,nt<>s

o;imbóli~""'·

nio

Õ adjoctivo sirob<ilico ~,.,

'""""~in•,.nt<> "'-''V"-"~~<.>

•.orr<'"~"'n~"nt.;· o. .;o,,2-;:;~.

~ecumotnd'l.VII:.

g~·.-~1

POrt~nlo,

dõ\ <::art"''"" .:lor
"i<<:>~rn::t'lllr

"""'

·N~ :oo\IV" u"a certa contrnroii:dlldO\' "'"' "f'otttv"~

.~v..,nl•J<llo<.i;u;lo;:

.;~

Na Real Gr.,ndeza

" .. OJ!JJ>cro~io

ú<.'

•.oncr<!to.:... ctu

t•J <<::\<> P<lfl"r i.,
f'

An•<lio:;~•·

'D"Pt"nro"'t'''"'"to d!! nu-,.,;ils r<:suv"s" • .;. fon;o= <l"-tlULil" d<rsl"

"r-..rl<·.-:~a~;t._,

t:~'f> 1:50

~"

•• , ..,o;:i;o •"c

i'k:.s·,,~~~

•l..:

'l•nl•••.t.~

~olhÕ01'5 J<> lit"l""-•

do Cuml!õ; de NorroO\s <1., rnv .. stiOIRnto-.

"'d<l» 16 IIUI"a'S. UM.. , O:Nti"<IOI"din.<rial

urdln,;r"i>!l.

Sctor

'lôt,Jl<>

~·.. ·cf·""
·.,,o.,~.

~o:unoãc

.;ot;;o. ,;., '"união rt>;tt;;>.CO'ôinã.-i~ <.on,..t~

, ..,~d"d~.

'Jal.~ ra> b•.>.scar
nTur"'"'<"""'
..:0> ~, .. i~..,o, '-'<H; .. or<$<J'J COiO õ\

-nh<., .,.,~.~ n on-o~ IIII•"'' ~~ ca~t.x~::o <le rcc:•Jr~os, <tUal

ôJ,.~.-- :. ~~'>Ln"""" ,..J~OJ

p~Qv:O."I!'!rol!'n!e,

d10.

;.:!2/4/9~

...,tJ"-" <.Ou <.O i•

Nq

•J

V•> ,_,.ll-f lhO

;o.!<~s

E:< I"!""' du«s
~C:Nll,

trll,

-,Lo,.,

';-,l<odA"J -l'<.>ra1o o.. on'lcguiti"'" ~·•nto
·"''"'·
1·''1;;"' "" "'"'""~·;;,•:: "f'r-s••'adf.'·.:~lf~IJ .!<! """'~tirn..,n' •••I
·,,
v,•. "''
·••to
'•: •tu~.:"' ~ .. S"-d« {,,,, A·~"'"'"lu de~"-·''"''
:-:;s,
::,;:.,. •• '''"' P"-'t'o>ri ,.,..<;1Jlt•" '"""'' • untoodurâv~<l

'A"

Abril de 1993

qiÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

-f'•lF

d"

o;,o;u <.:"rát.,,.

di'o o~orrêncta d<: ~rii'J•JI::o~. o

'·<1:1"

'"tJ"-O''i.t•~O "-~ln

si"obo:llo~o.

u.., ,..,l,.,tQ,.io

d~.

o

ln"t 1-

lmp>O;cto PO\r'i:l

1;.<10\PI"CI"O:t.,,.- '•'''";

fin:an~;,.-5

invc,..~

v"'l<: dizer,
•

"t" da ~o:uno:õo Pr"ov;o.ve~ .. .,ntc urdin>(,.la, n!;{o h:l

""

• <•ncl••,:,&o

,:<lnto?.

"""~io

·•no\lo-:;., "'lo?.b<.>rõ>.do pelo Seto.- d"' An!Áliscs de

invo:'\Li,entc<o" delii..<?r<\ PI"C,cder"' '"""' "II<!Ui"i~:;:o liroitadf>." •
•~>!.rl\

,_,n.tcu

~;·:~~~~~~~' ::~;:t ·~o ur ... -~.c;"

''1(114/?1

Juo;tif',~at"

4.dlci.·o""'·• d>1 flad"'

lutE "''" M..,d.u ..>.u

d

<.OoJpllddade

~.,

"t<os,

o,l

SI". A"':ll.dOIU

~o"' n ~<l:C<ib'"'"nto, ~tntr" '""'' ,, 1>utr" rl!unl'ü..-s, di!'
~orío.ip

ilt"IIU-

FII:JiX

inf'or".,Mo;'iío:il

CFI.I:l-<!.18/92, de 22/09/92.).

13B.·OrVM -.r•·r~<JU lo. R<ral lkande:z:"" ""' lute ~c S' bilhõc_s· dor
..,~Õ""' I>N ~ .. S~d<r "'o proro;o ~ntcrlot"
-~i''-'!'11

ooô~nl<:<>

P.,rOfC"'"
·une;[.,,

d<> 5r. M>lr<:OJs Vinklus

V~z

<R~ ..

-~·u "'" .._,.üe"' ,;,. S;;o.dc "~,. '"'quad,.;o,. nQ,;

l [J'r;(ndc:z:,.)
P'llr"S.O>ctros

r"2rot~~·J,cla.;., ~ r•"'<:O P«r<>EgU1dO'õ- ~''"'"""
'<d,.onolôtl",.lõio
•!>< ~",.~,.,,.,., J., ~.;'õ ..... ". "'""''"""'' '>i.Jor"C:'-'00 Vl"(~ius \)""'· E:.-.,1n<)"

•Jo Cro.~:,~tto Join•o>l" "Clcvll'lllnd ~ardoso ~ .. to-;;o •
Rorl<l
13rlludot.o:a "''~b .. er~vO<u c '"t~il"l<lo::;QU 2: bilh'ih:s dll: o?.!õ:Õ.,'!!
"N,
""' v"'h>r
dor CR1i 1\HI "ilhÕ<r"• ~onro.-.,~· n•ücwl::11çlio d.;:
Çle~orli<"o:l C"'r'dO'>U P>ot.-õro.

..'~/0-'/?t

Cronclogo"
l::i/10/90- ;>,.Jatõ:-io do SI'. Aloísl<l Bo<ln;o.,., ó'\nali,.;ta da Si,;l.,l, r:•co"'""d" nl\o :..ub ... crev.,,. Sru:l,.,.
\':5/03/91
t .. tudo ~o •>r. JQ,.;,
ia d• Silva
"As.:i-.t.;:nt.;: Ad.,inlstr"l ivo dil Sist..-1 - gar"llnt" qu., o r..;:t<>r de """"'giM o:lofõtrlc:-a só
v<.>ltM ,.,
-..:r ""'"boa opo;:ii\o der apl 1,;"'-<;>lo fin .. nc:Rirll :~~.pds 10.
rC!'"l i~"c:íio rle "'"~;c:o"' •nvorst imcntos
,
10/114/"li ~ \l.,"l<llu~'àu ,g l00/0J:3/9i,
·oir<i:tol" Superint<:nd.;:nt,., iiPI"QVa
;,!,
dore!'ro::.es
"'""" >IPli~ll~'iies f'in"nc:<li.-..,~. P"-r" Rbrll
de
!.991. 1-<o ~"""'dO< ,...,nôa v>1riolvo:l, t"<:<::omcnd;o o?.<!Ui5lO:.S'o de pa•
p.,_,,, d01r. ""lhot"o:..- .,,.,,...,.,;,.; do• .. ..-torRs indic:i\do• PRlas ;.n:t1 i<;~"
do!!: t"~ni~os d>1 di:-etc.-o;, f'inanco:l.-a" pela ""'"csso"'" d"' l<.>pes & f"ilh<ls Assocl.,do&. (1.,. <ll"i<lnt:o.o:.íioes .-;-<;u:m ,ol>ro: """'"~"o?."' .Jo.,_utc.~<o:'-' da mine,.,..<;S:o, autopcç""'• pl\pel
e
c:o:luloso:
~
;>li••wntu,. <At"' d11 ::!94a. reunil\o di\ dir~to.-i"
""~c:ut i v;~>.
·
.l9/84/9i- O ,.,._ F"<:t"nllndo Ricc:l, ,,.;;~,.,.o,. d~ i>r"!ISodí<nçiõl d" To:lRbt"ás,
cn<::;o,,.inhó'\ c m<:moró'\ndo M"'-1100/008/91 lo SifitRl, .:u;o:.-lndo 1'1
· "'nllliso;: d11 ore.-t;;>. P"-1"'-' O::OIOPI"II de ~eõ..,., d!P. ::?.d,..
22/04/91- Vflr"Sio -..tu;~l,z:ad;o, do ,..,l,.,tórl<l "nto:.-iot" do sr. Alo(slo Bodnar,
:no::ot"P<ll"1\fldo o;~.,,.on'>tl"'11õ'iicts rell;lt IVI\!1 ;o,o bala.n10o dc
31/1.:?/90, ~ontiO>u" niio ,..,<::Dm!lnd,..ndo o;ubscro:vorr .,. IIÇÕRs.
~~4/04/91 - MFMO
300.~/005f9l, c1Q ,.,._'lu i.: Cal" lo;; F.,rn .. ndo:!!: de
Souza,
Oit"!ltot" :"ln,..nc~''r"D'"'o Di~01tqr Suo;,crintcndo:nt<l, :-. propó~ito
dOI eom~.-n d"' Sad<l, <.Cm<:lCl•U norgativ"Ol<lnt .. po:lA co,.pra.
23/04/91- C.:;ntnoro~ndo ;;u!l ~olltic" d!l onvesti01o:n~os bo:m ~amo -~~t..o"'o;:nd•<.:::OÕo <ia dl.-eto.-la r:n.,nco:'""'• S•slo:l sub.:o::r>!'V<f S billt'üw" •!e \!oçÕ<r'5 no v11\o' de (;rs 400 ,; lhÕ<ts.

11."'

''i:i

·'

C'J/1

de

r,.-,.,nd.,::~ ni:o ~~ tiv"•"'""' l'IPotr"r.cbodo dor 'l"" ».s a~õcs

dil

~tov<!'•,~c,

··\HlE

<.1"

v 1 nic

C'ln'õiC:<:I"ml. nol.t~..,l qu., <>11 :.d... o•1litrMIDI""'"' dil c: .. rtc)r•

<li\ R"'"l

.-.;Õç<.

n~

llngu;,uor"' do IOIIr'C:i!.o:lo, "mlc.a.do",

98?:: <.io?.!l >IC:Zw!i.

~lnd"

"ICIIUndo" CVM,

d~d'l.

0-p~rc<:wr"

do

.a.

<>obra

de

o;.-,- l'l:arc:OJ:oo

v .. ,. e•

< "'"'

" ••• uma "'"'"1"'" Co10pllacio dc dac:o~ RKI~tcnto:s ""' outna dQçumornto" PrEvl .... ,.ntc .-lAtJoriidO!i poo- t~n:o:l.-o•, »r"ln.;lptolmcntR d" u1011
"nãli"" .-l,.tJor,.dB
.>-.lo sr. Stal<n G•~lnin~io,
do DRpart:.mcnto
-:'tf.;-nko 11" Sl'lor<::h S.A. OTVM" (do r~tllltó,.io CVI'O.

C..amcnt .<r 1"'-'
O
'"ll;;
t9/04/91- B:.nc:o
!ut,.,.Atl~ntl<:o of'~tl"ta lotc '"'"' õ>.b<~rto ao prc~o d<!' CRS
:50,00/1008 IP.C:Õ<IS
22/04/91- R<rlat<irlo dR >on;illse d11. Or11.slight, <llll.borado P<llo Scanl.9
tr .. :z:
lnf'oi"Mo?.C:ics <1 co111orntolr lo• bascl'ldo:r. no• prospRçtos R
r·~thldrlo•
ap,.,.scnt>odos p•1o Sano::o IntRI"AtlS.ntl~õo".
No:stR
ro•s•o di I\, o Co<11IH! dor NorMas de !nvcst i01cntor.
(CNil rcoln•-sl' ~" 16 hora .. par;, d..,t ib,.,rat" 50brc o :~s•unto, resoliiCndo <::oMPr"r 400 10ilhÕR» di' ~çãc• por -:!8 '"llhÕI'• di' ~i-uzRI-

,...,,..

2-4/~4/9\

.

~

lll""sll!!ht
subs~ri!:VI' 408 nllh<l'ors dc M:ics Sador-PN, por '"•lo
do !lano::o Intl't"Atlint i'co, n~;~ valor di' CRS ~· 11111hÕRs.
9rasliuht
r"esolv<l v•ndl'r' il!õ:Õors da Sade, 01as ni:o obtilll i><lto• "O resultado dll anil Jsc elaborada pl'l<> SEANI.B., •abri' "
pQ$$Ibllldadl' de MDVIIOentllr' ar. a~õ'll'•• d" Sadc S.A •• tornouSI' Jnvloôvor1, devido it. pouca liquidez do PIIPI'l or, ta11bOÓJO, !os
cota~ics
do pl\pl'l f'lc ... re'" aquOÓII de nos•os lntor,.•••••"' Cd<lt:laraçlio do di~<~to,. A"'adcu f"cll><l.

14/86/'H

'el,.t<irlo

dll' 0\bril dR

dirortot"la

~uc
199~

flnanc:ll'lt"a

orl<rntou

.~,.

"Pll~açõo:s

• .,l,..borlldo com b.._.,., .,,.

rornl'cldos pcl"

R""'"'· L<lPe'" Filho & Assoclto.doc o: aprovado,

Po:la

dit"wtor"li!o lf>Hl'<;•Jtlv>~, t"I!'CcmorndiiV<\ 11t'orr-•c i\0!1-J\<:to,.O,s dR mlner;o,çli{o,
trJpe~"'"•

papel"' o::o:luloso: <:alimentos.

J;í.,

por

Fe:t"nando

!lllU turno·, o mlf1lor;ttndo KM-1100/008/?1, de

Rlc.<::l,

da

di:

Olrctor

d11 Sistc.l, sU:~~oerc..,ll l!lniÔlisc, Pllr:a .f'ln• de lnvorstlll..n-

Superintorndcntc
to.

19/4/91,

dil A.::s~ts'Soril< da. Pr<~;;ldí<nc.ia da TR1o:brás a.o

po,.!Oibilld.,do: di'

";I;Ubiõ~,.;~(o

dot açõ.,,. da

Sad~.

Inf'onla

'l\1<1

Cl

prazo d" of'crta polbllca viai d., 19" 22/4/91. "'" que con•ta, a S"dl' t•,.;,.

en<::IIMinhado

o "'"sOJnto po.- r.o:io elo

f't",..n<::icco f'a.-las,

OJ.-ctot"

Financ<llr"O da To:l<:brlis 'IUR, por roo: lo do !'1". Ftern,.ndo Rlc:<::l, _Q_f'c:o: chcP:Ir' à Slstcl.
:~<cru

"'"'

ME:I10 300.&/0&::5/91, o Dlt"Ct'?r F'lnanccrlr"D d"' Sl•t-~1- (Lulz

Cllrlcs Fc.-n:andors de Souza), m<tnc:lona

'tl~ltacS:o

C!lM.,nt o~,. I os orspcc: lf 1 o:: o•

""' .,ç;r.,., .d11. Si10to:l para o
elorr~~ .. nto•

11.

e><p.-orssão "tendo""' vista

da Telo:b.-á!l ••• " par"a c:onlõlOJlr porta' lndl<;;..c:io de

ni~

"'!-lbsc:re-

vo:r S;a.de. McsMo .,.,.si "'• tcndo duas i nd I caç;,.,,. o::ontrár I ;..ri: ""'a !iorno!r l.;a r
O

51". "'••d•u f"ill><o 01.-ctor ,de Flnanlõas d'a 8r"a•li51_,.,t, no

OFI.B-221/92,

de 2~ d• ••l"lno'bro dor 1992 dá, <1ntre outi"IIS, :a

of'fclo
••:~~ulnte

do ror\ at~r
tt"11.

i~ cto .,.,,. d• abt" 11, apt"oYado pe1 a dI t"etol" la l'><ccut I va,

crspeo;:ff'l~"·

tl"'llb:alan~õar"

'"P~tl"OO::Inadot"a, rcCOMendavJO. •n•Jn'C CQP •fppJtiJ

(grlf'ell

PDS 'SI b I 11 dad<l di: subscrcV<It"IICIS UM lotl' redu ;r: I do por trat sr-s<l
'de

•"'P'"it'"-11. tradlo::lona1 do seta,. •lo!trlco. ao qual t••

rotlcv•ntes S<ll"vlo;:os. d1: .-econhcclda ef'lcllnc"la to!<::nl<::al,.

ou-

bllhio:s C:<1 li.Ci•• no valor C:c C;-S 400 nilhÕes. Co'" :a finalldad" de ccm-

ra:d[o para co•pra d"'s ac:Õ•• da Sade•
"Que

<111

do dlr,.,tor f'lnancorlr"o, "'Sisto:t ,..,..,lveu 11.dquil"]l"

Pl"l'atado

:o.o•

a• lndlca!õ:Õors dc•tcs dois

toio;:nlco•

docu<~~cntos,

a Siritel "pre11cntou

iiOJto.-lz:ado.: pcl;o. C~l pa.-a pt"cMover" dl11!1in<:las

naqtUtle

-fundo d<1 pensão • ..,.... cópia do l"fll:atdrlo PI"Oduzldo porto sr. Paulo Césa,.
F'erraclnl, da Telo•. c:o•o '-''"dos •le•cntos di' r<ustcnta10io à declslo do11
O::D11Prll

das.ac:i•• Pl'la pt"Ôpl"l" Si•to:l. Estrant>áv•l :atitude nio s.l

por

Abril de 1993
c::onta da

o.ue

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

:1\PI!tl"'
de,..., tr·>ll"-r, s~:gl1ndo aní.lis.• t<!cnl<:ll PI"OC!I'dlda e docuP"P~i'li co"' pcr•pcct iv•c dto •cou,..,.nç:a ., !"O'ntabil ld,..dor
11dli:ql11'1datl, a Eles niio tomprl\~la "'" rcf .. rldu, .._o;iors por probl•llt>.S
di!! 11 quo<Jorz:.
1\ El<:tl"ot.ul, no "ntllnto, iiO .,._,.bel" d• l"azio pela
q\ltl)
"Elos nílo efctivlll"ill o r•t'~rr'ldo lrovc!lti,..,nto, libCI"OU rcn>ont;o.nte de CI"S 30 11llh<l'•• co11 c'IO.ae obJ•t Ivo." <Ata da
Corntof11i11a pYillalr'l'l l"cunlio do Con,.•lho d• CuriidO!"C'IO da F'undac:ic
E1.,ti"OIOU1 d~: PI"11Vido1ne.lll e Á'Diil'litinc:iro Social- Elos).

in!I.<Jf'!c;lól:n.:la 'lOJ;.litiltlvll da dOCU!Ili'ntll clt!l.da !las ta11béa pc.--

a próp.-101!, Si.,te~l J!l cant~va com o liPCic toknlco da: U~\1_~

f'un~lonário-; E'

~a
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m.,nt~..: ... <h>

próprl'?s

Lcp<':'!l & f'"lltlo Allsac:lada<;;;.

Na Eles

Na Fibra
Cronolc~lll

2:2/é4192

Elaneo

!nt..,rAtlll.ntlc:o

Sado; ;,. Elus.
23/1"'/91

24/0-'1/91

ofer~<::..:

lote

de El l>llh<lll:ti de ac<les

Cr'on6lo!Jia

_

rlnõtnC'Itii'O 1>U.ge.-e :<q•.llfl.l(~c de Sadt: ;u,1 Oiretor Su-

Olr-f:'t0.-

p...-int.,ndo:nto:.
Elor. do:C:.li!.l"ll. ao 13-'n~:;o lnt.,.--Atlânti~o nílo •u: lnt".-"''"nlr por

03/0:5/91

..:oo.n1 propor.t;o..
!18 OTVH of"O'r.,ce 1ol,;: !:llit 400 mi lhÕc" do: •v:õn Sacle lo._ Elo ••
O. r.r-. Edl L. Va:danll, da E:Jpr., tmite Pllrf:'c;e.- f::wanívo:l ii•
p<;:rsp..:et ;.., • .,. da I!IMPror~a. pcr,.m nS:o c:-oncl<.l,.iva 'l\ll'.ntq io ccM-

26/86/91

p.- .. dll!: ;..~;ÕoriiElolli
llillb$ercve 11:

lldq•Jiror 100 n>llhÕII'!I ele ac:Ooro; d;o. Sadc,
POI" CRS
50,08/100~ "~Õor10, Jul\to >\~ B>in<;o Xnt.,r'-AtHint lo!o •
F'lbril v~:nde os 100 "" lh'ii"" ,J., a~ões da. Sztdc "- Fort1.1n111 Cor'retol"il d., C""'b lu e V;,lo~ .. s. por_ ÇjiS 5';>,00/1800 :o.<;:Õ~~.
F'ol"tU!Iõo Carrt!:tun• ven<l.,_- a.c zti,.Õ!ls, r1a So1'1'11 de S:io Paulo,
PDI" CR'5.40,00/1000 .>.~0!1'11.

01/07/71

lnti!IJI"lllllza 400 mllhÕI!"Ii do: li<:Õ«" I'N j1.mto

;., DB CTVM.
Eto:t~o.,ul

Fibl"ll

Cunltrnt<ÍI"ig"

d"' r>rorvodincl;>.

~ Á,..,.;,t~ne.!~

Soe.o11.l- Elos).

Na Fibra

O

CPI,Sddiu d:a <.a"'P"'" cll\ Silde por f•~ndo,._ d" pornsic aprc'lie-nt:a •.

O

P~"'"'"l!'o ,...,f~:~or- .. c

CI"eVeu nos morlómooa dia,. cm
"''lt~<:ena do.:: iilbl"ll

F'lbr 11 11 dqul.-or 100 mllhifes d"' 111ç:Õ~r,. dilo Sl!.d.,,
f>O~ Cll'fo
:;0,00110"0 0\Ciíe:,.;, Junto ao a~ncco Int<o:~-Atlll.nti~a.
__
F'lb~a vpndE o'i 100 01llh'ile"!. d" !!o<;:Õ"'" di\ Sad.- ._ f"o~tun" C:o~-

0::3/0S/91
:!S/86/91

.

5

0

~~~~~~ e~,~~~~:~~l": V~!~~!s ::~-~~;!~: ~! ~!~:: rl~õ~l~
por- C~$40,00/1000

ll<;ÕII''ilo

P"Oulo,

-

--

,J.._.

d,. aq<.~islçic.

il!J di>!01illli o

A F'und;o.o;:S:o nio

ti;;::.,,..-~~,,.,

·Atl.1nt oco.

d!l' 1991. V~lo a canc:r,.tl:z.,,. o nCIIÓC:io logo 0:111 SCSIIJ.I-

!l"'!!Utodo a .,r_.

vC!ltiO.-.,~tuo;

"\lbs-

!l

ou so:J:o., n11 ccg11nd11

I~ I<> d<' m~io, t-..nd'-' '"""bi•lo ._,f,.rt.• v.,rb"-1 do n"n~o

ln

"!\Pe1

lll d:ata
~uc

S~rgoo

M~l"t

.. nort.:,

..:un'IOOJltQ~

.,~t""no

1nt...:.para ln-

dii l"lbra, i, t'"ato d~: vÃrol0.5 f'und>I~ÕI"!ô te-!"otoo .. ub .. ccrita 10ssor
··~plda

.._,_,.,,..,..li:t>Wo.:> 1oU&

v .. t_ci"IZ"a<,:~<l no 01CI"Cild0

"~lonil"ip,

,>I"OPI-

-c-liltllfO t~anho l"'o;:dl<lt.;,. cedo P"-rro" F'OJnd:.ç,..-o. De noYo, aplll"ece- B'IUÍ o
••o~:forllo d"'"un,;;tr•;o,çliu"' (loll 9!"<1nd<:"' t'undoa de _pen'liio r.obi"C_ os J>llqU!I'no,. c
~:cm

Efeitos tontl".:.no~

POUI:"'
otPI'iÔd!O da camp~a da S.i.d"' pai" funda~ dor pomo;S:o <IIPr.-!l!lrltll.,
c:a"c d" F'ibra, dois 1\,._p,.etc,._ >G'lev:ontortl.
o prlm,.II"O ,...,r.,ro:-«1! ;., dat:o ,111 li<IU<!IIi<;i.o. A F'undt~~ilic nilio
C:I"evcu nos

.,fi\,._,•.,,.

dll"'• """ que

;o<;

d.,

!'I

subs-

';;">..dn\:ena ..Je ~;~bl"•'l da'1991. Velo,. <;oncl"e-l iz:.o.r ·cr .,-o;g6e.io l"~o ~tm 'liorllui1nício di: "'"lu, t"'ndu "'<>C~bida of~d" verbal _d<J Banco
r"'tlllnl 1 ~o.

ela l'"ib~a.

f~to c'IO v:Ô.r'i"'s f•ind,\c'õ"'s

t.,,..,..,

>iub5<:_1"ito "'"'""'

o;>~&-po.cffl~ut.

Teot8nlo

de Qu.,il"o:, d:l'.t111da d., 30 d111 50.:lE:llll>t'i!> di!: 1992,_0 C<110lti dor ln-

v ... -s~ l"'lmto!!>

t4" L.IOtilV<o e:m ;.,.e da

N;~·l'l;la

u~:••ião,

;,int<o:l"l!~s;o.nl~"'

•J•Jge-rlu ~o !)lo·o:lor' 'lu_p_fll"lilt!.:"dcnte

quor

"Há >IOtl,;o~'O. "onftl""'lld>!.llo que- ro~nclo~.ç'iiot!õ o.h! pr.ll"te~ -~DIIIl __i! _V;ollll,
Pro:vl e Pet~o ... t;olb~o.:rcveY""' ou e'l\t:J<J ~<jbll~rcvendo ..,,.oo:s, dcvornJc to,"'n"l" o 1.\nç•mo:nlc Ull !louCC'I0$0."'
todo .. Oh cl·Ol'"o:nlof, dls.ponlvclu r.r> ~aso fu.,,._o;m•et>tall,

•:onch.t<r

peL•. inRN!r.tincla. d"' o:voclincl<>·• d~

pad~l"ia

or're-s;~ulal"ldade-5

f''lr.r,. r.o,. """' obn::~v11.dio apo~t'"'"- ""'1"1.'\vl\ 110 "'efo~ito

<l<JUislç<lo,

~o<:~nlltru~:l:u" que .. s

na
da:-

lll"<lndli:~ r .. nd .. ~â<t•• on:f!r<;<e~ ··obr~t "~·.tem;o.l•s. ?ct" ml\111

de'""" ve:;: ,.,.l., a.og•omcntu l!.n> t>tdo utili~:·><lc p,,,..,.. in-fl·;~CI>\r" de~:osõo:s
'l!J ;i~lt 1t~ ,;,.., ~,Jm.i.•~Õ<'~·• 8«~ J'O!" Ul. lol.dO, pod.,_ I"<!P!"CSO:nU•r
de

tJI'..,,

esp<ÓC i e

1<V"l t~c·.i~o Ja" fund>o~:J~·"' :olli!i b.,., rt'1u:p>oolll, ;,.,,. "'"~"ores .r do: quro- _

<j••o'l'
t~LH•co~ "'"'"' nud~: .. tu\lo, pud<t: '""';,,;,., ~or outrn _l<~do, ,...,P,..e-'<enta~
pel"lgo de n11lloploo_ 11 ,..- l'Yr'r.><;.,. ln9erenco1'1 a~olr'!l.r>IHI no ,;cio do too<to~.
e,;pc~

1 atr,,~,··t~ Jõ\<:•~odc voncul ... ~o
Por

t I v;ofo nat ,;,,.. i ;os. ""ot. de c I u>l:o,

d.--

da quantos lld•"' c;cM ""

pl"od•J: indo t:f'e I to,. i ndouolfJáve Is

o caJ;o pr<>••nte: da «quilllc;lio d;olõ .. c;õcs d11 Sad<f como u11 toda.
'>1!9Undo

O

õl"f.Pecto." <.:c.mq11anta aconl10c:ldo -fa...-a dll Ó~h<t'l d•

Filo,-,., mer•c., roti!St!"o porlo

Valere,.

açlil:o

lnus<tlldo. A f"ol"tUnõJ Corn:tor'>o de ClNblo or

S.A. qua >ld.qull"!ra p;ora si

.;o

loto: dE 10e 01llhÕ<rs <lor ac;lí••

da

C.:1"!5 _ 41lo,01l/1000 >t<;Õe<,. o que do:'IOPl<t"tou :.o. :e.t<wdlo ~· CVl1 pelo

Pl"orJu/:.o

(Cr'!a':i,00 "" c,..,;:'l:::,00l ""' um s6 di :o.'

d"' 27:<:

N-. El•ti"O'IO

Inst~~o

t,...., ...

no

"50:

pr'onun~:ial" •.,obl"<õe a ~:ompo~t;om..,nto d-,;,- funda~iAo

Elor-

epl,;ódlo d~ L<>mPI"" dali "-c;O'"" d~ S~de, ""si'" s<r pron\lne.loiJ

o

~'""' t,-.;,,~~·tor' Antônia de .. ãantu"' RP.nn;o.t

i do•

So:

>~nlllo'Uc11

noo-n"r;trroo;iõc"' te-m inibido,.. capae.id ... dG:

!lforrl•

•dq•Jir'ir· aJ; !\t;Ôito. CõO.'IiO ""'"I"' o Pl'<'r'!llit.l'>'5e'l\ :\11 flnanca11

fun<l»~ic i>r.lr'f'IO::, "'nl> .. outl"a'< l"azíi .. ~, •lutri<'!i rHroi.IM:'ii<r_s_ J.l '"' havi"
t'

:o.o;ict~

T;onto n .. ,.t .. cone "'"' o;outl"o5 CII50'!i, o "lfforl ta

con.:.t i-

IIJ.Iç:io ;., épi."\C:<'I c quo::, 'ogualO'Io:nlf.:, •1,ão ">1"""""0'J outril-l!ó operacõors r.onçi-

adquo

11111nas d• 60 dlllll d .. pols

cl"'"t" +'•mcl~(;:$ío nílo a><aroinou ;o oper'l!l(;:iõ.o dor r.ompr-. d• acõors

d1il '3ade. Al111911, .,,.,t,.. .. t:~.nto, <1"1: lal CoMI

d"'

Fibn•, em daccrd!nc:l_a dii

Sad,., dt1 F'il>ra, POr' CrS :55,00/1000 :ocifors, li:M :!B d!l' Junho d• 1991, "'""<leu-o, no pr., 9 ão Jo <11?1 sorguinte, vll,l<i' dl:.orl", 1_2 d" ,i-.lho dlf 199;.. J>OI"

<l,.~l"""a.~ãco do Dll"~'l<>r Fi nane~ oro da El.oa, sr.

Cl!lnful""'lr
Bar'l"eto

<1

3~ '" ::!B/6/9l.

nl:SP<i!'l:

Intel"-

'i<'~<Jno.!a u .. ,... ::Jof1"11io 1-!nrt•,<Hil.:, ,on'S•.Iltor !lxtli~"o pan• ln-

v1n;tim~rntl!l!>
i:orurnlú i os

vendó::~lo

e-fct ivadil 11. compr.._, apu!'<ondo g>1nho rouMinl'll de CrS :5,00/1001

entr01

d•.,ais a 11=:!:1"110'1, ou .,.,.-jl'l, n~ t:•IJund&.

Já•.u~:.

d-.,stJ•\v .. l

110

v"lorlz,..ç,i<J tio P"'P"l, rR11iOlv!I'U

1'. patr'o~ol\:lldo•·""

Jo Oov..,r·no f'"<r:llel"al.

1' 110 , "'!i:"l""' c<ln!lijl.;:!'ooc<Ie .. deve·-·~"' acr'IOiiCenllldõl

pl"ov"n•owntr:

lnfol'mao;io

ol;o. ~0HI l"li:<~noâo clo Gun,.,.lho d.;e C'-lri'.dOI"e'li do~. Elo-s, rel~:~ti

vamante à I>P'!I"W;;io J'l conCI"d o:r.l'ldil.<
"'Scl•citallao. P"lo .:on,.,~lho:lro Cl ... udl•n, foi r.onfirmlldll,.. C:cMPI"ll
pclil F'•JndM<;>ic dc ooçõ .. s dt1 Sul ·1\Mc,.lcll-na de E!IS.Ii:nhõlr'll'. S.A. - S;o.<.!c no vll1..,r· 11..- C!"$ 20 milh'J.,,._, ral ~egl'!itr;oodo, no .. ntantc. <N!I',,

";1 0 .:1111 1a de ab.-il de 1991 fui conVIlCl!do pelu Pr.-sldo:nte- d" F'unoJOI-~Iic
C:lo:tl"obrás d,. Sc9urldade Soci;al ~ F.:l .. tl"os,
'>1". Ar,.ando
'Mal"t ins Paiva, P"-~" co,.p;o.ror~:er ·111 tiU11 sal~>. coM urgincia P"'""" dili-

c.....tlr propo"~" de comPr"' de a<,:ÕC" dill Sillde Eng,.nhillrla."'
"Iniciou "'c:onv<i'l"!lil di>:e-ndo quo;t havi11 l"ec~:bldo
lig:.çS:o t'*l•f8nica de pts.,.o;o da ;olt;a adOIInlstr,.c;io da El.,ti"Obl"ili, 11. qual 11't'or .. cu-lh"
~uo: h11.via pcdido do:~> 11lto'IO "'scal'iiots do Oovorrno F•d•,..,.1 no s•ntido dOI que a Et .. tros v,., ... ,. .. ;o "d'IUII"Ir u'" lot• !!lgnlt'ie.Oil Ivo de ac'ii<''li dil Sade.
":.).,
'"'"dl,.t..J,
1-'erco;bi qiJE .,.. ... u!lla "'ol"do;;lli cl~: cicn"-""' '1'-lO: visava
priv•lcgial" ~laum gi"UPO emP~-"~"ri:~.l i.lg><.do 010""""'''""br'.:os. do G.:ov•l"-.,0 !".,cl,.l"al, "eiii~n~c tnHO!go (,;ic) di: influ«r>c:la JUnte ,.Otõ _fundo" d~ .>ensÕali d" ~,.pn'"'""' est;o,l«.is, ~mpurrnn<lo "goela ilb:t~l><o"
"ec••·<i'tis de •nv ..... t
prt:!JU~•c•~•··., "'"t"ll. llntoJ,.du,"
..,.R~pid"'"""t"
"e ,.~fi~ de "''''"'to- j,\ que- '"u en• o dil"<.'tcr fln~n
,_.,in>
e G:le: ,, pr<;<otJ.,nl<! com clbvi" sup.,riarldl!.dll •;cbl"ot '"'"'•
""""""dó>. de r:: .. tllt«to., da Ql"g;o.no!lrt<.t~a Org'-'niz,..c:ior.Oil-.: inl~:lcl
,., ccnv(:t"!>"- ~"c:h.,_~anclo a pr"opa•.t"' do: "plíe.!llclio, ·~ti_1_i::;and0' dlv•ro;o-s;
~r'IIu"'ento~. toicnlcolõ contr'ârio"" Pr'OPOIIt!ll d<i" "'~"isicão das
"''-'Õo:<!. 0\ll"ant<: ccn;a de d•~a"' (2) hol">~!> di5c:ut 1~<011 o alis\lnto! cu,
senlprc r.Qntr.irio;., ;o.qui,;lcfío "'ele, favo!'áv10l i< <;OMPI"l'l, "'"'"'!IIi:"'
<..OnS'<liiUir l"«:bat..:~ noeu·; l'lrg•JMt:ntos t.;t:.nic:o,. «obn• as. çondi~íi.,.,. dor
liquide.: o: I"Entôlbilldôldll dali aç,'ii..,.,. da S"-dli:. No dectwn~r lfa c:onv..-.-s;,,
.,
ArOlanda Hllr"tlns P'llva, n!lo t10ndo ,.!do ben 5ucordldo
n 11 s
di,icull'!iOt.'!i ~oknl~:as. a re11porlto das l"l>f'erldii!J 11çõ~s.,
lnt'ormou-10.., qu .. dcv.,l"l::tt•os acl'!••il"ir a~z.,,. da Sade, mo:ll'llO ei> quantld .. dots ,.;,.;,.,.,., PRr:l. ~tel\do:r .:ll"dli:nl!'. vindas d .. Br',;.llilla e "'U"' t11dc
indi~"'-VIl
.. .,,..;,.da Minl ... tr'l!l Zélia C;o!"do•o do: M~llo. Pan>. çonv•n-

IJ'""

""'"t""

s:.-.

3416
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~ .. .--,...,,
Ji!Í. ao f'lo4l d11 I'"O:I,Inliio, disiS• ,,,. .. dl!v.,.-lai>IOS pP\rtíc:iPlll'"
""' opcraç.5;., (!,. """'"'"" o><> I"'; fui lnfon>ado ''"'" to~o~ o .. "'ltrc.;:;
llll'"llndou. f'untlu" d"' PI'OI!;Ôil1i pllt.-oclnador. POI'"
•st;o.t,..; 5
l!ld .... ll'"i~IO
"-0 Cl>q\1'"0"' d"' ~CIII\f'I'"A d.,~ ...... S llO::io;:s,, I111Ja Vi1itlil I\ INpo"'IC:.:ii:O vontJ.., dor ..,e,.bro... do Gov<:r""no F'P.d<:.-,.1".
"RI!*II•'
,.,,Is
'Jno:;o. ""z tllz«o~Q"'lhc <!•Jor oi:<> P•~dÔ!'II\Os o:n-tno.r
nE<>t .. ope~"o::iio
por "~" ,.,,.. •P•:t. bo:o. opo;l\o di! invotsl. OII!Entos par'a :o. Elo!·t.-o~.
Inc:l•J~Siv•~ dls~oot-lh.,, orN "to"' d .. \ol'"ill:o.", qu'OE' c;owo di.-<:tor
f'lnanc;ciro "'1wito pt:1os Pllr'tlc;ipant .. s, nio to1t:r':o.rlll p7'.dicipl!.r'
d.,.s!le ,.,q•Jir!llil e q•1e. ~ao;o f'Qfi!ll! vene:ido p.or ~ccoosio d«l~·., do
w.ltn> dir'~t(.u, ir I• onoll'dlllliltoente cor.HJnlc"l'";, A••o~i"~;., do:. IÔOIP~"'!I"do~ d.t E1<'t~ob~;l;; P1'11'"a qlJC pur! .. 511;,> int~<:~VII' " f"VOr' dlll p.- .. •,O!:I'"VO\ç.io dof'. !r>lll:~II'!Õioli'l' do,. Plllrlo c r p:>.nt~·'" d" Fun_d,çlõ!:o".
"ApJy, todo rn;tc dttosy:>.~;t« mtllu<J [, "ls:>.nr.lo :;ol'l"h"~ t.,mPI.l Plll'"~ "~""o
p•'llll:O d« ~,,.,.,,.. ... ,,.,. em>r.-a•n;or (o pr'a..-o dilo;> por' 01"\or
<!Uor" d11t11 f'ln11l P"~" ~D•1Clo.~t•io dil op"'r~'""' .,.,,..,,.,:o di11 ::0:2 do: :o.b~ll. -,Jm•
o;t:~>Jnda-feor;o.),
dos,.c-11111 qui! ~ost .. .-i,. d., t<!:r' "''""'s"'o l'lólõ dado,.
b1h•lc:os spbr~ n !iMlll1" ~rln<;lp,.lrncnt" •:;obr<: as Pr'IJJ.,.~'i>'o;s d"' b11t ... nço "'t"><P<'<.tativ&~ tle luc.-o,. ca CllPI'"-ii<'ll· So:m 1\rj;lum..,nt>u;lio t.fcnlc:" P"~'"" co:mv.,.no::cr-.. .,, promet~u-n•or 'lu"' !Dll..:it>o•l~ illlô dOc:u,mvnt: ... çill•o rorqulir'tdlls"' que oru "'~'!><rdas .. .,. 1-ll'l!>.<;S:o t .. 1ef8nio::a de 8.-a!lr'lla Pl'll'll d!sCutlr "'coni,oro::"r detalh~·~ ~ .. DPII!~'"""íio"'.
"No ~la st:giJ.int.,, 6!. fel.-,., 19 dt a~.-ll d...-1'191;- n:c..-bi telEf'onf',..~~. do: llraoslll:o. de pe"'sc" dt_.t:ndo·$e t.orr o~.-. M:>.rc;o fNri:!> lo Can-.. ,.do (C/H!<;nclo"'), dlr~to~ fio"""""'..-o <.in 1-'I,O::O Inte~Al1l\nt lc:o. OOJ,..,.,nt<> v.\rlo~ "''""los, de dl"t:I'"<~Rió tlg;o.çÕ<tftl. ao long"' dc-Ull't, l~l'l
toOJ ~<>nvenc.;:r···mor q•Jil'"' E:lo·tn•" ~ .. v .. ria P"r'ticioar' d11 Oroorr'tiCil:o d..:omp.-,, ~e
li>< Sl'.d<:, iodcporndornl""'~"t"' ''"" <;i>oi<liçÕ<i'!J t~cnl
o..•s API'"<"'•C<1lo11C\llllo ~or110 [tMP~E!''- Sador, ma" P'>'1<.,_111õp,..r.(Q CDOIP•Jt~IVCI
do p.,.dldo" oo:l" f'oroo.o. Ju,.tifloiP.tlv;o.
:o. r.IO.tro!J ,,a-o dcvo:rl"
d<:!JtOnt
..tos outno,. f•mdo" de p~·""Õe«, como P"~'" r>:q,~p1o a Previ,
Portrc\0, Vlll11:o., et~ ••• "
"Enquanto ~gnvlvia, :to lcm~o dll:' doi$ ~I'!'"• ççom «slõ:o. r.:"!R6!"dlt~,-"
ol.rt:11 d" ,o.o>ll~•.:íl' .. s <li onvon.l Jr... ntos da Eltd~oVr_oçOJr'"""' intf:it"<llr'-<ot: dolO tit:bo.1h<o<'> <>• E111Pr•·••" Sador Junto a uUlr'o .. f'IJr,di;o.,; "' Junto "c:or,.....tor"'"· olll!;t~tbuidor"'"., t:NP~,.;~~~..--a., '•S5«~... or'l" .,&p«t laliõ'li.<Uo.-.
"''"
inyo:st loneul~,,. or" e<;Õiõ5 dor <•mpn:s"''"' b~i" co01o d"'
"""1•"'r de"' ~'"'o>ectc~ ~or>t i~os no11 btd.t.nco,. pro,;po!"ft\iUi' clã S",\de
•1oos ''''"'" ,;., ~.,;o~. ?:1: c 9>, .-nvl~do!'l ~otlo PI'E:'!<I~ent>: l't~no .. nto 1'\ ... rt ln., ?.t.lviP., :..tll'n,,endu :.o "'"'u pcdod.J"•
"r>or
•nl~'''' ov~ <i<> p.-c<;<den~o: • .•euno•ot<w"o~ n;, '11./.õl ~... lt\, "" t"r'ÕC
<IC 6!!: I'•: o.-;,, di• 1"' de .. ~,..n ""' 19?1, ""'"' ,..-,..pr'!'oomt,...,t, ~ ~;, run··
ü!ilc;li~.>
Flrll<•li~hl (l.ighll, !1..,~1 :Tno\nde:-:11. (F•;rtt;,ssl e N11d~os
(or)o:~IJ.cl.,br.(!>l.
Dl-.~uliu··~C! o ,.,.,;u~to Südt .~ conti,>uto ""'""'ent.,
n"
"lnhn po,.r<.::íil:o d~ ,,;:., •nv~o;t :r f\11 Cf·lPr'C•H•· ~·ict\ndo, •oi'j i\ill:OJ·-~t•·n
tl~~. "m11oorr.o do• O'-'t~o'" Jori~<:nt•i<> lnd,;,clso,. qu.,ntc .1o• a~pe~
t<:J~
po11t•<..D!i"' •nfluotrol"'~ do ~"diclo, m•o< ,;... ,.,,H! uni\niooorli de q11or
•• P\<;'õ"'s ~;o s .. d., nio .,,..,.,. ~o;o.os op~õo:.,·de lnvo;~.ti"""nl.u. Te.-.,.ln"d"
"'
~cuniio. l'ic..ou conum .. •cto '"-"' co.<l• r,.,.d,.çilll ~~~ir I» de per
~I
:!llf~un.do 5t?U5 c:rlttir•D5 t.t.:r>o.;;os, "'dtoinl•.t.•iltlvos ~ polo'licos"'"l"indc O PI'"II:<CI PilWII coinPr''a (:[1111 ,ç'i)';t~ (di~ 2:!-dll ;.o.b..-11 ~l! 1991),
con"or,.ul
que
a t:lctroiõ n~o .opliÇ_"-Sfior se-u" .--eeursolõ "" ·~ompr"
o:'<li'«"~" t.ç3c;o«. N«:rohu"" r<'PI'"ev.i\ J;o. rotcelu ~Obr'<: mi.,, :"'j" da rHrctorl• di< E:l~t~os,
d,., ~.in·torl:~~ da p"tl'oo::in;.do~-,.,
E:h:trc.·

.:'"Pr""""

2~

q""

••J"

hr'lÓOS."

d.,_,.ubscri~G'o

t o " .fundo!!' di!' prurosio"' outr""D!I
""ntl),.,

•1•~e

AO::I'"<:dit"'"""'

dd:~~s

~DI\Pnldoro:,;,

li'S.trts tl1t imos

dor ci'l.pt;o.dio di!' r'eC:t.Lr'-

;;cb.-~• ;rcit>~

_dll,._

1:0!11

dt:

""

pa~11.morntos

Pel" S:!ld<' _Jundo!l 4 1ldlantll.-

3

podt:m O:'Dt;ar v!nc:u111.-

Adi~oot;o..,,.nto Po:1~.s.de

o.. t"

Villor<Cr"'i)

~4.04-9t

i .063.~25.0<30,00

(CrSl

444.838.72tl,00

tS.t4.91

4?5.844.866,00

1B:o4.91

51112.629.4 ... 9,00

7.!oi.i35.il'2,0~

~6.05.91

691.974.-418.~0

Pre!!<ent~

Tl;'odo

"'"trt quadre OCSICC:l,.l, ro:«ti!no clu11.s hlpótor•.,•'

t<:ria "'"nio<~l;;o,do o d~mo~;;t~;o.t;-;,., onerc;;Õ-,.nteo"ior ou

S .. cle

.i

V:t~1or

05.04.91

;:!6.04.91

sub!ôo::~

-o

lo)

•

pos.torr'ior'

l.;iio clor ab.-i1 <101 \'i'';' i; cu, b) ;• open1.;:iío de co.,pra do contrcl«

aciol"k~io

dr. Seq,up f'C~U'P"'""'ntos. o1~ P~trd1eo pl!'lll Sade 'Dc.-ill f'ldi~i•

,;;(o

vi .. ~o.ria eno::cbr'ir' a19•l• tipo d<t ~..:ardo

~"""'"ll!.dO.

No p~om<:lro c:as.o, ou'-' S"dE ter' la nprorsrtot.,do "o mEI'"c;ado, no lnr'-

c: i o d., i'i'91, !>Cr' u:io elo Br.nco lt)~orr-Atlint i.co S.A. "BB DTVM S.A. UMa
d<:monstr .. ~io
·~"' "'o,-otivo

f'lctfcl"' de protjui;;:o!l.,. ol'orracio prem<:ntc, vls,.n.do ~;:rlll.r'

ju-:;tc"' p11.r11,.. c"'pt:!.çíic dor ~eC•Jr!<os (cujo r'ef1..,..:o f'ol

dor -,.,Jud""' P.l<~llc:it:.noent~ do:Clilr',..dil de PO:lo noornos.

tude

u..,

dos

• :t~tl
~undo'S

r<e pe_n!'lio ~,.,..ii e. ,.ubs.crlçS:d de .,;obr;:,s,), Mt\nter>~c o<::u1to, o o;cu obJctlvc d"' ad~u1r1r o controlo;: ;o.c!ton-;;.-ro de out~;>. «mpr<;-!:11'1; ou, ;o.ltl!rnaUYIIment.,,

~•.,..-;,.o

rtc.lklc

i.E.,bro

i'i''l~.

de

-·,tlmon'str"c[c

C.en~o

~uadro

fonanco:l..-o $"""'"do,

..,,.~"'"'"'"·:Cm

~.~rço d"'

'5 d.,

d:o~t

.. do <le 30 d• ..,..,_

1'191,

o

Ccons.-lho

di!'

d"' S<~dr t\~r~;~v<m a•.lNo?nt<> de .:;;>;po!l!ll cOr'r'I1''>Pon!fo>nt.or 11. Cr'!.

6.075.;,)00.000,00,

p<\rl'l

$.,..

•nte!ir,.li~~<lo por ... ub!Oc~·dío, .Jo qual

l'und<>!õ d<!' P"'nsí\o p"rt i c 1 p·~.- .. m ~t: '"""'"'nt<!'. F" '·'5 d"' m~.-ç-o <11!' 1?91, por10 di"',; :-,p~s"' de1rb<!'raçio P>\~• o ,.u.,cntg d"' ~apltlll,

tl'.ntcl

'' Pr""<lprill

~ador,

lide. <::oooo •Jm:O.,<'n>Pr"'"" C!Pl pi'i<:iOia"l con~içÕe'i finlln..::.,,r._5, ""•'""
p,-,_,t.,c.úlo de :;:~tli:ncio P"r" "dqurr:i~ 9:5,31X do r.e.pitnl votant" da Se-

quir o:n;~enh .. riil
de
Cr''t1.7.,0.000-000,00,

Prtt~&t.,c

~-A·~
piolo "!Ulll
"'"' dlo;;po'S ,.
page.r'
q·u .. nlill equrv;o.1ontc ":<!I!!Z th. q•Jc pr-.,tendia õ>r'l'"e-

''"·dar com" "Ub!'ôCrio::-~o. de« qlllli" dq,;,pendc C'r""'i 1.439.441.777,00, "ob
for"'" do: tro<s 7'.dlant:oo>.,,tco:,. ~nti'C
"''"•

'

1:1•

di!' novfirnl.lro de l99t. t:<>l'"r'0'1"'cionnndc

'""" "" 1ucrci\d.,_, per m<>io

.,,..li\

"'"õ""'

Abril dé 1993

tll'IH:Io

"''" vi5ta

5

d.,

;,o.b;;-;c·,;,

OO~<t::luo;iv,..,o:nte'"' p.l-5<=tm~

I'

Ç-ile o>ido ,;., 1991. A,;sltuaçio

fi"""'""'~'""'

d-

San.,, divllll!1'1d" Plõlos õll!enl"'" •.Dor'do:n;o,dcrc" da ~i'I.Pt~<ci\o d« ~""'-'''SCI$ no
,.,.,,..,,..do.

'"""""t

l!!'açio 1.,-

Vll.dCI • .,f'.,ito no10 fundos de Pll'nsio v!nculM!o• 11 lnst itOJ.!!;:'õ'"'" l'ordE.-111~.
oiE
indo'coo:o dlf ~uc" G"de Sul ,,,.,..r,~an11 dt< E:n-ll~<:nh,,~;" S.A. h"via ul!11%aclo

parte
p>o~"

!991,

,;-.·, ;,-.siN, <lo
Con~t"'

rrho

do dlntorl.-o,

"'d~u•r•~

~cmprorno.,9IO

do

oht•d<;~

~cntr""o1<:

o

"Rod.-t~~io

per m!õlo cl:!. •JIJbM'r'•câo lllf ;o,b..-i1

-'oclon~rio_dc

;an.-~,..

b.;,.,;c:o do:

dt!

outra comp,.nhi:>. Jesvo,o,ndo"'•"''" finauC:i!...,.

'""'" d:o.t" d,.: f"vc.-"'ir'o dE 1'i'9~, o;:on-

4Str

,o,nto~

.,,..~.,nei·~''"•
11)

,.m

:10/09/9~.

1.1

'1-togui,,t,..

~<ONP<l~tc<nl('flt.c

I~_ ~cc:_ur~olõ

IIC:Ieoo•.t,o."•••••••••-~··•-..--•-••~-••• US$ -:::.7,~':tB,Il01il

dr fln,o,nCill .. ..:r•tC d.:O lungo

~~:.;;:o,

<.ie n:du~;:io dor e~otcque<> •• ,

••••

••• ,.

US~

US$

f"'.! fl'"lfnl«

li

ro.,Pr'0111 I S"ôO$

I< V~ 1

l1<:!l11,0'!09 .. ,:;,,,
).)) ~" reuno'ila '"" Cct)•;eih•>

~..-r<:C:<.dacr=.s f~• l'"'r~ "c .. dud(o
.. f:l<l

cl" do'vlf!õl. d<:

,;.., V~lo~e'!; M•Jbrli>lri~-"' <>3de c.en,l.,!~.-.

!la~tc•

s.,.;--

c:., 1\~"''"'"t'""'~::rc

dll.

d" s~;;.,,--,.,.-,.fj",-,;,:.{.,

SArl«, " ••• v<>tt.OJ fl01'"!11::1l)'!F:nt<:. O qu_<1 nf\1> dll'VEI"Í" 0'0~~<"1'", Vi .. to ~U<: «le,'
C:ONIJ

·.onl'''>l~do~

'"'"' ..,,. ,...,c;u..--

~u..-to l''""'.:::u, a Cor.l!.-

'~MbO:or., "''"' _, Go~<,;c i.l"'itiu.

o;!"

o:onft:>rm..,

S~quip P~~tlo:op~çij,..,,
'' Mt. i~l.

{l;o.

L~•

.,n,.:;onti'"'IV•'""<!' <'01

{,.~04/76,

·~<1nÍ'l1l0

port;o.nto ompedodo.

de
de

V<ltM"'

,.11 1• <:::PI'"I'Il.,iYD rorf'to"r'orntor à r~;:dueio do p"'sslvo dr o::u~tD pr'l).'ZO, \!IVoil ia··
prln~ooal

.;ub&c.-lçâQ

$eqtJf1' En~enhart" dn Podr'dl"o ~.A., o Sr'. Noo:l5con T,ro•JI'"C. Pf"''l'rleota d:'J

393,1100

34,1EI':'i,0~~-

i :o dO'! ""' US$ '30 • 00", 000, 'l>Oindo O

o:lo "'"' US$ 1;',633,000.
Ao \ltdo o:l<l ~orc:o:ont,,.o::,n•o:nlu <l« •.ue o

""ll"int<i'SI

d"' >õUb'!'•~~~,;);Q"' e,;ll'«(r,; llilnc;;-;;•!O'S COlO dl!Ot·"• POl>t~r'ÍOI'"C$"

intc~«!<<•"
<!- )

ii"

13 ~o:... r~tlv"oobro di> \991, ""qual roo ;.,.tor•_:::,~d" ~ coru>~ll do contrel"' ~:..

<>,3'34,000

~·-•~--..__~s_ ~

totli1]Z"(ondo

irre!)IJI:\I'"I<H•d<>'' """~t,,t.,(.l:l'i P\!'1'~ CVH ~íío

~br!l tle 1991 o~o.-~eu r.m 26 da<!•Jo:11i: .. í!·;,; ..,tJ,..nd<>, ,~,,_,1-,.--.,:.•ro;t-i~~oÕ•

lrt\on~

"' .. eu ft\VOI'":

,j,.

d"'

su~cr • d'-' P'll~ro

postL'I'"IO'""'"· "'"p~·o::i_alnwnt<: pel" Comio;!!IRc <!« Valoi'"O''S ~o

lO Jo_omolo~e<;51:o ~o ,..~,~,..,nto de ""P't"l drt~o~rent~· d"

..,)

tnt<:gr:o.liz<ld11S ~m lli.l~rl ,!« 1991":

apr""'~"t;wa,

ao10 obJet ,"'vos dE"t" Com' ro,.:Oo, r icõl. -.... "1~ i aP"""""

bli ;,.,,.. '"''"·
()oür;•,;

l.,ndo 4:5 p<\sln11.11, q"or ,, C I,._. •
<\) obt""'" "USS 2.., "'ilhO~·• :n.-,.vés de ofo:r•:~ po.lbl •c• r!c liÇÔil'5 pre-

~~·

POI'"t,,·,to,
h:;i d" ""• 'l''"'"'l'"""~ o v,.lor prcYiancot<: quJ>ntlfic:;o.do Plll'"
"' '""Pr"'"" 0 u, ent5o, ;,. p.-ó<>.-la <11!'1\0n~,t,...~.,:;;;., <l'x-,..,st. c:om datr
dot :10 do;: ;,El.,mbi'O de tOO~.
_.J.i a "'orJ!ur'!dt\ hipr;t"'"'"• por ;ot>;;olutl!l f~Ha di! .. t.,,.eroto~ e Pl>r' ,..,,..
in~t<IJiiÇÕ<: ..

rlc Alovid.,rlcos "d• S10dff <o'tem VI- 0!11s,. .. p.,-

1'::-=:onõnico-f'ln.""~~i.-o- t?91J,

roac<eifãVcl "'ut•1i;::?.c;i"c in1t'd;ati\ de 28X do val,or' dt\ ""b,;-

,,_,..,.. opr.:r';,eõ,.,. ll'~tr~nha•, :.o obJd ;.,o P•Jb1i''"'ent"' ;o.!>suOlldo

crlç:;:o
CPI towuu o.õnh.,c J,.oo:nto, <JuriP.ntlõ o >'•'OC,.'>SO ,dor

A

o\

"r.'iit 10 )u <,lo R;;~nco tnh.• .. '·t1.'\ntoco:>, u"11>do '''""" r"f'·''""'·'"' Pnr"";o.

.:J

ll:'"

.ub ... cr<dic ~""''ii""' •ln :.~;Hk, ".,;:; 0 .,-,t.i
r.on~·or..,l.:l:>.dc. '·""' '-'~• "rt.
".~3 " <"~ •>::> ln"l·''"_;.., ::'1JM "!:! tê:' '"·'-'' ,~,-ó f'ui ~c·~:v ~:n<entt: ~"~('c r ado Por
"foi,

\dt•''''"'·' .,;.\n•'•n •.1:\ "-nl\1• ,. •-•~" c> rc9i•.tr•-" .t~· r..,;~,~>io ,~.,.

11CO:,..,.

'-'" c.,'}."'

d.,,.on;,trPCÕE!o,,:; osl_gnlf'•~•'t IY•> l"!Ont .... ~~ :_~·~~-"-~~~~"' "~ ~<!'''""~[\<> ~<"
9.99lJ.000
""P't"l

"~Õ,.!.>

onl!n,.r•n•-nom,oa.toY~s, co.-t"O:!<P<Jrl')"'nl<l•\ ~ 9S.• :n~

vot.,nte d1< Srt'IOJti> f.ng,..nh"l'"'•' de P<ltÜl~o :·;,r..·J~mt<> ;,

dCJ

S,.quip

,,.,j,.,

di!

r::o~bo~ .. 0 lno;t,•un>cntc _d., l;<>!ll~l'"ll e Vcnd,. cnt~e '·~ Pl'l~l"~d.,. ::!0
J 11 norlr'o dor 199.2, h;\ u"' P.-otoc:o1o l:le !nten,.-í\o entre- S"''IU•P Part,lcl-

p,.c'õor.:

S.A.

or Silcl• SIJ1 Ao1111r lc:J<nll !\,A. dl<lado dor ~:'> cl" ,..,.,..~o dr

~971

.,,.~uldo dor "dl,.ntloi1Uilntos p"gos. c.., ':l do: :"bl'"i\, ta de 10br'il, 6 d« ,.,.,o~

3.3.1

Introduo;::io

A.; ,,.ron.1;o.ç;Ü<"!o !t"' q•JE n<>~ :,,.,,.,n 11 oos, p.-Ôv{'.,m d" •locu.,o;nt -.c>lc ~e.,,..
t Hl,, ,, -Ct>I., d.,.,., in~.peçõ.,.~. '""l \~ 11 d"~' J•;nto .,,;,, -f•Jrid~ê: .:r., po.::ns"io,

Abril de 1993
t.r~t""'

~ ..

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

t.-an1!1il.<;'õ~!<

i"Clbrll:l.r"•.: ,..,.allz,.~:r.s

<lbl'i'! d" 199.::!. D<l 'Ri'O'IiO!Ill. dlt

tril

!'17 CMIO~,

<:1.:

...,.,.,d.,dore.,

CUJI

,..,,t,...,

lnf'o.-ro,.<;Õ<rs dos.ponr'"vorl .. ,

"'"r<;.o ,, •.
~.-oc:o.d 11

o:!c.c:u"'""t"o;Ko- cofr<r,..pandincl,.

"'f>Jndo!l, J,.udo:. <if:

l\VItlrll<;iio .r:<t~r.-n",

!.1'90

.,

cxtn!dd;,. liMos-

foi

.,.,t.:e

trh:nol::O!I

f'IU"Il"C,.,..II'5

I'<Zl~tt<i.-ro,. à .. drrl!to.-lll• 01 <;onu:lllos, dotSPII<;.h<as

lntt'rno.,;,

for-Riuh.do"'
in ... tiOru:r""' ,,.,,..,.~.,..<I.,J..IC"s •los I'<Jndra. '"'"<>Po"'t"" ,. contr'!.-

~"\"" dililtl"!lliS

""goc-r""'· "'"''"""'"" dt! ~tilev.lo, ,.,..c:.-it•Jn••
oH'""''""d"' Plll'ó'l os fin;; d,...,t.., Cumlh-.S:o.

propoo;ta ..

o.Jrt

v<rnd,.- +'or

"•Jild<.lS p;>,~ll "P!Ie_;o,_o,;_J!'!I'-;.

dl"C n!i! 1 evodcncle qu~, "" p<!rl<:>do 9"/90?,

""''lo~ I., do,; f•Joldos pesqui-

li

nio oi>edorceu ioqu~rlli" '"""d""cnto 11;:~;..1. H;i ~a,.os ''"' qu~r

s>odos

~rn

t i•ornto

itoúv~'"

'!''.lP<:"r'-' o

dob~o

do liNitor

l~:g;~,l,

S•1rge

do~put;:.d(.<~

tal

,;plo<:llo;:3~rs

""'

!r~~óvti'l

doo, Illvcstl·••mtos d<>s F•1ndos dE PE:r, .. 5to

no T.:.-

Voll<;.,.);~.das 11

d .. o:/'10

.d~:o:/9\

dE

c.on!.,.qu~ioc•"- t.;,i:~;c,. d~;,s,. "..;or<"••li." "o"'
~~la

Ft~soJuo:;iio

.,.1 ., L "'"""'"lo,.,,.,_

~61::.?,

ojo c,,n ... eH••' "',;>nE't-l..-1<>

•c~

con .. c:•ent_,, tl<:t1on,.tr,.ndo

I!

llln-.,r~r

I'<IÕO!.

""'"

€"'"'"

tl>~

t_t"ao;o on,rc.,ntc

br~"•'l"'ir,..

o.aci"d"d"'

;,.~:ao::~o

O

I?••

~"''" , ...
46~.

~~7f.l,
<I

Not~

Pel..,

t"Pli<~l

PI ICi>o;io dOS f"•.m<ith Jc

""' C'1N

~ .. ~ .. :::,.,.

""~

~.

"'"" t<"~t~vi\ ~~'> dõretro-

t<oct:ü•~:~c

~~ln

.,:uv,

,..

<"~f.,rod" 1-<otll .frtl.:o.v... tios r·,~co" di< •>l'll~~~~o "'·''-"""'""' 1111

v..,u, P<tl·'

J:-nf'H,~

o;:N •J,.!l

"~'"'''1adO"-'""''o:.
~""

de b"n<:fo'c·o,.

'"'"'

·'~l<"•••ento Jll.

54,4

veiJo' cri""'"' dif'io::uld"'d"s ;..., t"'ntatovas tlo Governo.,,.

4"2, i

~'0"

~5.1

34,::1

:;s,s

~1.2

16,1

14,8

'l'E:LOS

:ê8,0
:;!8,0

31,11

2'?.e

30,7

:n.4
:;0,4

PETROS
RE!="ER

4:5,0

4:5,7

FAPE:S

4F.I,7
43 .• 6

49,4

36,6

39,4

S0,6

~!QRA

22,::;

n.d.

14,8

FUNCEf"

2B,::;

20:,1

23,7

BRASLIGHT

27' 1

--4"1,6

47.1

SI:STEL

n.d.

24,5

~4.2

PORTUS

2B,9

29,6

PRE\II

12.1

11,2

"'·'

C::BRXUS

- ,\dtit~d~ ''"''" ~osiç:;u -~,.1 r .ta em ret-<~:>.J A ""1 tt:~o,.iÕo
noob 1 ·
!•.:.r.a, ;.,vnndu-.;,e P"-<"ti~·•l~rmomtor ""' ~e>nt,o.
'_qrto·~o ~cact'••
rr,. ·nvr··••-.p•.tn'
~.o:lar, ,-r-E:SI!rv"ntla-··•-, porcim,--q•Jr o•
e r-..ndO,; ·~l!'<:had<>~ r>:iío;. vo:t>h>l'" a .,.,,... R1R",.,., ·• 'D'"ffS
~jl iÍC'º..,
U'-' ""'tut" unJe, por <:ont•n!l~!l<•d .. U« traa•~•n a·~trlr•
~·
j;i ,.., eonc<entr" ,,.,,..c~l'll "'""""'"'"'"'" dt '"'C.'l~.,.,s. ':nt•:t•d~r,.,m'""
\S. ro:""<:Ões c·ontr~ria~ ;.-;;; 1it~it..,.:Õ011o ;.,po"l""' pQi~, ""
'""'rino::•"· onve .. ti~ ""' ;.,,;v,.is PII~"<!:C:"' ""1ito '""''" 'llm!>lBt~- •)<.) qur lnve~tot",
1'0<" """"'!>lO, «!11. ao;ÕQ's e d€bii:nture<~. Considerou-se qu~t,
coM o-tE:m~o;~, .. ssas ;,,..rr~~:ir'-'s r.,l..,tiv"s seri:o v"n<:id,..,., CQM "-;;;of'<r.tio::ac:io O::os l<•t<lrOJediária,. f'ln .. n<:elro.;. A '!ltEI'r• .. \1..,,. d" d,.i;~.s vnt>dad"s do: ~t"I'VIdliino::i;~. prJvadn s.~ traorfnra•ac.,"' rn;.ygrdJ"•'rns Mnç
"mchili;írtn..,. ;~,Uno d,;: "ocl>~lm.,ilt" d.,.c ... ti.....,l, o:
.. c:onomlc::a•,.nto: dc.,ont"'"""'"'""t"c, pod,.;.;!l-C<JNPro"'o;:ter SE:!'1am .. nte
no futo.~ro"' llqijldco: ("~•"o considerl\ndo n:l:o .,.,r "'"t" ..... ~,.lvo:l a
11;,.is r"l"v"'''te nll!1o ,.,.,.,.,.. ....,-;.c!" 1on9c pra:;:co) '~ "t~., ~~nt'<lbil-ida
d.r: <.'la" l\Plio::'<I<:Õis, !>Di.,. n!i\o há eomo_llª-r'-'ntlr .qu,.. <"<:nt ... bolld'll.dcs.
"'ufo:rldu; no Pll'!l'<ado
""ler seJam g'llr>tntla"' 9c obt~r,
.oo
IOO:S."'o níY,.l d<i' liqutd,.:, i!IU'-'l no'v"l dG!' r•mt,.,billd>tdE:
rutOJrll."
(~rif"o da Ro:llltorlal

parto r de 198:3/1996 .,;o:;. fundos

""'r

05

""li'""

12,2

p~s:;•~"'" 1'1

sorr prvs!lion.,doló pchos

r~ntllbllid~d,;:

qu,.•tlomóv<tlo; (o::,.rti.rlo::ll-

doll de prlvlltl:.;ao;:S:o, tftulo:< da do'vida lls;Jrirla, Of"NDE, ..,to:;l.
Gov .. rn<:J C<:Jl1or, ap""""• +'ortalorct:u

l'~"+'"rin<:lll por apllc:11;.i"•

11

U10a vv;o: d"l'"no::adt::ado, ~ss1r pro c orss.o 1111nha dI nli,.l o:: to
descobr~.,

Os

fundo .. fie

1\S

.,,.lho~,." oporto.~nldad<rs

dv rurrc11do,

0::010

podv~

Unia
poli~

dil'P<rnsar

dlspcnd.lo•o

O:OIIV"l .. Of:nt~

d~

procedE:ItoiC a_u .. a anll.lil'<r

a.nal;,.,.da ..

por

u .. <1"p"rta1unto f'nanc .. !ro cou d"

por ua l;,.udo ond" o n~g•:lcio

PcnsSo
.,
fl-

:>:M., •. o::ol~giacl~.'.

prclóldcnt"

C:l)ap11c:ac:ies buroo:;ditlc:a•· Oló dlrig,.nt"s dos f'unso+'rcndo •ssthtlo siste.,;oitico! dlrcta..,ntc

atravoi:s de per11onalld,.:des !IDVotrna.,,.ntal ,.,, d 1-r I gcntCs de -órci"cos ptlc d" ~rnt idad"s "llnt .. nvdono.s dos fundos, caNo é o

bllcoJO
A
.. xtre~•
11ais

pavi••nta'!o

da• evl-

n~rgó~ios ~oblliàrlos. E,:t,.~; aJO•ulllr••

aodalidad,.p;l o::o•pras

'd;

tvrr,.nosJ d"

~;alas

i .. ol~d•s

a
as
e

otiO prêdlo'IO co.:..rclalsJ de prédlo'S o::o••rclais lnt,.lros (ln-

chtslve lli'd<ts d• •~tpr,.sas)J de apal'taaento• •• "di-rio:: lo• ,.;.-Sld,.n<:taiSJ
c:;oapra

o::,ot:ai~

d•

::r•-s•X)..,.

d"

•ho~p/rP!I

l:f'nt•r•J

part lo::'lpou;i.-

•levadas

lholl. i"l,.o::ais

slvot •upotraercado•)• onde o v•nd,.dor.; contrat•do Para a construc:SioJ "
total potlos i'undos, coa a o::onstr11c:lo !lendo contrat•da .,.,

resl•• d" adalnlstr"at:Sio.

illVCII.tiMcntos,

quor

.;,:;gerido ou-- i~sac-Õn~'R'ti.adÕ.

i c:ondiclonada, .d"

0\Q.d-Õ d~õ:_to.rrflliouont,.,

peli>t. poslo;Õ"s do

do!~

tons,;:~

i"undo10, nos ne9Ó<:Ios l•obillol.rlos, G quas" nulo. l>ou-

r.:os•..io ""conselho,., coMO o da p.-...,.1, qu" qucst)onato, o_.. f'or0111. ef•tltransaçie10. Ali11 dls.so,

"'!. tra,._ltacio b"'rocrática e a

"'nllli!li"

apcn•• uaa piart" do proo:::c10100 d .. Cisórlo.

Con.rorMlr.

dciOOflStl'lldo adlant•, a10 1.,+'1uinclall -ln+'o~,.i.(s dot-s"cr;.""~ha ..

.,.rol.
pel

da

l:t.udo

•alor i•portin<:lll- llóto explica porque um n.,gdo:;lo <1•1e,
lnicill1, dot,.eria .,.,. 111cdlataMotnt• r"JG!'Itado, reccb"

IJ;,

papelo

r"P"t Idas

d~ adlr<l\lar-•• •o• lnter"'~~""" do fundo I havl>l, pbvia•urnUlll:t. d"cisio Politica d" vlablllo:af" ;..quel>~~ trllr>Silo;io. s,., na ••aiO-·

t~r,

r I a da• vc:.:cs, es.s•to I ntcrf .. ri!nc I oul.

! nf-.~r,;a i • "'i o sut i 10, em a l !ii'J"'f'- c a-

.. las se torn1'11 o11tcn11IY111s, coM lnt•n•ldad,. qu:>.sc agr"••lva - é

Jo•

o

c;:a'!lo, por exc•plo, da,s Nantcncdora'S que "'r .. ~OM<I!ndara•"·o _fec.ham .. nto de
d .. t lrf"Min:o.do nc~óc I o.

t•ti

'rncorporao;õ~rs, tanto rorsldotnclais qu•nto o::oacrclals (lno;lu-

lncor"porao;io

"r"'

·oportunidade•

i11cd i;..ta d"ss ...s f'atos f'ol o volu"e o::rcsc .. nt• v

div .. rçlf'lo::•o;:io'dos

dlv...-,.as.

<:liSO

o::aP(tu1o próprio deste Rt:).atdl'lo.

d"o::orrincli<

">~tl,.,clonando

o.r do d ll'trtor flnanCE:Iro. O .E'"P"l tl"sel!p<mhado p,.JO'!I

f'.,=•al __ .!""Pn•'!lcnta•

dino::i•~• tratada~,.,.

oferta~;,

p~.tt i c a,- ... ~ lrat;~.o;~ot~ s-lt<t;;;,át leo d,..~.,. tI p-~ -,;.,."'~" -.,.,.no::a f'ol
A1gu•"'" das of~rt'llt. trraM ·l',.·lcclo;madu. di!' i.odo çu.,)iSt io::a -.;

Na
&el!llldo.

tos

o::o~totj•dos,

d"ssas

H::i.- f"o-;...t,.s c,jldi!ncl.,.,. d-e qu~ a dc-c;i;i:o, ,.,.borC~ >I.P>IrEnt!ro>lltllt.., de nat\!rc-

rcpr~s .. nta_

d.ot o::apt11r Pcq\ltrOifl'" pulvcri::•das ?<JUPifriÇlll or bu11car

dos pas••• a u:r

o::o•p>~rlltlv>l

;o.qu"l"• <1U" c+'orrcccss .. ,. Ol'1'0ior scsurattÇ'!. ,; -r .. ~f~bil idt~d~.

var .. '!'"

ou

O prc:Jc:trdlmcntl) mai'> ad..,<luado, parque r•-

o::art,.ll'~í;.ada.

ou rcdu:.:lr si9nlol'lcatlv:t.s"nt" uno trabslho d"aol"lldo

lnter:~lllnávci!l

i'lJdv~io;.

INP"S•o•l ,; qu,., Peroadicllmotnte. um comotõ: d" onvefitl111ffi-

nant:i:a.,otntos l10obllli~los púb.liccs oo.~ p.-IYados, de •lto CUlto" sujotl-

:a

<JUit Ol> trimites burocrliti<:os que

o:;oncluia

dotsc:ob"r ta. At r-11 i r do I .a· .ou tdho gr•ndcs fundos de

9r•nd"

~o:toam~traram

de b11rganh11. dvrivado,

con•t.-utor"a•" lnc:orPOI"olldor:>.s i!'.to, ta.,bia,

111

no1qo,.ro di: of,.rta ..

""'

prÚ P~ I a •

COMO ifrand"s inv,.stldcrv•,' eapaz•s d• disputar

ino::lu'!<lv,.; da <:llPIIcldador 'd" '1-tuar de for1111 q•JIISC
Para

ca11010 ..,.,tudadD'!!'

II.Dt vo::ede10 a ""1 1rbr:ocio de o.~•-nc~J6C: I o l•ob I 1 i á.- i o v•r iam M'Jl to de fundo
~>~orn
+'undo. Ao lcngo do t<~mPo, os i"OJndos de:: pen.,.ão "cuouJl;>.r"" g!'"'ndOl

tos

<rPit.ôdlo do o::ong,.l.,,.cntc d.,s :o.pllc>?o;Õ"• f"lnlln.::ciras, no Inicio

I noôv" is.

'''"'H"'

.:,.

monto:,,;.,.,

O.s

tituleS PÚb\l<:os d" llq.,.ldlf;o:,.

do

~t:o::ur

mi:lbili>Í-

-"'r:"~ I

I da~"" 5!CIV.. rnl1RIIrllt ai"' ""' "'" t I do d" •dqOJ Ir I r .. m, <;OR1P•;l ser l•n•,.nt e,

O

o::"n~li:u•r

f'und<J'l p01r~ c fo~t"'!l<:.:.ino.,nlo Co 0\i"rel\do do: ""l<;!r"'"'

Jas

n<!o disponÍY"l
1>.

<~.~ter

tr~n;·

Funda~õu.

FONTE• OMos bois i tos obtIdos nn

"·"·'

oMÓ··

~tivod~do;-f"i"

o<»S<><:o"'-d<>s). A Not». -""' tr.:o:hc

33,.:

?REVIR8

n"

""''::1'11!", _d_~!>:a c1õl.ro, -'!'Clll'lovo;, <"11!: 11.,.,.~ ~,..ef'l!~~·n,,;;,- ;;or ;,.õ-

::iõl,1

20,4

n,·~.oluo;:~O

i'J.!.c., •.,e.J.

Con~~lho M<:>net-A~io

30,B

<:,:t

~aL.-;<Ocono>~1is

,;u

c.rit.,

4::1,7

do&

,.obre""' f"OJildl)s, ..; os p;"obl""'"'" d;,tor tlco:or.-o:-~tc,., .;,:; '"~"" <~nlll ·~1:1·

5'!5.,3

ZRANDtZA

~:""'"'

"-r-.,,.,.,.,

-1><~1•· in>~n<alisNo,

<llt"'W

POSTAL:S

""'-

NM;,.~.,.,.~.

"""'rc..-\:'ri-:i~- ;>.cenlOJ.l-

c"
PREVINORTF':

,,.Qt,olí.:.~'"'"

""'!IOLIO'>

onY.,stiO,entos i,.-oblloiÍr<<>$ tn01b""' ~"flo:-t>!' <>

{difol~obuoo;i:í~

Jun/92

-------------~----------

n9

f'ol <;ist.,m.H

"'~''"'a tlõ:mpu, n!l:u "'"'

1\u
,;,..

F.:ntodad•s Flfd1r!":llo1!1, nos Te:rml)ll <.la Rorsolu,:.So CMN 1612
-------------------------------.------------~---..--_,..~---·-.

FUNDAÇÃO

,,. 0 .

,,,t.,reSses .;:nVolvidos-.-

dco~,

PerccntOJõl.l da'll

por empr"'s''" do.: ~on"t<">J~<íu civ•;

t.i<i!,.;obctlii!t>O::<!I

mo
P"'rtt~l~a<;;i.o

.1~ in-

Pl"<faa<;lom""t" ""' "'"'P'P.~" ~SO. fo<.al 1.:..,do "'-''itw ;;:..,l,tcl,·oo.

o_ invor•-

natural 01 .,nt~

a qul'~tlio: "<NOI' motivo,. t ... ~'"'" """"'""*'do tl!ll 'onecntn\~~o d"' lnvorsti-

QUADRO N2 \ -

"~"'1

ii.<.>

~·'"'"~"iro~;

f'arn<'ce~crr." ~<' ~eC•Jr"lOS" 11 o::...:str.~ l!i1!ót.,,;t .. ll .. t .. o, .. vi<l!lm<i'nt"'

O<li>\,·io.. ,

lllc:•da

im6vc;:is. 0 ;IUll-

t!:'ll

•'l~n:e··,

•"<.~o u <!:I'Cs<;ent"' ~.,,.~.,,.,;:,to ••u lomit"' do: ·•Pli,·,,~;;,,_,., >mcive:o••, ""'tabe~

A Rewolo,H::il:l •lo C:On!õ~·lhu Monijtá.-oo .~,.tron~l n~ fQfZ--c~;~~bCTqc-tiu
tl!'tO l1e 20:!: dos r'"'CUI"'liOS dOII

De"'"" Lert .. ror.,., os !J!",.nd,.,. _.f'.,.nclos. -no ;.,r~l~lo
vot,;t olor~">. I'!>SS.~ra" a"'(''"'" Como vl!'rd"'d"'~~"

,.,

~CMP"""

ciO'

Terça,feira 20 3417

Por todas ""ato

.-a~ííc,.,

o Pl'oo::csao envolve u• urand11 potttno:: 1•1. pa-

ra t,.áf'lo::o d" lnf'lu,ino::.la e O::OI'rup;io.

3.:t.:z
1

A

~ottl•-•

ldotntlflcad~t•

nos n•••cto• c - l••v.l•

<l••p .. lto da div,.rt.Jdotd• ~"••e• Pf'Ob1,.aa11, -rol f'Cil">lv .. l

drlií-los .2-~ grande• g:upos_,

li

scgu Ir dI ser I Mi nados•

enqa.•-

•f'•-

DR.f'lo:lincla" no Pf"Ot:Ra•o d., avaliaei"- ao.~i!n<'la dr avalla.;;o!i<>

t iva1

cDnh~o:c:l••ntg

f'alta d•

s~ap•r-f'lc:lalldad•r

Abril de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

3418 Terça-feira 20

t,..,.,,. ..,.,.z.,!i.

t~~r~nc "' 91b7 601!1 VRF

's ,.,.,..,. " <::onstru~ló:o.

>;>Slt:" p~obl""'"" ccor~""' n~ 01ainr d" tod:o.s "" fOJndliCÍ:0!-!1,

s ..

é f'oi-

(;.il co,.pre•mdltl" Porquor .,l.,s !lo: rcp~t""' """ d~t"':o.i~.

falta d• Pl:""'ul•• d• c:aapo

o c01nHH ""pc.-oidic<> da!l

\74 B18 UR~ •.,. p"n' ,

t4cniCOI lnccmalstêncl:as, IIOPI"orc:isõ .. s,

llllobill"irl•,;.

nl\o jufiitif!ca o

"'"t"b~lo:'-.lt.Hi!ntu dor t...mil. ..,,.tr'ulu.-a ""~'"'~ l!illl.:ad11 """ funda" d" P<':nsS:o.

b

Olv.-rDii!1'1c:la5

.-ntr•

V1llorcs

aprovado• e valor•• de Efet lv•c:io do•

ncvdclos

A

Pr'"t lcll ""Is co!'Oua dos f'undoa tllm sido :o. dor 1..0ntr~toilr' ,;;.,p,...,s'lot; d<r con-

.. ultu!'"la "• 'lm
nhal"l!'. da

pçu,.t.co.~

~a•

J.Po:tro!i, p,..,...,l, t="unc..,f"), .,.,,....,;.;:os d•

en~o:

too:porl,.mento correto o1o 91!l'tor dos inv.,-,;tom.,nto,; imotllliárto-s:

,..;,nt•m~dor;o.

yet"al, <..ont.-at:o.:-10<1: r.lS IIICrvlt;oa d!l uma únic• con-.;o.~ltof"ia. Ell$0;1

Fm

proco:dlnurnto

o;! d"f'l<:..lcntc,

~•;o.nlp•~la<:30!f>

-

poia turn1:1" av11.li>H;;io mt;lto I!Ulrto:nl.vrl

.,... ""P«CI"l p"'la •o.n;in~l~ d~ ,..., ... o••trl< rO!'f<rrl!nclll

de

Em d«ton Tinl\da• 111itu1\o;:T,n., os. llludos. s.io cli\l"lll'lO<rnt<e_lr~o:alls

"'"

t~s:

outr;o.~~o,

.rvl<i~ntll

fica

quo: c l"udo f'ol

duzir V'lllcres Joá 01".:0tl'.b!!lo:cidos
clct

te.,po •nf,..rlor

•..una

11

11

+'ormul.odc do. mc_do a pro-

priori. Hau,v.,_ca$OIJ o,J,., n•Jm lntllrvalc

"e'"ana, UM )auJo se-r rotformulado

~orn

fyndo, "o i::oncr~ttizar ,,,.a t,.an!õtoC:io lmoblllári" llctrill, n"tural-

di!

ln€nte:,
obs.,rvar, do: ,.odo estroto, os termo;; dll do:ci~:ilo ola """ d\ro:toria ou do •cu Cons~<lho. Con;;.t>ltilmo,. Por"i,.;:, com freilti~no:-i:o., _,.a.,,..ac:íio:t-..
t.rr"o~

,.los

'~ I sS:a ~t "

t•J,do s .. '<rSOJmindo

lndcp.,,d.,"t".:."' ,...,., l'"'squlo;o'I.OIIf'el,iv"' dt cl!.•po,
t.:OJOP,..rll~il<>

"'""

J .. ,. d!f.,r<rntES

of~·rt

.. s r•ec .. l>id,,.. Ou .:nt:õo,
~cbrr.

lôrios "'"' liMil11o• a v01.gas cc.,.,nl.ir·lc•
1 o af« ... t

'""t.,,

o.!~tl

tr~onloM:lie-..

.,.,ro

cutr.:>s probl<rmlllo ,.endo

!!4/0i/9J., <JorciCI'• 01anto:r a a_TN

<:16:

-fo.m-

;.,obili~rlll.ll dOA

rE!"sultado dor•s" dcflé:lin-

~"'

do

de5pacha

do

to:ril< 11-c<:>nt.,cldo n:o. <;:OO>Pr,.. de

(Vitlria-ES} pd,. Prfi"YI. Em 09/1!11/9!..,

de t'>ilbin"tc, ""' cxerclr.io, Otf'lrmowil quor a Dlr.,torl;o., "'m reur>!So

P<~~ll'!

po:Ía

061~61'11,

r<lT!!•'~nt~,.

Pr.,vl,

ccnfCWO\ct At<o

c:ont~atc

pr.,ça.

pcd.:--..0!' "fir,.al· qye a .. dcf"l<:le:nc:.IM!õ do:· .._val illo;io

u ,..,Is uravf! proOli?IOll. ru•'l!.

Muito!!

os pr.,çoc; apresomt:.do• pl\'-

"!U<'Il qu.,r cut r.; :>ari.,o:tro d~

~cnclus:f:o,

;:::,.

•~on~ti>•J"•

c.<c,.:

M;:~o

r.,l>ll.-

<l<J

Chllf'E

di•t<~rc:iio

oJctDta

Vitõrill

Shopping

c'Jes

Pillllla•ento,

c~~tlebra,-:ao do-s negiÍc los.

E><o:,.pla

valorcts

r::oo <~<.~•ta~ o<:.,.siõors, sio <riabor;o.dcs ro:\llt6ro<.>s "'""' tu•,.c .,. "v:;o.ll>~~.

..,,.r.,rent"c a .tr.-a 0\dquirida, pro:~os, f'orma do:

g;o.r-1.1.11tl;o.'iõ, condlçi.,,. p;,ra locação do imôv.-1, !lntre outro-.., cntr.," dv-

\n<le><:Odoi' <I"'-'

ccnstruo;:Sc

o COn$"lho

n(;! 15,

con<õt~u~âo

de

~OJI'IO

;,

Fi~~?.l

do

P"reelll~"

~..-rno

M><s

!1hopp/n9.

llto

da PrEV! tllCg>l qu.,

-flrnado "ntr.,."' TYndo.,"' construtor"

C

;Roral

Vito.ír<a l.tdal, "'" 2~/12/90, 11colheu ccmo indo:><.odor o !GPo <)U<r h;wlll ,.;do <l!!~l<lldo ""' r<run•"ã,.,. dll ~1.-ctorl• d"'

Enp.,nharia

DI, o:..ontrart,.,n<IQ

Cyt i 1 i :0:11.~~0 do BTi'-11.

Pr"'v I

,; la lrtlc:lal.
A

propósito

dla~nó~otlc:o

problll:'"" tl!iío

llOJs~riiOtlvas

"'"' lmdv"l'" ..,,. c:on,;.tru~ilo d;a Previ,

v..:ctin>lilnttH>
qu•i

dor"""

as

c:onc:lu!&2'cc

r<tali;:ado pelll Auditarla do B.mco do 8ra,.ll

r>"'

do

1\pravaçio

de

t

ransa~õcs

por

v•lor.-s sup.-r I ores aos sug.-r I dos e•

avallll~i:o

lawlos de

Cl\.j;o.nll!lro de 1992,"'

f'ol rot>Jiclr"do, _c.omo lt."'m 14, n" Ata do Con11clho Fl;>clll d.tl Funda-

(O;Ao~

."'o:fer.,nt.,
2:5-29/0:5/9'2:

;..

nrunlio

,.-

ron.l i;:ada

nos p.,rlodos

""

11-18

e

d"

avallao;:llo

dlro:trlz:e&, normas. op<~r,..<:I.On11ill e 111.l~ada:11

do:<:l•ô-

'""'

b) ''" lncbt.erv.'i.ncla de normas da 1\BNTF
c:)

hi

d) n>io

f')

Em

nll.

do., trabilllhos

~

r~r•ll:>:lild•

doll o:ngo:nh.,iro• o: "rqulteto•

e>Opcrlinc)"'

to:.rla
lilll~li:o,

in.-renttrto •o SECBI or,.tcJ11'" 51.nado11 o: a

~;,

e'ltudo r;obr<r .. "'

rornt~~;bllldade

Oi_r.,.to~<•

tornhll

rt:allzado

1\uf'.-rldto. nos ,...,Prl!endlmo:ntor; .:m

c:ur-wo IRI!Com .. ndll.o;:lio n2 i6/92l".

:ando

F'~orl"nôpoll.•-

r.-sld.,n-

SC <R. A.lJI'II,.ante L,•.,go, 1-41-Ccntra), contr"-

u•a eMpr.-Jtelrll Pll.i'a a

reallza~!lo

da obrll.
23~11/91,

_por Ct"1i 1,16 bllhio.,. 01/i6/9h .,.

tErreno foi

(l

of'ere-

"'Ci.•"r"' di' Valores

I•nl)bill::lrio• de S11nt"" Catar!""" "'v!!llau·o to:rrcnQ •• Cr1i'209 mllhi.;s,
.,,. ~0/12/'11&~ laudo da a"nco do Drasll (f'lori;~,nolpolls) •st~obcl.-.:;.-u uro
~60

.olilh3ors.l f"ln,.llllente,

0::.111.!10

deu"' o.lnlco laudo. Na

pre5en~a

dE

duas

ou

"Kemplo d" ocorr..ênclll. dc•sll.

dlçtor~"io

podero~oa

citar o
(re5ldenc:.ial)

paro:o:la de Bol!l:l: correspondlfria,

10

COM

b"-se n• ><va-

•m· 10/05/91, a CrS i6o'

11!1-

l hics.
O

"'"'"""o probl"'"" fel obllcrv>!ldo na partlcipaçilo da Previ

constru~ilo

t .. ntS:,

dt: 1.1m cdlflçlo rcsldtrncial,

n>~~.

CSIII%) na

Ru11 .losi .Janarclll, no

Bu-

.,. S!l:o P11iu1a-SP. E!l 07/0:5/9•• o terreno f'ol avllliado, p_elll Bol-

sa de hodveis da Rio d.- .Janeiro""' Crs·::u.e •llhâo:•, .-q<.>lV1'1lente-s"' USS
-4,.!16

mllhíl'ot5 de5ta data. No d l• se11uinte, o parecer SEOBI/EHO•

"11.1 1r

18/0:1/91, a Previ aprovou 11 c:onstruclii:o d.- UM pri-dlo

Vólllor d.- Cr$

do:

90/47

qu.-·" Prorvt pode':' III. ço•prar a terreoo por •toE CrS :26• •llhô.-sJ

noas estranh•••nte, c:onclull,l qu.e a parc .. Ja do terreno (76,6%) a ser ad-

"dlclonal dRilcllt probl.-,.a.
Clll

l_5to no

ioopll<:ado .,,. SUPEr+'atur:uo<rnta io tcrro:no, pois

op.inou

Um dos negdç lO 'I da J>rev I dotvllt

:lal

prE~O-

d"' ;efero:nt"" BtiX do to:rrcno, por Ym villor de Cri- 211,4 ooilhie11. I•to

hll lnd(.:lo,. <l.- que,_,, cu10tos dos ""'preendimtrnto" e'ltio .-leva.dor;."
-run<:i<> d!a•o. cntr<: outras, recom<rnda o Cónacl-ho qui -•'fo-;[o

;::..,

Cl

'"'"' Sio Paulo-SJ>. E01 .1..0/0:5/91. +'ol lavrll.da a o:5critura de coMpra e venPror-

!lll

VI/SEOBI1

prof'uodo

-

trato da. Funcef' Pllra"' con,.truç'io do Edlf'ícto Hl5sl•slpl
de -ron>ll pessoal,

jall contr11otad::>.li ."QYII'l ccnstru~Õor'l d.- loulveill, ati- quE todos o,. probloruir.s

u11 n&-.516cla lmobllillrlo que

ma i t. aval i li.C:Ões, por ent i d•d•• dI f"•rentes, Já n'io •e r III razoável kPllcar,
análise crlt.,rloaa, ...... ml!s•a fOargeM "Sobrl!;. llvaliao,;S:o maia
COMa

re111.ll;:açil:o do: <rdudo dlt Jl'lo:rcadol

conduc:S:o

balo.,

o:•

"'lt"-·

nio hã ""sror9•~iilo di< f"un~õc•H

"'> ,.

Ent.,ndo:mo"S cotoc ra.:oivel

f'ccftam.,ntO "Sotja .,stiPI..<ladO: c:o"' u11:0. mõ\rse" d11 "tÉ 10:l: acim" do valor d_e

"") in•u<l .. te"'

cldo

e

>'.rea de in-

o~~m

1-4/02/'11, novo llll..ldO do llanco

do 8r1'110ll ~rstipuloOJ 1.1.11 valor dE CrS 436 llllhi.-s.

I da por !lquel e fundo poder J a aer negoç l11da no. l nt ....-v ... lo de ers 321&

mllhiES a Cr1i 3::1-1!1 mllhi.-s. Eto 1!'3/l!l::V';'O, a cHretorla d• PrEYI

>~~.provou

11

f>1l';rt iç IPlii.~S:o no Ci!llpreo:nd ill .. nt'o .na proporçi:o de 8fiX, •o:ndo qUe 11 p-arcela

da Previ, re-r .. rente aa terr.-no, podo:ria ch'!'gar.a CrS 3::10

Ocorro:
no,

01lihies.

<;OJe, Coll ba111ot ·"''" um pro:ço d .. Cr!õ 3!58 otlthi.. s por Sfl% do to:rrtr-

.s..,

chor:t11rla ~ Ufll valor tatlf!l pa,."' o tero>el'lo, de c-....s 437,:5 oollh'ílEs

qu.-. ,.., 18/&:S/'llt, eorr•5pondla11 s. USS B,:536.•1lhães. E•te valor, api"Ov.,do

pela. dI reter la, foi

a8X

li C [ ••

d• aval i ao;: i o ( e• d&1•r•s •Mcr lca-

noJ:O) rrall:zad• pela Boh• di' lMIÍvels.

Ero 15/11-2/'11, a parecer SE08l1En:111a 91/19" c:o•parou as •valiacics do
SEOBI

do B11.nco do Braslt/OEPIH <FtorlllnÓpotl5). Pll.ra o terreno, !>•

c

valarC5

-for""'• r.-'lpcct i va111011nte, B'1 79-4 VRF •,. .- 261 :54-4 VRF '•J P•rio,

ccnstru~lio t"als. valere• f'ora11 i •::;:. 73.0! VRF's.,

s•i

a

68'1 VRF'•· O par•-

ccr, Pllrt lr>do doa valores e•tf.. ado• pelo Dan~o .do Dr•• II <c"o;~afC -~~ioba1
!llals

bal><o) c:.hetill • 1.1•• tlll<ll int•rn"' de retorno di' .,71!1% B!I).A Dr•v1-

dade

está e• q1,1e,

r•c.,...

~a

VRF's). Ent·r.,t•n~o.
ca•

concluir pcl• ,.eall:>:ao;:io do

to••• co•o cur;to de c:on•truc:io,
bllse

o:.,

o

v•lar

e•preendl•~~tnto

•7103/91, • Olro:torla da Pr~~tvl aprova o Ms6'c:la

noa valor.-11 d~~t 68 272 VRF 'w " r a o t.-rreflo ., 734 -413

p•ra a conatrU<;io. III
tr•proposta

d'o

a"-

!"ai• alto_C1 •:55 78:2

d~otspelto

VRF ·~

dlaao, e"' •s/.:5/'11, at..,d•ndo a uoo• con-

of'ertant.-, • PrRvl ac:•lta o n~otD4clo •• novas hs•s

-

N•
·preasi.-s

qu•-se

totalidade dos casos. cs•• prw••• p•receu resultar
of'ertante ou da ln.ntenedora. Oc•slonal•ente, oE

do

diR

poss(vcl

vlaha•br•r 11S pre .. •õors do ofertante •tr•Yis d• atua~lo d.- algua -•brCII
da

dlr111torla. Conf'or ... serll.v!sto adlarite, hll c•sos d• ltl"tfld.-s

nllls"-

. :;::o. 1:::!! !~~T~~~:.!. . :;!~:::; q::~:"":~t:u:f:~~:·o:• P;::~~:!:~
1

d• d.- avallaclo.

Abril de 1993
~,..,.,,

l"•~nccf'.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

.,,.~-s·•~

fi~O'A

~;iclcnc:il\0

.,;:.,

VHIIF•tncef

Prop\l.,.

~:,pP.dou

t"P.Iro

~:to P.ll•~lo-'.iP.

pela

13rasil i<\-OF.
~aJ ""'

foi

ltW<'"IId"- r.

rr-

o:scrlt•~ra

de

of'ertanl~:

o

;~proYou

p,.,,.,d.,nt"

Chef~

EconQroi~;a

d" DIVH\ for·;: o ,..-.,.,_,.to, o;.ug•rPJ. a

o negóc•o. C.ntre a "P'""'""'"tllc:ilo

d=o

~;o!Op...-a

propot.t"

•n•c•;o.l "'<l r.,~h·l'""'"to do noe~ócto dl!<:orn:r'IIM ao"'""" noy• di.,.:,._
ld~nt 101

A of~•L•

(Qrupn
mou

OUl •!M 04/\0191.

d" .,,,.tro ""~'~"''""'"Foi

r.,;ta pdo or•r~:o.nt"'

O r!i'l;o.tóri<> n9 001/9::!·-DFI, dP. 17/U92,

Infor-

<''" 10/1/92, o Pos.tilli" .- .. cr;:b"'u oroent11c!õo do.•>,.~-s.ldent ..

qu,..,

patroc

,,.,;,;1:~~1

on>~dor<~

di<

n;:cTl pllrll rct""'"' "o'p.,,..-,.çilo. O rClp,tÔr<O f'oi I!.PrOY,.do

G'SCr"ltU•ll fo• IIIVri,dll no'"''"""" d•"· li .. urpr,..,ndenl~
l'r'"'""'"' ~,..
"' "
f,.<:h11.r' o OC'~~cio- ent,.., 0\ orl .. nl ... ~li.o dll EC:T: o;:,. 10/1/92, "'11. 1~vratu-:
"'!ICr"itUra d<rCOrr .. U 11Pfi:niiS

1"1!0 di!.

.,,..,.,o

nC<>r,..-oru

~"

(difíclc llir0111nn 26 ("'M
Fo~

dlllr'C''S

compr;p, de: "orte pav.(mento.,.,
~;onfotruc'ãcl,

11 pr,...,~.,

pel<> Po'5tlllis,

no

""'SÓ:<> Pauto-SP. A oferta dos 'lln..,,.,,..,.~.,·do

pouco usv.als, por h:.vCl" <'""-:I:Õcs que apont .. raro Pllr"l!. dlfl-.pro~slto,

s-eu \l;p,lor, "pa,..-tir dr r'"'!II'Str'o~ 11tuals di'! lllfi:r-

slnl'll de CrS

"i!rcõhdo,

lnt,..-oduz g,..-,.,.d.,s lnc•rtezas "" """li11o;:So do imóv•l

·E~l

<!4/01/90

11;

BRASI..l'GHT Oldquirlu. os imÓYei'5 '51tu11dDs às ruas Vo-

d11 Ptltri11, n!2 311/:317 o: Ho:nriqul! d,. Navais, n!i! 93

l.•Jntâ~ios

p6..-ito

"'

i'1.lm'?><11rifado) c Ry;, Hen.-Jqu,. de Novals nQ

p,..-.,:d,lo

de

a

as

<loJ~,

(tf!'rr.rnõ

de.:o,.,

I!Op11rt11.mtrn,tosl •. todos n(l Rio di' J:::o.n.,lro-RJ. A docU!(IICiltac~o

€nvlatla ;;-CPI não .-.. v,tlou a e:<i!Otêncla de 'l'~"lqu.,r p,..-ojcto po.- o<::asl!io
d~

CONpr,., pl\ra ~>pn:weit..:. .. ento d,.~os.es terr..:nos. V11lo: ro:-ssaJtp,.- qu..,. "ó

~lgunS

ml!ll,.,.

mtllt; tardw pôde ·,.er l::o.vrad• "'C'5Cl"ltUr11

ro:f'..,.ent"'

aot;

.~a R- Henrlqu,. d"' Novals, quando 10 e,.p,..-o:sa vend,.dor~>.- 'lU,. se

a.:h:.v11 "'" concor.d11ta -.rol autDl"iZI!Oda., 1!.11enar
l,l,j." de-Falências

f!'

01>

terr•nos Pl!la Sexta

Concord>~t"t. do Rio de J;o;ne\ro.

Ol1""01ann.

oó in,.galv<rl. Tudo o;e r .. ~oolve "'M UM único

8~3

•

Indrclot..de nC!JCICiao;:ies lnfor•als par-..lclas

Quan<Lo a tr11Í.I t ao;: i o d,Õ, uM~ pr'Opost::o. ent,.• os dr uilo t icn lcot~--adMI

MilhÕC's.

Falhas na cont,..-atacio d"' ""'prt:l"telras

11:

no aco,.,panha•t:nto do traba-

lho das •.rs•as.
No

P.,.-íodo IP.br'!'ln!lldo por orsta C:PI, "'F"uncef

li""Utor"- Ed. Hls,.lsslpl

r,.:;:

dois MO:!JÓCios di!

(80:;!: di!' padlclp"cio>"• Ed. Pa\11i• Row:.ll (ãe%

p~>..-tlcipacãol, ::O.Mbos .;,. São Pl!.ulo. Nct; C(lntr11tO'lo, o cu..,to ·de·cons-

truçio
f'R:o:er

10lt10 po:lo .. ng,.nhclro t:ontr11tado

t a,.bé"' .,.,.,. cmpr.,'5!!1 d., con~t ru.:::\o c i v J 1.
ne:s~icio

r>el~

av•llllc:il.o- Nll-s ln_c_orp:Qr'llo;:itr~, d"' nodo g"ral, o

11

é cont,..-,.t;o.r o of<;:rt10nte

u....

das 4'ort~~a!lo d"'

F"unc<i:f' ptlr"a

lnc~u~l""''

obj,.to de denúncla!lo <r post .. r'lor'<rS

:S1ndlcânela~

nos

Em

01/08/90,

refer,.ntlt

'-

ce:F.
0

Proevl f<IChOU nt:lld<:io COM

11

e!"PrC'S1l SirManl\

SoÁ.,

construc.io de (, ts.•ls) bloco• dll P.P11rt1lMcntos ttot10l

unidad•s) C'M São p,.ulo-SP. A at11. da r•união

dõ

d"'

Con'lilllho F'lscal d"'

16/i!l8/9l. rc~lstl""ll. q•J"' o Con.,.,.1ho •><a,.ln<:~u o rellltdrlo do: 11udltorla ln-·
da Previ nQ es/91, l"t:f'l!r•ntc 11

c~os"

eNprccndlnento. O

Cot>S .. lho

t.egundz:o. vorz "f'lrmou concor"d•r co"' a avallao;:io

er~·732

Mllhie10- propondo u• .pr.ro;:o

d,.

CrS

731,~

f'elta

ptrla

,.!thi>ts. Co"'o

laudo da c:EF 10ó r-ol C'KP"'d\do •• ;20/12/9e, dedu-:;:i01o11 que o GruPo ·oK
ac"',.""•

ant•,..
A

por ,.,.los inforMal$, ao rl!"sultado de 11.111lllao;:io, '-''"

dia

p05s5lbilldade de t•~ havid<l negoci:.cõo:s lnf'or',.&llli ta,.biM p'lidC'

vislu111br~da

dlM•nto

no n"'!IÓC lo r'trll-llz"l!.do p,.l,.. Pr,.vi, .. nvolv,.ndo o ,..,p,.,.en-

'"'$ldo:ncla1

"Vil las dor SS:o P>~Ulo-. E"bora

li

eMpr'<f"'ndlMento

,.,.P.-C~'ll BlrMann d• SS:o Paulo', "'o "'"'P'""'"'ndlfllento -,.t.tiye•t."'
!llltuado "",.,..,.,.a cldado:, a ofo:rta to i f'irlt;~~ POr u"" <r11Pr<r'5a do M•rc~>.d<~
f'lnanceiro,
sediada no Rio dtr Jan .. lro/RJ- a "'Mprttsa Arbl S.A. Soci"'f'oS'II"'

da

dade Corrtrtor'a de CS..blo. Títulos o: V"l!.l<lr'•s Mobiliários, A lnter'Mec:llao;:!lo

as ""'DOJ.Inte11 cb• .. rv,.o;:õe,.~

Na

d<r

tevo:

""'r
11

P'llVI-

no Edlf(clo OAB-Brat.ilia/Df". No dia i<r/1.2/96, "eMPrtrl'"l!. vende(GruPo OK) r"'f'"'z• por dua'l ""'zes, a of'trrta .. n~:a,.,lnhada oito dias

ant.,.s.

dll so:rvlo;:os d>t tcrc .. lros. ""lguMa"' d"'s11::o.s contrlltao;:Õt:s ''""'

2\l/1::!/90, a Olr'etoria d;~. F"unctrf aprcvou a co,.pra de 06

Em

111entot;
dcora

f'undo.., de p,.n..,io.

ter"na

g I "d1l-

i:

to:n-

UM

i D.n11.lisado',..-ep.,tldat. Ve:t""• se o pr'e-

alnd11 nio f'or'aM tornados púb11Go5, "'ntio i llc:lto SU'POr -""'" .. stá
havo:l\dO n.,gociao;:~o pa,..-~1ela, enyolvcndo tr..;flco d.,. lnf'orMao;:i'o orlvtie-

o

lncluslv<r os r.,,-....=,.ntet. à

i POsslv•l,

pr,.sen;ll de nei!Oc\;~.cies par•lel•~'· Slt

.; •justl'ldO coM f'reql.lincla, s• "'"' or .. rt11nt., f11z: ref•rlincla a l~>udos

Vlllb 111 ozar

p11r11 as obr!'s d• cons.tru<;5iio, ...,. ,..-egi-

porrman<rnt• a 'liUp,.re~otlmar' os"ROorS"'""•

contrlltll~lio

204

~o

of',.,..-t,.nte

d"' >~dJOinit.tr11çâo. CoMO 11 t•><a Incide sobre Oll cysto~o, há uMa

dinciil'l

vi•hr.Mbr:~..- '!o

'IPIPr•,·

qv.•

flco\,1 "" ::o.berto. ( a tll><a d..- p,dMlnlt;trllçâo, d"' 20%. f'ol consl-

d,.r:~.d11 exc•t;~IYIO,.er>te

,...,,.,

qu::o.s ..

Pl""ojcto tecnlcar.,.tnte d"'flcl,.nt"'

con .. truo;::io de prédios l'"OII'idtrnclll.is COM a emPres11_ ~-~H Com,.,.c\~>.1 e Cont.-

r ..z

"'•

Port11nto, na ro:nt;o.bi"Íidad<r relll.

n i'5trllot tvos diO, f'l.tndaçio f'ogC dot. padr"i•s nor"Mals adotl!,do!>.

M<r

.,.,n-

"'"'tl,"'do o custo dit reproducíío do? ••M .,d\fício com 111.,. "'"'"'""" car;~.ct'f
rist"\c;o.s".
E"'t"' critirip, Por ,.,p(l.,.Silld::o.d., d",to,.,.r co,.o bllSII: o pró-

"'!'lprava o nf'gÚCio com bllstr no retat<lrio; ,., f'lnal,.,.nE,i:, 1: P11110

,.,.úno:

de

o

(J.Ib/09/91l= o rel:ltório MI ll>i3/91-DF"t.! "'hbor:lldo; 10 dlr .. t'orla S"''

dia

c

(Ca,.,pl-

lm0vEi5 C:olllrrelalç, pol'5 D o·urliMO se 11Prorsenta estagn;.do,

di!•

;,.6..,~ís.

SCM111\IO •

<mYl""d"' ao Pot.tl!.11'5 porla ECT "nio o•'ia

No ;;,.bito da +'und;..ç>iio

o

UM11

Cunhl!.

;llt fi:.Onut .. ncão d<r rent11bllid11.de ,.iniM• "'"IIJida. A

.; pOst;ÍV<!Í .,,.t,.b•1o:c .. r
(;:~~do

p,..-\o

"'Dfrlit!I•J•d;;.o ;>ild" .,,.,. ob.:;e...-...-o~dll no caso d11 "'qulslc!i!Co, Pt:-

"'Ptrtr<ls eon1prou o Edifício L.ix da

",;ede: da Constr ut or11 L I>< d>1 Cunh11, Est., +'o I u,. n"'gôe I o d"' ca-

1\lloudo. di: av ... t;,.cS:O SEPAV/Petrobr;\!1 rli'glstrov.• "P,.ra o pro!dio como nlilo

lo l'u!!Ott-.llo;, d"' ~·u.tro f"'"''ml?ntos do C"ntr'O El'llPr'!""'",..-!1<1 \-'õ!.r'l!l, """' Or;p,<>ili!I-OF'.

12/0!./90,

,cv.ldlldC'

Ot!B,

(Grupo OKl apt"ll:$clltou 'i\111 ofcr-

"'"' dc~>dlu- o l"udo d<t IIYI'lii'l.dip p!!lll CEF (C;p,lx;p,
,.,:P.,d~<lo,

E1~

n•siSP l,

1""111Cterfo;tl.c~s

"compr11 d" seis pllvll!IEntoc no Edificio

(m 11/\2/90, o

F'"'dcn<ll ral

11-

Finan-

t9/l2/90 11'1" rO<+'ffO:, p<'Jr .tv.as vc:z::es, C<s!Uo ofcrt;.. No dia 'lõii'S!Uin-

•'•Jdo

Aquls.ici<l de iM<Iv.!\s C<~• baiKa rt:ntabll!dade P<ltcn.::lal c baiJ<a
-<lllidez

F.11 Ufll olnlro dia (06/Q'!I/91) o Chef'R da OI-

pl\rt iclp>lçilo no c,.orc~Fndimo:nto, o Olrctor

!I

4'

(nr-

do t!.'rr'Eno.

SO\"gPLI\do

o

,.~,.•1tzado5

Voto ravor;ivcJ ,,. o l'r'tr51d«nte autoriZQ<J o IICSJÓCIO ;,td

"'""d"

co•>prn "'

11:

nB'glklo'IO

d"' Oireto.-,;). Gulltro dias d.,potll foi

f'ert1nd(JI>I

tl!

~ois

cvld .. nc•"d:a e,.

O primorlro.lõe r'<!'+'i!:r'i\1;., c:onstru(õí\o do Edif'•'c:io Mi.,.si.,.sipi

Terça-feira 20 3419

~ug.-rindo

deu.., tr,.,p,..,.sa f'inancelra par,.ceRnos. d"'spropositada,

a

o.c:orririi: la de ne11oc la cio l"'pr ópr 1~"a) Total
f~lta d,. control• g...,.t:ntlal • neJillgênc:l• no âMbito da
Dlr"'t <SEOBl) En!l<rnh~>r"ia e, Mllls t:spec\f'lca!OIInt.r, d"' parte- do
t;:~~~otlro
r..-sponsávo:t p.,la obr~>. C' do Sup,.t"vlsor T<fcnlco do

b) Tot~l
_;,..,.,.11POnSIIbllld:.od• da e'"pr,.sa Blraann no dt:s••pcnho d"'
!louas funçi"'•• lnc.luslve co11 d .. svlo d"' recurso• pe111 ad•inl•t,..-adcra tDir,.,ann) pal""a oUti""O'II Pr'oj..-te>- vide l""llllltÔr'lo da llll,..,.ncl~d<lriO" f'lt.callozadora Colln Ev-..ns As!looc:rados t.tda.
C) OII~Organlozao;:io dOll dOS'51fs, dlf'lcultll_ndo qualquer "'KII!Oit sobr"'
os do~:u .. ent<~S. que 011 cOMpieJO, COlO indlclos dt: qu"' tal fato
f'ol
propo11ital; hâ evldln.::las, .lriclu111v,., dlt qu,.· o rltlll-t,rlo
Inicial da Colln EYans f"ol arqu\vl.do.
O Con.,.,.lho, !>.luz: d•ssas lnf"cr .. aç"ies. se>liclta a abt:rtura d"'
Pr<~c•sso adMi n l•t,..-.,t Ivo."

Et~~bora
"'s11a di,.tor~io Já tenha 11ld<~ 11enclonada ant .. rlorMOintt:,
\"'port~>nt"' II:KPliCJtá-ta, •• t.ePar"ado, para d"'IKar claro que alguns n•-

JIÔcios

f'ora!O

condlc:l.on~>ndo

Na

çono;:lu(do• co• lnt .. rf'erirÍc la da Mant•n•dora,
lncluslvt:
llbel""ações dt: recursos para ..,,.u f'undo ii concretlza.:.io

I'I'OJISiçi.o de 7 paviMento• do Edlflclo 81.-lfann 2e

<•""

constru-

çli:o) "~ Sio Paulo-SP, P•io Postal Is, • dDCIJ."'"'"tao;:S:o ..nvi-..da 1o CPI •vlInf'orMaçõ,.•
pr••ndlllentos,
viato

po•t•,..-lor,.,., d10 pr6pr l11 BlrMann S.A. C<lMirclo •

E•-

dio cont• de- 'Iuc o c:ontr'11to •r,tJ:r• "'Pr•vl • Costa Pr,.-

En!lt:nharla

para

;t,

construcio +'<>I ro11pldo Pttla i'undao;:lilo,

t"'ndo

denclou
S.A ••
c:la

'lll"

.,.,. nelle>clao;:õ.,... lni<::lal• passara• da

of•rtant .. ,

Blr••nn

1o ECT (E-Preaa de COI""I"""'lo..-"' T,.lfgrafos). A tlniÍ::a cor-respondfnda

Blr,.,•nn S.A. ao Postal I• foi ua• c•rta dt: u/e91'91 -. d•pgls,

•Ido Pllrallo:adas lOS obr~>.s. SÔ 111als tarc:t•. a PrltVI r,.to•ou a cçmstruçlilo

portanto, do +'echa•ent o do ""'!IÓc I o, <~C:OI""r'l do ""' 1e/e'l'/'11. A dn I c a aná-

das

llu

unI dadt:s , contr'atlD.ndo 'dI re-taM .. nt"' a B 1r11ann n• "'odall dade

"'prtto;:o

+'t:lt• ·pelo .f'undo est1i no R•tató,..ro nO. e13/'11-Df'I, d,.

le/e?/'1:1..

f'e<:lla"f,l" dlv"'r-'laM•flte d• sltuacio anter'i<ll"" quando. a obr'a era toca~a "'"a

Es•• r•lat,rlo f'"'Vt:la que a oferta foi envl"l!.da ao Post"l!.lls p•la ECT. •

preo;:o dt: custo".

nio pela Dlr"Mann S.A., l""lllllstrando ainda•

3420 Terça-feira 20
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":~~

nnssa
patrocln11dor" J~ rcp•••o~ rc<:I,!.I"&DS. no& valQrcs de CrS
620 MilhÕes" Cr'S i bllhio no<r. di•• 311 a.go .,-01
roi•pcctlva""•nte, o~J.,t lv,.ndo ,.. ccncr•t l"açll:o do lnv•st l,.•nto. l":'l.t1iÕ pyc>.datll c IIC.crt.ldo 0 repasse po:la ECT, dos 10:1: nit. o::scrltura (USS

••t,

2,87'2,45"1.00).

d>l

t+:r

~eh

Est<is rcp••••••

lo• fundoa para., t;>.llbof .. , fac:llit.,r II.S Justlf'lc:a.tlll"s que
car>~orltalras

apra••nt01111 l\OS

for~na,.anta

p11ra o

;o.,.

dirato!'"las

do negócio.

A ll.l:!lo.Jlr, sio "Prrsant;o.do~ >1luuns a><o:•plos no• quais quastlot~a•o•

Patroc:.inador11, vis•" 11 :aba-

divida ECT/P<atal is"'.

Abril de 1993

rl'ntabilldt~dcs

t:P.><>IS d,.

exibida.• pelo,. fundos da pcn5>i'o pa.troclnlll-

dol por .,,.tat>tiiO.

A ECT vinculou, pais, 'a 'qultaç_iio de sua dfvld11 ,lo. do:flnJçio de nc-

!16<:1o

ltoobill,rlo rcall::ada pclo Post ... 1l!h
E"' 1'5/Ul/90, "Cncol prop<ls, J.. Slsto:l, partlc.lp11çio nQ Rio M.,tro-

"'"

i2/03/9i.

ToorlcrJ <~oollclto~t lo Vlc~~t-Pronidó!ncll\

E"' 0:$/fl9/91, 11

Torl.,b.-âs

;,u.to~l=a~il:o

pa~•

diMII'nto,

~omiJ.nl<:!ilndo l:llnc:ll\ a

..,.,!luir'

'"IIIP~IIcn

lntcn•t.sc de ·T.,l.,~J .,., ahHI"r' o

IN6vcl.

SfiOtl!'l JHld•ss"'

111

p;o.~tfc:lpa~

Pll'r'Mitlr'llll

trans<~~il:o

da

desmoblll:tlilr'

lf.Pllcadas

lmobill!fi.-1,.,

11lstas "r.on-

1

Tel•~J

:..lliiiDU. q<J" Isto

de USS 30 mllhÕ••• .- .. cu~sos

cer'c:lil

cv.orc:u~ia

na ap.,.-;o.,.-[a da empr'otsa • n"
d~~:ntr'Q

Jâ Vornc:ldos. Afirllllll" 11ind11 qu.,,
t<o:r'la

GOIII

Ao ,_alie lho.- lo Telcbr'il.s qu.e "Si.t•l

11 par'tlc:oproo;io d" Sl•lorl.

p .. rtic:lp"-••~r

••r•M

111

das pl,.n<>IO dot ev,pansia

do Pr'<>11r10ma <IIII dorsNoblliZM:i'o,

ln11orstiJMcntos par10 aqulsl~io

sentida"' Torh:rJ cfctu,. ..

d•

a Talllr'j. A c<:onclusia o! a da que • Tal.,rj dcsot.itwa

f'ln;,t~c(a.-

NG,.se "'ant Ido, traz:o:mCis à con,.lder'>tç!!o da
prt:rndimrnta

U!lla

,.. Enc:ol c a Talcbrlis. da forma a lll.,blli:ta.r a

!I>Oblli>:OIJ.

"'"P~"II't:ndlman

'"l!callz,.<::ll:o d<t negdc:los de lntar•••• l10111diato da.
N"ste

c~sa,

a" lmdv .. IS 11dquirldas dar.llnllr».m-••

llf. "ant<:notdar,.. O
c:los..

f~to

.,.,,...,C:<:

c:lonais.
"'prot~o

Nio

pl\rta

ret~tablllda.da

do

ll'lllll!lti-

1 lbfl'11lldadc

por

:o.o ltlco.-dro.- o v».lor do 11lU!1Uiil, coma f"ar111a
s>.~a.

cntld:o.dc

Eon i;il6/03/91, "'Brlilsllllht v"ndaiJ. o t11rrornc d" Ru11
Ria CrJnlprlda-Rio de J'l.nttl.-o,

dt

Pilotro~lnllda..

o c::asa CIQ .,.,_

>l'lUisl~!\a

da própriO\

d,.cldlu adqulo-ir

con,.tt"u(da
..:~ai\S

lldl-

à CPI. a. Varig i'll'z. 11 l"ll'farid>l lllqOJisicio

dll' tabal11 dll .;pQc;o, dii OK Enlpr"''"'"'dlm,.ntc•, apllcll11•i,. 11

a

qlla.l--

quu

colllprlldoo-". Sando õl:l'llfll, toMa.re.,as os tO:I"I!IO,. de conpra. da.

COMO

pariiJM&<tro pi!Ora a.""'l1110r ,.,,. 1\qulslo;Ões de 4 andarRs pala R•fcr, da

S

anda~a•

Va.rig:

pela Pro:vinortc, dt: 9 and11r•s pala. Pottros ot da"' andaras por-

Po•talis. Os '~"""• 2S 11111 onll'tra,; <I!JIIdr:ados d• áraa. canstrutda

lo

por

'l'~"tro

otStaa

lhíl'cs. Sa~uor111-"" os d"doa bli,.l co,. da. aparação para a. Va.r' I g
fundos de pan,;io.

VARIG
REFER
PREVINORTE
PETROS
POSTALIS

.,d-

fundos d• pans!!o COJSta.ra.•-JhO:III US" 32
I'

•1-

os quatro

lccal t:z ... <;lõo
------··-·----

Â,..a,._
-----------"-Total
út I!

Valo,.. (USSl
-----------Total
por 1112/IU

Lutlôl

::16.1.7,:'!;3
476::i,99
.3681,113

3,917,721.8G
6,977,027,30
4,811,412.61

lo utlllz11c:io pa-

se drtll<:art;o., po.- outro lado, "'"'" t:ll'rta
p~troc lt~lldOrll

da

o.l<r100n,.;trar gratldia potl" 11çio de

inf'o~IK0\1

5agundo

CCOJMp~ador

r,.pillros pll'la. farsil da canduç:io dos naiJd-

Af"ono l•so, padll'nl h1111otr rllflor><<>S "'"'

Mento.

•at~bo!nadora

v",. III

lhe coubot no ciiiPr•o:ndlml!'nto, ;o.

qulridos

sotde,

ca.. issia

Vllr!g-OK, do qOJal to:Mas os dadolõ da

.. d,. quatro. fOJndoa d~ pornsiiio. Ali!'" da pa.r'to: d11 ol.-.. a

V11rl11

lhll'

p;,ra a a<:t•lnl;lr'».c:io. Ocoryc que, obvi.,lllentc, ni!l ~llbl11 it Sls-

llul11el
tel

•••

da

do

'IU.III

Fic.aiJ. "'"l'lÍ~Ita a tri,.ngu.hu.:ãa Enc.e~l-TotlerJ-Torlli<br':Ó.!I

"'""'

Ra111unar::açlio do ca.pltal c• lnc:orpo,.a.~ias- O c:a.•c:~ do •dlflc:lo OIC-Va.-

•

Corntor...--·(ttdlfl<::lo 11 s~r <:Dnllltr•Jfdol, umdo 11 PI"DPOIJt:!l r .. no.,;sd•

polltan

''
,'
•

O••t•

Lot,.tot
Casta
Sul

1111~,72

2368,00
:1110,32
2.olll3.9<\
7340,19

J.3,8S9,7<~1.eo

5017,Ei9

3276,::;~

7,093,906.21

1,6:54.40
2,:!1.1..11
2,011.60
i,8aa.u
2:,165.16

Para a Varl~,· cf. 939192, d~ 4/11/921 ~ pan cs fundos, rottlr~da• das Esc~l
tun," p,í!Jllcu do: cu.ãa d~ 01-..tos
FOHTEI

Itllplr•~.

nl:t <17oli-

que h;.11l11 sldc t\dqulo-ldo parll servir c:o"o

est11cian11on<mta da c.,ntro de Praccss.a.,.,nta d• D11dcs tCPDl da IOantancdorll

-"

Light. p,..,..,;o. lllablll;uo.r nova clltac:lcnllomo:nto f'llr"' o M<t'5mO CPD, a.
comp~au,

Bra•l i11ht

""' 16112/91, os terl"orno• sltu .. dos n;o. Rua

Itaplru,

n2s 121(1, i224 .,. 1231.
Em

2D'02/9t, a. Func:ori' clnllprou duas •ala.,; no Ed. llrlgadelro Fa.rl11

LI""• "'"Silo Pllulo-SP, 4UI! fa,·an:o alOJ~>Ida• i!. CEF para lnJOtalio~íía da u'""'
mgi!ncl" ban"âo-llil. Va.lor re,.sllltllr qu•

11.

CEF .. t ... ~a mi!P.IS da 40 i111Õvals d11

Func:<:f'.
!,;:no
doo

.1.6/04/1'1, a dl.- .. t!lrla <111 Pro:vi IIPf'<IIIOIJ a aqulslc:il:o-de u111 pri!(<\ P"IIINC'Otoa);, RUII Au,.orJ., nÇI 300- Stll. I::FJ~inll\

C<lfMEI'"Ciill

$5o

Pl\ula/SP; o prlidlc foi

<;:Sia

di: um11 ;,ginclll.. Val"' ,-,.. 5111 a.lt ... r,

lllug,.do

••~la

-

Qilnc.o da Bratoil para lnstala-

lltm 11i•tlil ». V>lrlllbilid>~d,. dll' l<>cllll:.: .. o;il:o dos andõlres, qua.n-

Tl!'ndo

õldqulr"ld"., forn~:~.· da-Põl!lõ>lfu!'nta, bu\IOcamoa o negóc:Jo f'l:ito

t lda.d11<

f'IJnda

~Ssl111,

copta.•os,

plfl<> da Pr·evino~t.,. A111bos, Va.rl!l c Prorvlnartor, adqt~l

rall

PratlcalllotntE.' 11 maSIOII.qua.nt•d».da de o\ra110 total, prlv.,tl 11 ,. or fr 11 çio
l<:!ora\, ro:pr'o:so:t~ti!.dõl'> POI" il!uals 3 andare10, n'l. m,.1ma to!'"r'ot~ Pr'atl"a 111 cn-

ta na Mas,.., da.t•, 1:011 ~ona.l d• '"'ll"'lll!nta o~ssenalhado. Os da.d'oa
P,.ito ,.ia as seguinte'"'

-

lll'st"
3
22-<12
3.617,53
2-36B,04H1l
0,0542061t
35:l:
18
8/11/91
ex

Andares-qv.ant i dada
Andiloras-lcc:l\1 iza~So
&O~aa TCih.l (n2}
4raa o)t i 1 (1!12)
Fra~íõo Ida"'l
Et~tr'lldõl

t õlr • entab i lld•dc de' s ......

I nv~tsll IO!I!I'lta 11 "''" t11;~• Igual cu supf'r lar a 6%

"·'"'· dc fo.wm:o. a vl>lbll!::ta.r, na lon1Jo pri\Zo, SII'US
o .. naf,'.;;losA

" 1\prascn-

rcsp~~:~tiiiO'I

Prn.taç'íiors
- Facha.,.,.nto do ri'cgôc ia
.._
- R•ndlm.,ntota.ll.)

____________________________________________

____

_planoa de

lmoblll<(riMo, o qu., a.s ~oloc11 "'"!primeiro lugar na

ll<ita da 11to-:o.tovldad.,.

Hasao

·~nitár·ioa
,.ctra

III•• >tPl icllçi.,,. .,,. iiiiÚII<tl"" .,.,

constr•~;!Õo

ou"

cot~str'-\11",

<>'5 fundos

busc11do abt .. r ,..,.nd•ooo:nto'lo C'nqu 01 nta "obra o! .,rguidll "• 01asma, ati
COIIIPl,.ta ml\t•Jr.,;io. CoMa
O:l'ltr'c:llllótas
~onc:lulr

tõl!IIOs

du.-ant~~:

1•rod•~to

da anol.l!sa doc:umant•l

I!

das

di-

.,,. dili;incl11s "'""fundas de Pll'nllilo lnt.,n-

que, E.'IOI MUitas cl\scs, a .rst

lpu.l,.~lfa

contr11tÜ11l

not!'sa

sentido llCMbll s"'ndo "'"I• u111 l"'I'ICII: d• cstr .. t~gia c:o..,.,rc:la.l dali incorpor>ldo,..,s

~o

qu., Wll lllnha r1:11l

titmp~,..,ndiOII:nto.

contr"ta
porlc
"''"

do

A a>Ústi!nc:la da cha,.,,_.,da "clâ.OJS>Jla da ro:ndlmct~tQN

no

nS:o u:..r11nt~~:, necassarlamenlc, 11 ra11llõ!:>11õiio dor •m bc10 nllgócio

ru.ndc d.,

r•tu~ol

pao-11 o fundo de Pll'nSio qua pllrtlclpll

p~~:ns!loJ

l'n~llilador

"''"P"cto nor11oo:lal

11:

muitil,.
d11

v•:u:~~o

11prov,.,~io

podll .. ,.t .. ~ 1111 fa:.. .. nda .,.,11a:..cs dr
de n.,gdclo pt"opo ... to. AssiM, al'or11 o

a dlsp~J.ta 0:111 tu~no do pro:o;u r,.,.l da rrmprotl!ndii111'Mto,

os i n~or po~ adoro:s OJAaiil ofo:r'lfCilr rl'nd; 01ant os "'"• "'PI t 11ls liPl

\c ades

pa-

to:ndo ""' contoo

i!.!•

st:~>dtnmo;""• .,a convcr'tcr 11 Qs <>11

valo~.,•

pagoo; po.- V11rlo o: Pre11lnorte, obtiYGmos Ullil difer01nc~ o:ntrc

doi~ nagôc:ioa co~ro:spondll'nte a 21%. As11i01, 011 1111loo-o:,; ab-t ld<i• p"r;.

os

IIE'I"SIIS

lor"t"'
3
::lll-7!2
3.691,03
2 • .ol03,84
0,0551983
31:l:
12
iÇI/11/91
1X

A tradi~!iío, na 8rii<JI1, tem >!Ide 11 <;;" abtt:r"-SII' tax;,s da 11.:

apllc11~Õ.rs.

ti'i•

ras-

-----------.---·-------·-·-·--

Torre

nlinhadll lnl<::iai .... nto: õlQ a .. nco.

pre~>Llonl\das

1,

~;;;~~~~~;~;;:------~~~~~--~~~---~-:·~~;~~A·--~-~-"'-~-....:;~~~ORT~----

lncl!J.JIIIa, <!IJC' 11 oi'crta roi an<:";.-

Os fundos dll' p.,nsl\a viveM l'"'r 1111mt:nto:roO'nta

pelo

<:!ot pansio qOJO: lll».is 'lól! ,. ••• .,1!\ha.saa ao do re>1llzado po:la V11rl9,..

us~

q•Jadra.do de

1,083.11

2,011-.61

.,

iol"""

tOtJo.l "ár10a. •.i.tll silo. r'CSPo:ctiii>IM..,nta,

P.,,.. .. ;. v .. rr 111 ., uss
1,307.111 .,. uss
''"~"" ;o Pro:Vlnorte. A difo:ro:nc:lil tot ... t, co.t llllriaci"a da
orda"'

d .. n: qOJanda u,.l\1110'1. a Cr'•tlir 10 da ,;.r·ea oltll ou da ârl!'a tatlll,
US~

83(1

dll'

1,654.<~11,

uss

mil

<1.

f<~.vor

cha:~~ou

dõl V<lri~. No:stl! ~~so, o alt:Mt:nta fundilmotntal

a
dll'

dlst•ncio e:ntn: 010 dol5o ni!DIÍc:ios est.i no rendl,.vnta of".,ro:c:ldo lo. Po-avlnort" P"'rll o pt:,. iodo da can&truç::lo.
A "i!:lho,. ~ondl~ilo do'l. <;uatra f'OJrodCIII da p.,n,.ic, ,.. .. ta.tlvaw:ntc à da
V01rlg,

foi

con'l.ag~J.idll Pala P"tro~.

mói\IS do qui! .., C!" Alire;o
to
ri ar

'*'•

q~,~,., CO.,Pr'OIJ. 9

andar'c!l

*

75"(10 m2' a

ainda >I'I.SiM, co'" acrésciJMci do: 14,1X no cus-

mo:tr·o yuadr.,do ~" iÍrot;o. t.it i 1 qOJando COMputil\do ca dÓl;o.r.,s..

do

r.ondi~io

unltl\rio

da

f<>i "IJ.mprlda. PC'lil Rt:f"r ~u .. pa,ou 3::1:!::., no~ I .. nc
.ir~~:a

1,6S4."11/IW2 dõl v .. ~ I g.

Útil,

uu

.,aJ"•

US1i

2,21.1..00/M2,

cantrll

J"

>1

c:u•to
USS

Abril de 1993

til l<:lll O!ô da C<:1M I i:t'í(o, <::<>MP'a~>mdp

Oll

1\

Cap I ta 1 i ::caç;iio do O:XCCdcnt lf

US1i a3o ,.;], na f'Or'Ma p~ctvl"t" do ~"'ll"'""'"to,

do:
3~%

o: 12

to•

"'""

par'ccla~

f\<,~>:o

""'""'!LI,., ao

dR dor!>o:mbols.o •la OK

l::~,p.-el!ndiro•n

at~ o "'habltc-.:o:"', MOIItra O:><itotlr' 'J"'=< cq•JIVlllêncl>l

p,.,.,.

'"ntrc clRII, "So:nlõo "'"' \ucl'o '"" ; .. vor d1!1 OK
t.-;i.vo:i,r; no MO:r'Cl:ldo f'lnanco:iro

d•

E!<tors rlados encot;r'e" u11a a,.pla v .. rlaçíl:o de sltu•o::ilcs Individ-uais.

1%

d11

p~lO!I

c:otor!lori~>.s

tA><;o• roa;; alt,.., orncon-

v,.rlr,, ,.qui loM;o.do COMD p1'\dr!\o dor

t ... l

ro:fo:r~ncla

·obtemos."

""'~""''""damOfnt<l', US!Ii 6 M<lh'O~lo. "" ;o,Jgo-!:o,.O

<1<1',

~

<ndiV<<l••"'l"'""t'"•
""1"~

to··

:2t" do ""lo.- te~

l"f:nt:~.billdadt! ~;otí~T'!ltóri"

roeals

"'·"'·)
A

ccndlcííoa
a•••mclh:odas

V><rl~ c Prcvlncd., t de Vlllor totlll d11s.

d<t

t

,...,..nt~bilidadt

(valcrors.l-~uai!O

f'ic~~ondo E'ntr~

"0,'5">!:,

_a..,

o,SX

valo!' contiÔbil do• i"'óvo:is._

di!' .. ~. dez tJI.><a" .,.;diils IOII'n!õl'li• dor

dor;;,.,;..,.,,.,. no P.,rôodc S<i'tEMbro/91

p.,roorcs

tlltor!lo-

ou $UPerlona,.

"'•atl<!>-l'atória (v,.Jorcs lnferlorc,. a O,::l"t

rl!l1P.~i<lllc

oalc•Jladcs ""'

d"'"P"'it<>

r:onjunto

"quisi"çõcr.,-

levada.:;,. o=-oncl~J.or q..,or ao; quatro T•Jnd....: di! p.,n.,.;S:c, nc~t<e

c G.,lpõ.,, tnd~J.stri.,;;.- e dividido'""' duas

HIJ>er,..,ro:;,..das

l'f"ll•" ...... l.

"o

Alugad_o,; P Tl:rC~i~!;I'C., _P:o.rtiCIP .. <;<IC1ô <:1'11 Shapp/ng C'ntrl',;

'"j"S'

~'liJ.Isocõ••·

tal d:os

dos

imcbili>irloi.-d:j,-~r<i'vi, c\ors fora 11 cl"t~•lflc"dos nall

OJtíti:z:ad"'s P_O!'ho prórh. Caim• dt' PrEvidilncla- Al'-lgado•

P;'ltro<:oõladOI",

rurodo,;,

""" 'IIJ.,.drc d:o. sito.n~Ko d..,·,.<tnt:o.bi1id::o.dc it>.dlvidua1

<m<Ív.,is d:o. c.;arh:ir'lo

flnancorl.-i.-

o:'SP.,C•Jl~t<vo.

•· difil:r..,no;a o:ntro: o preço P!\!1<:1

fornec~rr

P,..ra

Allro:gado" .,.., v:o.lor,.,. """'d"ntrr11 pag~s P-;.io~ q(j~~t·;.·o-.fo.~ndos do: p•m"'~0

a

<Nadro di! contl"olll' de rRcebiMRnto de ,.l.,.guéls d<t seto: .. bro de 199'1
junho de 19?~.

~ ..... 1 ,..,j,., ~.. nt~lld:.. dlt

nolur da Pnrvlnorte, r.,l,.tiyo 110 rorndiMt:nto c.;on~rllt_u;o.l

motnsal
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~

rcnttobllldlldE'

do

JOJnho/92 torrc11 'Sido su-

o fiiÍnlmo de 0,6C!:t c o rrilxilllo di! 0,96"t,

resultlldos glob1liÍS 'S!ltlsfa:z:...-em o oltiMCI ~ttuarlal, verll'i-

n<t~Õ

tl<l

Pr'al:<>

-E:.,pr-..-,.fi<!T,.'«otc!'>,

quc li "'"tad« dOI! ill\!;IIU.!i,;; '""nonds rRCebldos nSio PI"Opcrcloncu
re:-ntl!.bilidóld<r roinlou. ele 0,5"t 1'«'1lll. A $il..,,.cSio .,,.;,. d""S-1'1llvoroh•<tl no

de f'orrn;o. a 'IIJ.E' """" con1ôlltOJi"s."' Tundo do qOJIIl v.,,p <i..,.,~., -ret r;,.;,;c--6-,0

ríodo P:" do IJriJ.pO '"'Alu11adgs" To:I'Ct:lror.", para a q'-lal 62"t de todos. o•

-,;i

"lu!IOJ<lii,;; r'I!CO:bldcs ""'tivori'I'.IO 11.bai"O de rorndi"o.,nto d., 0,:1;:: "•"'• Ao con-

iloooa•
clo,

c;c1ftPro1ftCtl!l',.,.,_"'"

r"""'""'"r" 'IOJllnti« de USS 6 ,.-i-lti;i;.., ,;,;,-

1'1

Val'il'.clc· c dctõvlnc!Jl,..dll do ~Ul"tO di! rdl-fic•u;fi"O,

i\ oK

a tittJlo dor l'cndomcntc do c-apd.al

p:ot.~aooo:ntos

inveiotldo

&t'j,.,

p•-

o o•

con5t..-uç!iio. __
Ailsl111, nio poderoos aceitar quor
11

ilhõ.,,.

-

a

tl!nhl'l corri!IIPondldc, o.lnic::o. ·., cxclusÍv.;-;.,.,nt<i,

c.ont.truç:iio

c da f'r,.ç>lo

·uss
.,g---,:u .. to

prorçQ PliiJO veloto fundes -

odtal do terrl!r!O,

32

71" dos >lliJ.çué•s no Per iodo sup.,rando o Minlnlo, Vqr\Tit1Uoo 5 ,

d:o.

t~,

da

'l<ln\10

lnC\'-lsio

i01obil1>iroo11 ro:cpond,., "'"' pri,.ll'lro lugar,

lncorport~dorts,

c:o.doldgi<:>l doa

nlstr::o.dci'E~ do Tundc <1~·

co"' apoie

11.

das .;:ondidiots d.,

c

Inquilino "'ais

que llllllln" i"'Qvcia !IIO"trarlloo-SC c:ro-

.-.er~l'ldo.

1'7o.zi!I'O>O,;; ..,,.;;_ "'nllli5e dos I Nó~ is al\L~ados pela fOJndaçS:o,
110
do Per lodo Slt/?1 A jOJn/92, constata~>ot: qOJ,c. d.,.,t,...., o• 11 tu11aÕo•

a

I'<Or

""'"-.,,.;trlltéu!a .-.~rr

c~l>Úci.to o•~--tll.:ito

i

Tllto

Plll"a" p:otroclnMora; 7'2" t.<i11 Prcopol'o!-i.onadO reritllbllid.,do:-m.,nsal sUpe-

cl:Ó.OJSU),. do: rendinurntoo; Nl'ns:o.o'lo durantE" constro.rç!i;o di! empr .. orndl-

mentos

01J.tro
dcf<o:;it,;,r,os,

~b.,i):o

9<lo:l

Ao

"'entes mRn"CO::o.os contr:O.t'-1"''" dor 1?; "·"'•
Pc..- esta ra:io inclln;o.I\C-no'CO 11. 'lldmitol" "t~ .. e de q•l<õ' ~

J. Previ,

n•<;J~.nu::ntc

lld"'lnl•tr,.çio nor .. ah•cntor """'entoro; neste tipo d• nc~okio. f:o;t;.roos·
qui!' partor dorssor tct>1l, algo ~CMO USS 6 MllhÕo:s f'or:o." dotstl-

de

~afir11:andc

i

<Iuc o Patroc:ln•dor, ro:lativlOIIentc a Tcrc:cJ·rcr.,

l' .. vor:Ó.vEl

ta>-:ã''

tncorpor.,do• l>J.cro., c

l~IJ.llllM•n-

0,:5Z atendl'ndo, !!.""'"'·ao mlni<OO ootu .. rll'll. No t

l'llugados

to:rc&til"cs, obso:rv:OMOS que li0X dotlcs t ..,.

a

0

c,.nte ;ao•

!llfr.,do

59'

r_fl:eltall

dos l'ld_Mf"'

P<rns!õl:o, do: forMa ;o. <;ri ai" ... ~ m'c~horP.S_ c--ondiÇioel'

de convenciMento dc10 Con>õll'lhoa dR Cur,.dor<tS ou d~ Ad-;lii;,t;;-;;..;s:o-P$.i'"i"'
&f•l'"OVaç5io

proposta,. ll e\.,., llPI'<t.O:rltl!.d"C• No ~a;o -.,.,(·ela,' fiiR-iô.-o"

das

n!iio ""5UMir>do"' prors<tnO::" d., r>rFJ•.lizo ou dl!.no 110., f•Jndoll,
USS

l,,ja

A 11loc;v;;(6~íle;-

26 rollhÕes ao o:ropret'ndlmvnto ""'lo.; n•nti"D rotndos s<i foi

pc:r• .. fvcl

i'?'i't •· junho de i'i'9:b t o

Pelo !iiJ.ple .. o:ntar co.-.pro...,tiN<rnto d., .,·.,;ll USS 6 milhie~ '"""'di! um JidÕ
"'Tinancl,.,."
Tundas

flo,~><o

de p?IDD,..,nto

mens>~l

Até.-. Cliuo,·nll;o Ge pod•· dorsc~:~rt.,r a po•'l-ib.il"idúiê' d~ ft

IlilO,

porqOJo:

o•-

dePrP.c i>t,:io),

rorndim.,nto o1tr•·cido ,;np\nsmeni:c 0~1llsionii-•JNill o:l"""'"}iio-

tu,

d"'

01J.tro:>

e>tli:II1Plo <I

e'"'""'

fato f

01o,;tn1do ;ClP. Uf~d"' Ól!

8-aMbcrg-Con~

----~---------<duosl ,\nd.,rF'Iõ (bl, C
10\U1H! pav + 32 "'"~"!ll

2

·-~--------------------------.---

Pgtll à yist;o
::O.br 11 9C!
<X>
Pgto 1.. vi"C.til
abl'"ll/92 ot rl!:"'-lntfracão e,ax, ... .,.
ati entrorga
do
i llloiY<tl <II)

USS 1,45 Milh~O

\TS'i ~.8 MllhÔII',.

U!iS 1,71 "" JhS:o

---- US'Io 3,3 "'ilhÕE:'>

II + .,l..,guorl garl!.ntldo por 12

us,;

1,G2 noilhâo

USS ::I.S1 "'' lh'ócs

'"na

forte

""red•t<~r

do v:o.lcr contl\bil,

"'"""'Ir~>.,

'lO\:.

!1'r" do: 'ap«nilOS
p<ô'rd.,

.,i'~<

31/12/90,

c:..-s

!loi~nlTical

d"

or•

cr,.

<;'6B.000._0110,00, de·

'""de CrS

8~0,92

-d,~:o. ~..,., "retf"!n:O:o doso últoO>oo; "'tios l<:nha

"'"

l"dr<~.o;'iio
.-.~

roi·

provcc..,dt

no .. ero;ado iMobiliiiric, e..,taNDS n>ais 1nc1inlldO!i

lolpo>t.,.,.,. d;o

.. ~.tow;.o.

crl,

~

..

~•JP.,r'liVl'llia<;i\o

"

poi,o pElO MEnos ... t.: 19911.

inuiv.-.is, <J<l;o.ndo n..:o .ultrOIP1lSllõO.Va o' valor contitbil,

,.ui to pró>:i"o d,.:qu.,l.e

Pat?.tiRr~

_

-.---~-·-----------.-.---~

U

~"'Roo

:;J.

IIA~_Pl!! lh<O!Joío c~ch~,;:in"
R~,. hrlio do

LDJ~

... r.

Notl'>on L;oc.,rd..,, Pl'"'"'"'"J..,nt" d,,

Bnnco, Ua

A

~uit~ 2~B-8

M Mn·
LoJ•

ShPPP•n~ El~ondo

C~11p0 Gnn~~/l'IS

ó) R~a H~q~io d~
Vic~nh

Pr<rvi C0flllll1i<:c<J I\ CPI a prllPI'i<:dl'ldE dll' Bi omÓvEo'5, r.ujn
.::hor51ou u Cr'!i 9ó6 b<lhõ .. ~ O:M ruõ\ic de

1992,

valor

tl!ndo r-"Criicc<d0 •JO.

21:1.~3

78!.851

29.eb.99

237-~~l-

29.U.II9

H8.~13

29.09.S9

i.StB.'i(9

177.634

27.919

1711

1tl.3~1

·137 .573

977_

tl9.B:It

~

211.S63

11'8

- 77.l91

492

~

•

S~u

99
do na~~n~o
1~ P~v. :/9
8) R•>~ P•dro C~p,.P•>CE~D LJ SBL l/4

il

!l,tS.Bt
~2.t2.1l2

R~•

3)
Hu·
. ~~ol:o 238·8 ~DJa
, ~1 Rua hrió

'!i)

loÔÕ" ..,., cú•;to.

t:.a•o• de 8a1Ka. Re-ntabilidade de I"'DvE1•

A

ab<~i::o

~•J:o.dro
nQ 2 - P.--.,.vo - (),r.,renca li'ntre y·~Jor cont-'t><l., ""'ler rel'.lizllldu~ "'" :li/1:1/911 pMi<'oOio'ov>:í•<-(V;.,lore<;> o:m Cr~ 1.000 <" US!i 1,0:Ht0)

Por fim, .,., dePO<Oio:ntc lo.

contàbll

o;ont<Íb i J,

"o_tle.n>~rCl'ldo

dest"

C:robol'~

.

P~l<> ,..,.~«·>

P.,tro,., con-rlri'IIOU q1.1C n r<endi,.otnlo ncn'llll e>f.,rc_cid!" ;u1'C. 1'<1ndos nas. on-

b

Vll\or

vo~,lo..- elE nerc:~<do d~r

----------------·---·
ccorporac:ííe~

_n'!_.;rcado

.. ;-

lhiE'> ~USS :;.428 n·olhÕc'!>). correspfmd<i'n\., ~ 4&,7'}1!: do v1lllo:>r ccntibil.

1 (hUM) ;ondar tbl. C
11Q ''"'"· e 16 ""'li~~}

Fcr11>1 d•
Plldll'.llento

cuJo

n>on.,.to·:o.n~o.

Mt:orOJ•Ib i Squ:o.rc.-

-------------..

inve,.tirurn~

<; .';Jf>app/ng (.ldari!>do "'"' Ca11po Gr;o.nd.,-MS, adquirido

1..618.919.::1.~7,46

de I.-ôveir; \1. Fioprev, a Propol1>1tc do cmPI'cO!"ndin>ento !:dif'lcio

Nlli<:. correçilo Mono:t;\rho,

u.-.a porrd,., n;oqoul<e t lpo <:le

ft>Ó"'I!:i'!>-~o,.- ...-.,lQr:oie

Qjo

d.,-.t;..~•u

29/09/69,

pen•llo.

il'l•Jlsl~f\o

[CUUo de

provo~lln<:lo

orde"' dE Cr!ó 2,406 billoÕe!< ou o eqOJJ..,,.J,..nte ;,o.-US's- 15,350

o.,ntrc
n>er-~ce

s...,ttor""

oroóvnl 'itu .. do ~ Avenid" Pa\Lllstl!., 1842• PAV-

~ontlibil

in1erlor l'lO v><lor

PIIIrt i c I pante11 di!.• r""f'II'Ct ivlls opO:rl!.j;'ÕII'C negor.i-l>.ia·.-·
AstliM, o

Bl'a.. ll

o., "'" tot"l de 71 r,.6veis p;.o.ra re'ndll av,.llado!. "'"'- d<r:J:.,,.bro/'1'1,
r><1r <ll::tern~<_n_ilo;i_o. ~_a_ L_~ i Bl!l20/91l, 8 do:lors "Pr'~s.,.ntara,. ..,.,icr- do: .,.,.-c ... do

«'•tratiÔ-

o,~rdid~< nll'lôt•s totrmos, ~,.,..,..,. tun~fí~lo'!> ·p,.,."o"ill p11r11

Qanco BamcrlndOJS do

r .. ntõ\billdad..,, no ,.ESNO pO!"_ríodo, v11.rlando t'nl,..., e,&7 <e 0,:53% "'·'"•

"'"' p•·r iodos Yar ia-

dos.

<IQ

igual ;:o :orro no Pl!riodo <entr., scteO>bro dor

a 28 {S(i;o PauJo-SPJ, al..,g:odo ii C iii t\o:trapol ítan11 de- Sio p,.ulo, c:o•

17

convornci.,.,nto doo; r.ons~~:lho!o r:, dor Õ~ltro, r.ori:C~n'i,.· aO•

o

$Ob :o -f'orooa d« UO>

(Rio <1<: J:>.oõ:lrc-RJ}, ;alU!I'oldO

A-ii!

s._A •• o:.•.1J11 ~entilbilfd<~d~> foi

1?.03.9f.

916.2':16

t~.07.'N

1.708.098

Pr11.<~

.9.10.91

952.690

07:1.St9

6.-829.043

~.~23.óÍi

.,------.,-----(~)2.~t4 •• 42 1:1.J'!it
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l"ontto• RchtOric:. RflCUonhados p~~:h Pnvi.
t•J v~ lei" do dõlar •• li/12/9tl CrS t56,7~,c><tnido d•

r~~:vista

vl,.bl isto//, a~eltou-511: P"ll"<'" o qu11nto f'ol to><i:.Jido PRlo pl"oponrntc do
ihY11,ti01cnto-;. GOJ!f'!óhoppll'\51 S.A.

"ConJuntura E(onõ-

outra dado quo: rcaf•r•a ~ dif<:ro:nç:. dos '"'"""'""'"tos d;," du 10 o;

U•
rim, <.:cmtl"õlrlandu os P<'"inc;íplos da_c_ont~~obll<dlld<!'

Por

ge.-•l•cntlf"

».CIOito,;., nio Tor..,. cont,.blllo::o.dor. pela Pri:Y< ;o.s. P•rd:u< nos <nv .. sti•o:nt ~'"' ,;cco ... rentc .. ~~~ .. r<~:'W'IIllaç_<fclo do'IO
-di:.:~~:Mbr--ol91t, no ...,,.,_

;,..r,..,,,.,-..,,;,

C:r~

tllnte

de

2,'116 bilhiotll (IJSS 1"::õ,3S •llhiorsl. Daí 'lc

t ... nto

"-!1 rcc<tot<~•

dr

lnvo:'ótltnllnto <:.o•o

"!ltoi. na rornt,llbolidado: ou!dia da Põllrti~·p;.çio cl" P.-"'""'• "'"d"
t>ao><a,
torno de 0,33% õ\O Nis, r.ant!"õ\" da p,..,..,,_b,
nio

f'und~o;:ÕI!l'
quR

•uoto

SYPO:r IOI" ;o Qo,<!I7X.

c:onc:lul
Telas- Partlcipa;io no S/Jopp/ng Cornt..,.. 8arra/Salvador-9A

r"ot!l<.lltil!IO do p.rrlodo c-onsog-

Q

Abril de 1993

nado P<tla f•Jndilo;S:o "'st!iio in~ol"rctoo. Mes.•o ;ossiM, a t~u.ditorla ind•pcn-

E• 02/08/90, :.

n•q•u:ht ,.no nio f'ez constar .... to: tigo dir rcs11,.lva O:M I'O:US rel:o.-

dent~~:

parti<::ipa~;ôiio

tór lo110.

E111pro:o:nd ir~•ntos

OAS

Ltda o:fc:ro:c:RIJ 1.--rli'los

no Shopp/rrg Barra/SA, PRlo prcc:o d" CrS

:n:

do:

;!0!4.943.<M9,87,

bas" "'"' 01/€10/90.
Em 28/08/1'0, 26 doas apó,. a oferta do lõ:mPr<:o:ndim.,nto, "dlr<:torl:o.
Tc-loc ro:•olv.,y ~o .. prar os SX. d• parto~ipao;_il: 0 nõ\quo:l<" slu:;pp/ng,

da
b;o110111 n;os •nf'arm:.o;<lo:s do: m.aro;a,

CoM

J<.~nho,

o;Rto:Mbra R dR:Z:RMbro dR

PrRo;o de CrS 213.601.172,", to•10do co• b10st " datO\ 01/08/90 •
N1.1 di :a

e •:o.r(;D R JYnho d• 1990!, põ\riO 38 ;,.,;:.,.,.!..dR sOJa propri.Od:o.de, foi

1991

montada

OJM

qy:o.dro

,-,.,;prl~ll.d•o:

de rentabilidadlt,

a11

eatRgorill.!l

nas

"'OJli.IS se o:nquadr:o.m.
PRtra'!. - ~rtRira ImobiliRrl•- FrRql.iinC:Ill do: obtifnç:io d• ta1ta110 Mtn~aail' d., r•nt4obil•dad• para lllUiURl d• onoh,o•ls, "'M nÚMRrcl de YRZ•s "'
PRrC:o:ntagl!ll (para 38 iMÓvtos., dlf IOII.r/91 >1 •OJn/92)

0<!/09/9&,

237.":53.496,00.

------------------------:::~~~~a
-T....-reno
-LoJa
-Misto
-Esc:rlt<irlo
-Shopplni Co:nters.
-Hip,..-m,.rc::o.do
-Induo;trial
-R.,...Idenc:oal

0
6
18
3&
6
23
6
0

Total

ln

<

<>•

sa<Cc'•c'c'c'c''c"'•:____

0:0
<100?!)
t
JD
(
:!!)
<
:tl
t100X)
(100%)
(
0%)

21 c1oe:E:l
0 ( 0::1:)

9:5 ( 44%)

121 ( :56%)

2~

;_cTot. al
21
6
41
1•2
11.

:tl

66
X)
:S
:o
0
X)
0 C
%)
6 <100%)

2~

6
6

"'

A

T~tlos

:atnda fRc:hou duas

aponta .:itua;Ses baatant• difo:r•nc:l10das. Sio fran-

f'a.:.Orivtill :~.s 5ltusçi•ni proporo;lonadlls PRlas loJa,., hipc-rMo:r-

<:a-.,ntc-

c:ados R IM6YRis industriais c-, •o c:ontrltrlo, as. do• terreno• R IM6YRis

~OMPra•

69,10,

<::o•" OAS E01pr...-.:ndlm1!'ntos Ltda,

no dec:orr.,,. daqu•le ano, r•lat iY111••nto: ao 10esMo Shoppln{l
19/1Qo/90,
c:arro:<sPondcnt.,
d~

Cr$_96,30).

.~

p.,}a

vslor

de-

Ct~d'!o

<:Oh-__ de 1%

~OJstou

Yalor

USS '597,443.40; '"•

c.-s

179.2S3.B31.70,

USS·L:!12,397.711 <d<ilar no.v,.lor de CrS 147,9'5).

11

Aplis esta
l:tt

aa.-ra~

CrS 141.427.998,,46,

USS 1,<!69,60B.S0 <to,.ado o dôlar eo .. er~l;ol no
de

R'\uiv•lo:nte

lilt~•a

ll.qutsio;:5lo, a T•lo• foo;_ou c:om uMa PIOrti<::ipação dc-

naqy•Jc .:hopping, J>l quo: h10vla "dqulrido, eM 1999.

~X

d"

p"di~I

Pilc:S:o no <:mPro:cnd iMI!'nto.
Nio ac

qual~

o:nt .. ndo:

I!S r:o.:z:_íi"s que lltYil!""'" "Tclos

2~7.4:53.496,1•

>1- p;.g,.r, c,.
ou o equi.,.,.l,.nt• .. USS 3,436,3&7.:50 na

G4/~9/91,

CrS

.,.quislo;;io

de- :IX d:O.'!Uc-lR shopp/ng,

quiridos
O <10Jadro g•ral

or><~tc:utada po:lo Montant• d" CrS

çonstata-toe· que o lnvcst l•cnto ;.l~anc:ou a so•a do: USS 3,436,367.51.
Cada cota doz 1%, nc-stR o;aso, o;_\isto" la Tc-los "- ..:OOM<'I de- USS 697,273.:50.

F"r•<>.UinCit.t_O:jiOr i a!<

apo:,..a~;!io foi

a

Con••dcrado o dól:o.r o;_omc.-c:lal no valor dOi' C'rS

1999,

179.137."14~01

quando o Yaior c:orrljjildo do!í:-:5% ad-

r•iistrado

na

c:ontabllidsd•.

dR

C..~

ou USS 2,"91,027.90. COM wstll IIRdlda, "Fundaçio o;heiou

a tJI>r u•a dRSPRSa a Na lo.-, da ordeM de USS 94&,340.01, nuMa ipoc:a c:on,.ld•r,.da

r<.~iM

para o Merc:ado iMObiliirlo.

rcsldenc:lals. No o;_aso dos Rsc:rlt6rlos, repr•sc-ntando qua•c 31" dR todo
o ,valor

patriMonial dos

iMÓY.,III, a altOJaçS:a

i

dcsfavorivRl para

2/3

dcll ref'erldos escrltdrlall.
O World Trad• Ccntcr d., Sio Paulo, """ c:on<~tr'Jo;:S:o Junto •

I•6Ycis da PreYirb - PartI c lpac:Sio no 5/lupp/ng .c-~" de 8oroc:aba

Pinheiro• c-10 Sio Paulo-SP,
,EM 07/0Ú91, a Gulf'shopp I ng S/A ofRre<::c-u ~ Pr •v I rb ::>% d• part i c ipac:ão no Sllopp/~ST C~nt ..r Sara~aba, PRlo- valor do: CrS 1.'112.11.928.'11•1.'110
Cvalor bas• d,. 01,13.91), a se-r c:orrfgldo PRlo IOPM.
F.:m

11/0.11/91,

J:i ta.via sido an•lissdo"' a c:oMprs sR ~ano;rRtizado

"'ontante

CrS

d•

1.130.816.000,00,

o:qulvalcnt• a

USS

Neste

~aso,

A AIIIIAPP participa do eMpro:•ndiMo:nto

As

as JusttflclltiYa.: aprcto•ntada• à Dlr•torla E>eecutiYa, ...,.

Dentre

psra a conCrRtlzac:io do

nRIIliÕ~Io,

o sr. Carlos He-nrique Vll-

l•la Santas., Olrc-tar 'Finano;elro c Ad•lnlstrattYO f'c::c constar 'lUC o cMIt<"e•nd iMRnto assRIIYrava u•a rRntab llldade d• pelo Me-nos 14,11% ao ano,
o
que- proporcionava uMs rentabilidade- MO:nssl de 1,17% ao ais. Contra-

r i :.nda •sta ai' lrt~ac:io, a r•nt ab i li dadc- 111id la

ll~tt~•al

apursda ca 9 ae•es

chegou a 0,09% c- a aCUMUlada, c-M liual per iodo, f'ol da ord•M dR 1,87%.
Este

1'\ÚMcro,

c:onf'rontado C:OM a rent!llbiÚdlod-c- MÍniMa c-><illida para

ca IIUS •><Poslçlio de Motlvor;, o Dirctor Carlos V11lc1a

constar que a Prcvii'IIB t i nha u111a -part I c I pac~ no
d••

de

2:S%. Pclss lnf'orMaçies disl,'oniv•ls •

caprc-~tt~d

EstR
to

ós

o;o•o

A11cnt•

•dor,.s.

•><Piicstlvas sobro: a Rstrutura Jurldlc:10 do WTC

rR!rl•-

CONDOHfNIO CIVIL~ qu .. coMprccndR todo o eMprc-Rnd i Mo:nto, nll:o"

da

c:onstruc:io e su•s unidades sut&noaas, d•scrltos no

r••pcc:tiYO

NA!l'lejjlura-,.or • ABRAPP, pcl• toua pal"'t lc:lpa~;lio no CMPI"R•ndiMRnto.
na qusl idadR dR Agente ProMotora dos InvRilt iMentos, 1l propricdado: .-xclu<~iva do 20!;1 andar do Centro EMPr•sarial, COM direito ao
uso dR 2.11 (vinte R qustro) vaias na gara11R•• que- nio lntegi-arlt o
COHDOMfNl'O CIVIL, c cuJa frac:lo:~ Jd. .t da tCI"'rcno lhe ,..rá d-da
pela praprlctVTa do t~~rron~o (Ha~'SI;Itflter~. c:or>r~tnda os custos da
c-trur;la • do lloblll-.!to:l da unidade POr çon.ta das GERENCIAOÓRAS do proJeto, OAS EMprccndiM•ntos Ltda c- Servleasc- IMobillltrla c"eonstrutors Ltda; c da construtor,., Con•trutora OAS .Ltd,
nliío llavendo, port•'1tO, nenhuM custo para as INVESTIDORASN <cláOJsula pri•Rira, parágraf'o únl~o).

fez
ea

31/08/91, Pelo· Montante de CrS 2.826.141.:'i62,62.
A Previ, do Banco do 11rasl1, taMbé• adquiriu partlcipaçlo no •cs1•6vel. Considerando o doHar de 31/eS/91, no valor de CrS

Inve<~t

Mcaor lal de- Inc:orpor>açio.

iaento da or-

aqulslc:l'o •é ocorre~

c:oMo

,.,. ~;onf'undR c:oM o CONDOHiNIO HORIZONTAL, este eontot i tu ido p~lo o;_onJun-

fundos dOI pensão dá uaa Idéia do prRJuí:zo acort-ldo neste lnvcst!Mo:nto.
Ainda

f•~ndac1íe•

NA
idéia f'undSMJtntal i a da c:onstltulcio de- UM CONDOI'IfNIO CIVIL,
cuJas quotas se- rcpartlrio entre a
propril't>lrla do terreno
<Hau•co:nter) e •s •ntldadRS que lldqulrlrc• o c•pre•ndl,.cnto Cinvc-st I dor••),
d lstr i bu 1ndo-sR os r c-sul tsdos f' I nanc:R I ,.-0"!1" obt I dos,
n• fasR de- opcrso;:io, entr" os c:ond3Mino•, ns proporcio d• . .us
qulnhÕRs,
Oeste CONDOHfNIO CIVIL sô ••tará R><du{ds a ADRAP~.
qyc- 11er'ã" ,. tinI c a propr i ct ir I• dR UM• unI da dR aut 6n010a, cons_t_itufda do 2Jitg andar do Cwntro (Nprcsarlal.N

CrS

227.763.200,00, valor ,Rqulvslc-ntc- a. USS '183,1:51,49.
:ZS/03/91,

notas

.o HatRl H.,l_iil_ Si;o PaOJto, iarag11ns

1'11:10

E~on3-

c:ada cata de 1X. o;ustou à PrRvlrb a quantia de

c~torr,

Pl"a•otora dos Invest i•o:ntoll "' as

4,91::5,2:17-lt

Cc:anc.ldRrado o dtllar no valor de CrS 231,811 ReYillta ConJuntJ.Lra
Mio;a).

6hopp/n!11

c

cstaclonaNc-nto.

N;o.rgin:t~l

RMprlfRndiOJc-nto o;_onstotuo'do por u• ern-

tro c-Nprrsarial, UM

•Po:nas 2':'i di•• ap6s a apresRntaçio da proposta,

lnvcsliMotnto

i..,,.

372,11,

CRRvista ConJuntura Ec:onllMica), concluíaas '!Ue a Previ, por.. suas cotas
dR p:articlp•c:liio, pa11ou

~.equivalente

Ao

<:onf'rontarMo•

ç•bendo

as duas a'lulslç'õew. c:onstat . .oa que

a

l'r•vlrb

<:hCIOU a l'aiJar, PDI" 'õOta do: i% IJSS 679,247,"4 a 11als da "'UC a Previ, '
IMP<Jrtantc

salientar qo.~c, na anlllltoe do lnYe•t 1•-~.~

ccnli.c:l•ento.da Cl"l qual'!uer

O

a USS 7,":'i,111o:'il, proporo;:lonan-

do UM valor PDI" o;:ota de US!i 313,8t4 • .11&.

pio fal dado •o

contr•propaat~ ..d.~ '!"ec:!J'~·

"r'tc da l"re-

CONDOHfNIO CIVIL

s~trá

const ltuída par 301 <trc-untss)

quotas,

S1 (oitenta c Ullla) quotas à proprie-tária do terreno <Hau•~en

tcr), corrc~pondentcw. a 27% (yJntc c· sete por cRnto} d• tot•lldade dss
"'Uotaa, c 21'} (duzentas c dezet~o....,) "'Uotas àa INVESTIDORAS, ns proPOr-'
~;:Ião

da IIUbtJCI"IC:Io de cada ,..a d!Rlas. estas c:orrR.spondRntes a 73% (se-

tliTita e t r h ,._ cento) d~ total Cc:l,llau.l• t_.c:elrs),N

Abril de 1993
ll'~r<Znc:iado~a

A'S
ltd~"'

DIÁ_RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãg II)

S"'!"VllfllS~

:0.

do C!IIPI'"E.<!ndllllento '!.Rrio "'OAS

Emp...-r..ndinaentos

,....,

por contlt das

cuJas
construtora.

ABRAPP,

inves.t idor:..s, R><Cotto" do 20!õl anda!",

clG'sporou.s

dlll Rclato,..l:.l

lnf'orm;o,.

"'Pa~

out,-a J:O:dO; o qu,. Sltr"ia uma d"''P~S" P"l'"»- "" as,;ocitlda.,;, a
COIOPI'":t. d~ u .. a !:il1dtr pi"ÔP~I<I p:..~:o "ABRAPP, <:01'1 O Wa~ld Tt":!ldc CqnlO!ir" vira apllc::o.c:S:o. Os fundo,. d_~ p~n.,;io gar""<lntem m;a.oo.-E• o: •clhOI"otS lnstal:ao::õot• pal'"a" As•c_clacio qui! os r"I!P~o:s..,nta. quC "''"

c:"'beri .à

qui!'

&«l"io c:u,.,t<rlld•"' P<f\10.1' gcrenc:lador•"

A"' not;o.s, .. nte:c r·ef\ll'td:a,.,

a ABRAPP." ("I ,..,.uniS:o da DE,1S Jan. 91, p. 76 c S:!o !""'união
.. do eon .. orlha d .. cu.-ado,.,.,.,, 30 "-<1<>- 91, Post,.l;~,J.(G~iro

o.-d!n:t\~1

tO>obillól:rill 11 Construtor li Lld ....

A c:onstru~íio sor f~ri sob o ""li') Mo: do:_ <si,.p110s P.dMinis.tr,..çio e o::orrrrr:;\

e

pel"'

.

..-l.,ul t anca11o:nt ~ fB::•"' um I nv•st i Menta sob muitos a•pl!"cfo,. "'"'tl'"a.or"dlnl\~io." (ABRAPP, 11 qulnztma d"' do:zo:-.,bl'"o/91, E.dlo::S:o espc.cl;o.l, p. 3-4>.

COt-!DOH::íNIO CIVXL, uo dorco...-rlincla, se cons.tlt<Jini entre Haus.. "" INVESTIDORAS $<:>brot 98,771:.:: (noventa e oitQ
v(I'"JIUlll
sEtec:ento,. e ll«t.,nta • uno por- <anta) dE' todll'"' "" un_ld;a.du; autônorou do CONDOMiN!O HORIZONTAL,'"" proporc:S:o de '27'1:: (vinte.,_..,.,tE
Por cento)
Pl'im,.lrll c 73:0:: <s,.t,.nta ot t~i~ POI'" c"'nto>
1'"1'"& a,; INVESTIDORAS, na propol'"~io da.s quota~ &Ubr.crltllr. pai'" -c:a.da um11 dcl;o.!l. As ol.~o:11s total'S do t .. l'"l'"rno c C:<>n,.tl'"u(di'IS do CONO_OMi.NIO HORIZONTAL. complcta.l'"-lf.. -Ji:a· caio a Tl"a,çi:o d,. 1,2290'% (UII
llit"gU\1'1 11ont"' ., dois n'OII,.nta po~ c,.nto), c:orro:spond,.ntl1 11 unid>~;
g;Mí~~~ Ô~~~~L.~! ABRAPP, que, ca1110 J 11, VIMC!'S, nilo I nt,.s!Y:t.rll o __ CON-

"O

<:ornter

Ncstl• ca•o,

p,..,. .. "'

A.,;~im

""'ndo, a,'S INVI:STIDORAS >I~SUII'UUI, ltnl conJunto, o cust'O t.ct;o.l

wo,-ld Tr'ld"' t;_cnt~er de Sio' P11ulo, r.-salllado o custo da

c:onstr~çio

11.

ConlOti'"Utor:t. OAS Ltd11 o:-n1119u lo. !\BRAPP

_11.

cu~to11

&c~

c: lall

do

"'mp~~;:endifll~tnto, ~..

dó la~"" dos

Eu~-

c~o

~oi.~,.-

(câ•blo

111'

....

C:oncll~<•<l',..,;

s\io a• s,.guintes•

ABRAPP coube, 1 1..,...., dot qual<&qu,.,. Onu.,;
a f'r"a.çia

e

( c~t o

I d"'al · COI'"I"O:<&pondl:nt 111.

A dDao;S:'O, 11lndil que JurldlcaNentot

<:~.<I'":I(Ct~l'"i::~.<da

c:o'"o t11l, nio pi-

dc _ser", flnanc:.,fraoÕe~t~ d"'•oiostr"'ld:'• Não hi, no• cl"'m"'nto.-. -;nct~•lnllll
do• à C~l for111a d"' sot sz:o,.b,.~ .,. o P"'rcentuz:o,.\ doado da :ô.~c• ld•11l
praVftio dos 27% do.,; PI'"DPrletol.l'"las. do t.,..l'"cno ou do• 73% da• lnv,.•t.idó~as.
As•••·

nio .. PO'S'Si11cl d~du::il'" !le o c:u,.to do a-ndar,

t:t.MbiÍ'•,

ent...-l!liU"'

P"'I'"CI!Pc5io do~ -f'undo,; (a-qui COM bio.<&"' "'"' da<:"unlf!"lltos do Postal is)_

<i

a

7,5:!09,379

Neste

Instituto Jurídico da do_~to;iP,;. inco•p'<ltivel c:o• o pa.pcl

luvas do s;happ/ng

a

vi~oio

que

do Po<&talis, apart .. doada. Plllrtoclpa, orf,.tivll,.,.nt,., do

total rat,.ado «nb•,. ""' f'OJ.nda'& de pcn.,So P"-~ti~"opant.,s do "'"'or"e-

end lf!icnto.

113,911,979
(6 '?78 4"'61

- custo total d11 obra

caso, o

int,.r"JOcdiao::5io qUe ,.,.cla•a ~cooun,.r"ao;ic;~. N.. s.t;. últiooa hlpótG:sor~

.<;.u'5l<>

Z66-"iR12

; .. pt,.ntAc:iio hoto:lr<ll'"ll

de

de v~:nda da.,; unid;o.des junto a seuS- p,-óprloli as'soc:;ada.,;.

.~"'f'lotte

~8.0:57,700

conStl'"ucio

d"' que à, ABRAPP cabltt"ol. P111'tll' do coopl"eorndiMI!nta POI'" SotU pap"'l

intornurdiao;S:o
da

va.lOr" dos .. ~tudo!l c po•-'oJ,.t<>s

-

no.,;sas

i va.m...,t"'

<" I 11co) o 29~ anda.~ c

Rcvi~lto~_ 2

,.,.tudos dor~tln;o.do" à_ implantac'ii:_'O do t.ITC.·Po~ I:Sllo• 1'"01!"\II'Sio, a

dos

_E.f'~t

•obilla.do ,._c'luipad<> fi: P11.-tl!' int .. llr"nt~ do lucro da. OAS.

da ir"'a da ABRAPPF.;:m 12/06/91,
tl'"\ltur"1!. de

1

~~~~-n:~ ==~~~ ~'"'i.~;: .;.=~~.,~-:~:~;~~=- n~11 v~~~j~ i ::o::!~c:~~t;~r~=~

õ~.lnda•

"

do

Terça-feira 20 3423

R~~:lalõ~O

--3:.4

f'lnanccira

entre

as patrocinadoras rstatais fcdorra_ls c

scv.s f'undos d~~: pensio.
106,933,S26
As
do

luvas supl'"l<eita.das sio 1111uel;.s a SCI'"oo,. ,..,c.,b!das P"'las

fiihapp/nJI.

O custo l{qu_ido é

1'-'IUO:'lc

loJa.:

a ,.c,.. d~s"'~~l'Sado P~l'<IS. lnvl!s-

_Norste

tidoras., e qu,. será di11ldldo cnt~., as 219 cotas SUPI'"IIC\tas. Cuoopror .. nf'at 1:;ar" 'IUe "'"s"' cu•t o 1 j qu l do ir: apo;n;o.ll u11>a
H,.r,.c:em nossas consid~tracõ.,s•
O custto é "ab<tr"to", ou seja, toda"'

r"I111S

~st I 111at I v:..

-

cNPI"I!'f!"ndiM~tnto

No:-tot,.

"'*

níio hli

~

q<.~alqUCr" ,.~J~,..a.;-io

"cliusul;o.-·d,.

CCnár"Htõ.i:tõfa ,..,.lae!iio é cãr-al:l:.,,..l:z:z:o,.do pc-la .. agnltude dz:o,.s tl'"a.n'li-

f'und_os
de 11at"P~"'co

onlclativll de aqul•io::i<> dlt IM.Sv .. <s, "'"''""'a'"'" construcio, PDI'"
"Tcchado"~

o

f,.,.in~ i a11 · f' i nane~ i,...,~ ~llr"r"l!'a.das pelas

•e,.lli~os. co~,..., pai'" cont'i\ da• Tundas. d"' p<tnt~io, I)'~""' contl'"l'-~ia

1t

capítulo, õ>l>ardll.r.,.. os a rclao;ílo f'ln;.n.crlr"a .rntr"c a.s patro-

clnador•~o .. st:t.tals Tcder:t.ls e seus respectivos fundoli d" ""n'Si(o.

,..-~~d-i.,ento;..· c:o.;;- nos.

CPI,

de

"'"t'llt td s f',.d".!-r":t. l s

P:t.r"::<- 'as

p11nnio. O "'1<-Hinl,tro Jo_S:o Santan::., '"'"''dlrPOIM,.nto

p~s~~d~- :a PrC.po~c!i\0

inf'or"IIOU qu<: no

patr"oc.ln.adol'"lf"oindO

a.

sC~s •
"sta

-~-hel!OU

a

1!=1 1 ou s,.Ja, pai'"• c:ada CI'"U::I!'il'"o P!_liO P"'los particip~nt.,s da plano dor
b,.n,.f'l~l'O,

"'pat~ocinadDr"ll d>E!IOU 11.~ont.-ibuil'" c:o., d"'~"'"setO:

HoJ,., ainda, hi a caso da Pat ... ac:lnado~a Cotir-:~.pl c'S~111'"
0 . c<.~st"'l~ do plano de bRncf(c lo 5 de 'sru,. funclon:Ú loS.

r"O!I.

t~do

<:r"uz,.Ic:obr'!ndo

li

NR•h. cont..,l<tO, t."* sido f'reqü,.nte o clrc:~lo vlc:loso da~o dif'lclt.

f'a'Sc de M:t.tur"aeiio, nia hz:o,.vc,->1 r""'ndlnrcnto'S Plll'"a o& funda,;. A contr"apar-

que 11"'<"1.111 contribui ~ires a~res.c i das 'lUc llcYaOI noVos. bo;rncT lcl os ou bcnl!-

outr"0\1.

con1otl'"uçS:o, aY seJa, ~urante toda a obr11 "' ta•bc!M dura.nt•

tlda 11e"' com
,;~~:Ja

11

pos,.ibllldlld"' dor >~;pi'"OPI'"I11<;io da "lUC:I'"O l"'oblll!iil'"lo", ou

.. dlfc~ença .. ntl'"or o custo

1t

0 proto;<> dlt .,,.,..c:•do. Quanto ;. Isso de-

duz I NOS I
•••lru,

caso a vcnd:t. v"'nh;,.

li

se ef' .. tlvar", o

lYcr<>

dRMandaoo

contl'"lbuiçõ"'s da,.-p .. troC:In;.da~a.s cada vez 11a.ls ,.l,.vadz:o,.s.
As di f' lcuid•<lcs cc:onô•lco-f' I ~ance Iras das pa.tr"oc I nad~ras - f'cdC-

r,.-

sotja ~DI'" pl'".obl,.•• do ,.,.rc:a.do •• q-u,. a.t-uz:o,.,., au por cont11 da

ra!s,
b) aind:o.

ao;:r,.sc:ldos qu ... Por 'SUa v .. z_ {lf!"r"a• novo-s dfl:f'lclt,. quor

f_íclos

c~onõ•lc:a

c<r.,.io

flll

l!eral, ti• ller"ado a f'lllu~a do par" dl,.;.,;on•nt"'

·flc;.ní na tlependinc:ia do:' o pal~o lOUP,.I'"BI'" a· l'"ltCC&,.;i"a, pois,

qu~, d"' u111 l~t~.do, apar"ec.c-;. estat•l deflc:it;lr"ia "'• de- outra, o Tunda de-

na :;t~tua. t "; tuacíiio, o "'crcado nS:o de-v"' ha•ologal'" o ,..,.torno

pcni:;ia ,.upe,-av 1t ár" 1o.

cS.PI:I'":t.dOJ •
c l

p:t.r"JO,
I'"C!Ita

as

fundos d"' pensão <IUR niá v"'ndltre•

cu•pl'"ll'"

c:a~in~l11

•u••

cotas.

de cinco a.nos. .,.., r"'ndl•,.nt<>.

dcrlc<& C:OI"I'"c!lpondentots à constl'"uo;io "' 3 à ooatur"ao;io do

2
1!01-

Multz:o,.s
d..fYidas,

ll"'::cs, as pa.t,..ocin11(dQr11.,;, co•o f'or1011 d"'

pa~a•,.nto

dcsf'elto de ~~u pa.tr"l•tinlo i•ablli"r!o coo

ti•-sc

de

~oua.so.

faVor

d"'

"'"'uso. fundos dc pcn11ia, cara~tc~l:::11ndo, ".,;si•• u•a. Pr"l.vatl:::aciio f"ol'"a. d"'
Oa,. ra:::i•• al<Rlladas pua

11

doaçio da f,-acio ldRaJ do t<tl'"l'"l!no • do

20R 11nd~ pa,..a a ABRAPP' •"'lcclona•os a.s ••uulntes•

controle

político. Ainda agora, a CEF te11 aventado a passlbllldadlt de

tr":t.nsf',.,.;,..

<!Oe

i•6~"'1s da: so.~a. pi'"OPI"il!'dad"' "'"' da.dlo c!'ot P•llaM~nto

pllra

qultal'" sua gigant,.sca divida co"' a Func~f'.
"··~""'virtude

de 11Ull. pal'"tlcipa~io na divulgação do Rooprc,.ndiMcnto Junto ao seu quad~o assocla.tlvo ••• " _(CTA-SG-102/92, di!'
5/11192) ..
"A doa~ia i feita. sob ;. condlçio d"' se concluir" o "'"'l'('ciÍndl...,.nto,
c:o• I. .. ntr"<l!liB à Haut~centcr da part .. Ideal do Wo~ld Tl'"l.d<l! C"'nt....d"' SS:o Paulo que lhe é devld•· fMple•entada a condlcio, c:o• êo
cuoopr"i•cnto Integral das. obrigaçÕes das Investidora•, f'lcari aslilrllllr"ada ;. ABllAPP a ltl<I!CYCio c11pecíf'lea da pcl'"oolssio d"' doaçS:o,
""' nio lhe f'or outorlla.da. a cscl'"ltUI'"I. cor,..•spondotnt ... "
("Nota•
orxpllc:atlvas sob,..,. a ••t'rutu.-a ,iul'"ldlc:a do lolor"ld Tl'"ad<t c .. ntu d"'
Sio Paula").
Po11tlllls rcC:Rbcu a Rl!tõ. PR. 001/90, da A8RAPP. Notla dlz:-se q11or a
ABRAPP adMinl•tl'"al'"á a ",~.lnca~porao;i:o de uoo prédio d<t RSCrltll,..lolO, lnt-•cdlando as o-lll;ln der venda das w.lda._. CO.O ...torna~
cxpllc:a, a assoclac:io .-.. c:n-.rá u• _.u.r Para i<ft'Stala<lo.
di! sua .,.d., prÓt>l'"la, a_qu-: r-l!lfth ...ecl.~ wortWII~ ••-

nt·
de\

ConS(d,.rada, ap .. nas~ " cont ~ I blll o;io cons I d,.rada "nol'"•al" ~ cab ivel
PI'"OPOI'"Iõ'io

?!2

211~

o V'?lu...,. de .-.. cul'"sos ,.,.,..,.,.ado• .,,.n,.al•l!nte no caso

fõundos d"' p,.nsio vlncui adas ;. cnt I dadot'S f'"'dotr"als .ul tr";o.pas•a."

~~

c;lf'ra de USS ~O lllilhÕ<!!s (para d~ttalh"'"• ver tabela B, an .. xa ao ca.p{tulo):
Es;tc,.
r"ac.tcrl:::';.•

c:apltulo

••·'•lgulias ve:::cs,

....._.

ta•bfl:• abol'"dal'"i

o·,,.•PI'"a"liO de """canls•as <11111

u•a """'"tlonávorl utlllz:ao;:i"'O d"'

do

~-..-.~~

TeSOUI'o

N•cíon•~-

-rlnanc;elra

......... ..-.-o

d•s

ca-

I'"RC<~r•os. d;.s patl'"oclnadoras

patrocln.idor•• orstatals aos soru•

3424 Terça-feira 20

..

,.,,

'''"''Fll0 '''"""

~

I"""' <lc

.!('r.t ',_.

••·•<;

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl;: (Seção II)

h>J!~·.;.,~

•.>•' o<onl•

Abril de 1993

ubj.,lovos, ~,;fundo<> d" p"n~~<> <l>Sp'Oc,.
•h'> ,.,._.,,,~ .. P"""'"lcnc;,.;,., <>~oun-

"'C">l~,

1 o;'.l,c;o;ln.t<.iUF~ ..

'''"""~'"ti~"

I<

<lO> ..

E:O'IPF..,iiB<I<>«

'>1<\J,.

.,., .... t •. •,

t•l"'''""' "· ....••

P"rt:~;op.,nt'""
""'~.,,. ....

\•'"""

~"'"'"'""''""de

li.,ll..,,. P<IFOI <>'>

o'o;l.\bt:l.,ccr

tllt

"""

s,~.-,.nde«

••u;..r>tu <la prcpc~c:O:o d1< :2/3 do ~ur..le 1 <>,.c:on.:l;;~ta-,;.,.

PlltF<J,CÍ<O"-dur·a,. nio o,<l ull~"-P;>.'5sa.-,.,. ""' lirn<tO<S do

ücc.-~to

ll2 93.::197,186, ~OMO ·.: 14-VI!.Fõ"> !V><d~t I ""'01Er1tl; '""' .. \las <:ontl" i bu jçfit;:11
···,t~·"

,.,,

o<Fo~•

dO' !OCIF .. ,\~, .. CI ]<lngc d0'5 >Í}I

ii~Q'I

o\MC~,

PFOCIIF0\1

<1no, >oo a..-n:pit> da- rocrr.>a lttg,.l, conf<w•w •I•JBolo·n

seguir•

.t

o1 ,.,c 1 I' I 1""' ,, ~·•c r• il<1.

.~ri.•

Cont~oiJ•J>Cíib''l llll' Al!lumaló r .. tro~in,.dçra .. r .. dii:F1!11S,. ""'u" rundolõ drz Pcoo;;:;o (em:>: da fçll"' do;, P.JI[IIIm.,nto <Jra '"'~tl~ip~nt.:s)

~<;!. c<;tõ\I>O<lcc ''''

;~~;~~~~;~~;;---~c~-~~;7;;;--~~;;;~-~--~;;;;;;-

''t'lrt.•
12
Na tFII'I.I;i'o ''" """~"' ..:nlicl<~d<!'l. r..,ch"'d"' •h: p.- ... vjd.oi<1<:1-"
:>FIVMdO\,
pMI i'OJ>"~"" dC t>P.f>'f0ll J<.rl'o·iiCll p~tFO~IfiBdCF" .... f.,FÍ"•' "'' "'~ ·m t<t n;;ç ;~,-,:. .;upP.rl<lF ";!13 (dois l.,,-çQ'!I) do custe
tot:.O.] llo• t>lAIIO\o d .. l>.,n.,fiLIQ ... , n .. ., 1\
{'So~tot P<lF ~cntO) <1:0. foJh .. dor "'~111.-l<>'l do!ô o/mp..-~g,.,dc,;; ~"'rtlo:op:o.ntc~".
'
•

n

E "'"''"'• J,..,,,,.,,tr·.uu1o 9~""d" rrlio~upaçí(c coo• o c.-o;,~ccnto: volu•"' de
,-.,cur•.o"' p•ibl •('<>•• rl~l!"·"lo" ""~·· "" fund~~;o., .. J.< r:m +'•mo: '"""'"'""tCl,. myl""""'"' d,. for"'" J'-''õControol~•l>~, n o::>t~!lQ tlof/ro:to foo

!ato
.-n...,,

q•n.,olo

omtA~O'lo.;:ccu

'"'"'·.<tu ;.rt>pc 4!;1 o

'"''l'"•l~s "'nto<l .. do;:~".

••!ii

~"1.648,

~"

14/07/07, •<•J ..

"llo,.ou

o

do:

n2

93.::97/tlto,
,.,.-.,co::••POY-~"
I)«J.i~"''""'"l" •'P""""' coM ,,~ """"'" cnt idadc'l
••
.,..,,..,., o:.-ladll.s, ..i"d" ..o.s"'"' "'"''" ""'11 i"<>""çlo l>o... tante PFÓ<l<51" nç ,..p,..,~o

r~cur·,;o!G

do"'

d~to

p•jOlo<:O'I p.-nvEn>otnt"''"

PO\tFocln>ldOFa~,

COllfOFm.,

<li!- H~ r..-l>~çilu de nov"w. cntldad,..,. fecbiàd"'i dtr.P.-oevidi!nciM
"P>1Fti~IPMC5io llc P•'laQII jll.-ídlcõ\ p ... t.-ocln,.,dor" .-cf•ri"" .,.. tI ~o 1!<1 nio ,,..,,.,;; ~upot.-I<1F " :ua- do cuiiYo tot~l dQ'I' pla~o.:
n,. O•nO<fo'cooa neM a 7% da f'çlha de ••l'l"los de todos os two...-,evado'l da e!llp,.,.s• pato:çclnadol"ll." (gl"lfo d• R.-l..,tçrla)

"'"'""!!

.... tl\rt.~ FP.P~s<:<and-o" .,w;ta o CDI",.ot!P<Indo:nt~ 11 70:0: olD ~'"" !ntlo\rio mVd1o,
o quc .,c.-cscldo da Lontl"ibu•c5l:o

P"'"&"'""l

ia

f>.ln~ioniiÓ.-ic,

do

g .. .- ... ~la

q>,&a,;;e

totlllldlldo:

94.&49/67,

editado ta 'llOOs

~;~pds

c~tll<lll01

,.., funclonll.,,.nto e11

cxistorntorr.),

a L• I "!i! 6.-\3:5177, foi

o

p11r11 as

nl,.,te,
<"'iQ,...,!I

"I.IMI

fundk~Õ,.r;

o

n2

O'':<CC'Isiv•"''"ntc

volu~ut

d•

rcc»r~os

CO!OO
pe'l•dos

.:ob a f'QFMII d,. ccnt.-•l>ui;Õ,."& mcnlllis, 111Uitlls dlls vcrcr.
dos ,.,.p~•vlldo.o, 10c<:an1r.'"o P!'il"f..:.-ldç

r.upc-

pt\1"!1

sanea ....,nto dQS difi-

sos daqu,.la5 cnt Idade&.
FinlllO'Irntc, " Lei nQ 8.128, d,. 12/84190, ,.,.. '"''"" 11Ft. 2!il, ""nçu um
•o reatabel'"c:"'r "'"'"""" sata.-1•1 apco•• dç" Cllpr.,vadoll pa.--

tlciJOantcs ca•o bas~ de cilculo da cont·rlbui;ão das patrocinador••·
U11> aaporcto, PDI'"of.,, continuou qu,.'ltlon:ll...,cl, qu11l seJa Q da aplic•~io

dos llMit,.s •pcn•• Pl'll"ll as nov•s entidades 11 SCI"CIO c.-ladas s.ab

chanc,.la
"2

de entes o:r.t•t•ls. 0..-11, qyas,. dez anos apôs a edl;io da

6.-\315/77

P•nsio,

p.-atlca ... cntc te>da:r; as Sl.-llndes cst•t!'-111 j:i,'h,.vl•"' c.-ladç

~

.-J.,.

Ent,.ndell

de
seus

llvre'l pa.-a dcflnlF su•s co .. tribul;ics.

F'ol P"eclso '11.1.,. o TCU,

c•ll"";io

;,
Lei

que d Is c I pt I "01.1 ,. at!Í. ,.st i 1!1\ll ou a c:.-l•;io 'dQII Fu,dçs

fundos o:hr P•naio c a ..

dr~:~io

d"'PI"~ender,

pod .... o ..

P<IF~

PkrticuiO!F,..,nt ..
de~c,.penho

2,0011
2,37/1
2,2.-11
2,55/i
2,4811
1,75/1
2,6&11

1,92/1
2,33/1
2,1411
2."15/i
3,?'311
2,3011
3,16/1

a

~1<tFOIPQlllcio

dllquorle.: ll01it"'" PFOVOC'I'I

RMPFil''!l1~

,as

ccooÕ•••~a

pübl_ir.;o.s 'l>J'"•

fo:dcral,

iodep.,ndo;:nt.,MRnt,.

de

• ..,;r,.m-sc cbriglldas a contribuir "'""""tm,.nte,

ou potlQ ,..,lto•;. ~ .. contl~<:~~~m "'"" po:s11d>1 divid,. P"F" co!W •s rt.Jnda~Õe'lo.
N>,&m:O a!WoCtF:>. d,. apena,. 7 f'unda~Õ,.!I, d"' "'""";..,,.,.,.o
nlldll•

de

44 patrccl-

por "'otidlld.,lõ r.,d..,r:oilõ, no P"'Fíodo J'l1nl!:!_,.ç/'i'0;.. Junho/92, Ared,. ,-.,c\IF<ãos acima do llo1ite de n: da f'olha do:

tlclp.,ntlt,.,
ob,.orrv"'

ChltSIOU à

~11lirlos

dos p;or-

Í!WPFCIOS\Qn:Ontt! So,.;.. d>õ' USS 1,27 bithio,

na qu::r.di"O a ""'lli!Ji.-,

con~olldadç"

Pl\.-tl.- das tabo:l:os 1 • 7 do

Villor
da.:
<:.çnt.-ibui=õcs P"-ll•s po.- 7 Pat.-cclrado.-a'l' F .. dorr•ls ,.
f'undoc de P>õ'nsio p>1FII; o pc.-(odo Jan/"96- Jo.tn/92 i"''" USS 1,1011

•iixlMQ d,. conti"Ol,. externo c d• f"is-

da d,.sp•aa públlc:•, tCHIIII<SC.Ir•POSio::io a ,..,,.peltç dcst ..
o TCU qt,le, se o Oec.- .. to nll 93.1597/96 .. stabclcccu os

te•••
1 iMites

... ua

--------------------------------------------------PREVI

1992

.TOTAL

400.836
1S7 .2á7
20.:5?'1

118.746
:51.:583
67.163

1.166.196
"141.196
?'27.911

229.691
115.&92
1.:.:!2.999

20-\.276
81.:52::1
122.7-\3

if/2.916
3::1.484
7llt.332

:53:S.?'i":l
219.711
31&.074

"18.::>90'
16.276

36.316
U!-.998

17.-\01
6.0:57
11.3-\"

102.311
37.3::!1
64.981

136.333
74.27 ..
62.0159

1fl1.:524
:Sá.B28
-\4.696

62.562
32.964

31e • .-t9
16e.7o-\
139.715

17.097
9.0B'i'
9.60a

9.444
3.671
4.:5?':5

26.t43
1.2.9641
13.193

USS/MII

FUNOAÇltO

1990

VALOR PAGO <A)
LII'IXTE LEGAL (9)
C"

de

c I t 'I op,.rac i on•l s, oio .-aro prçvçcado..: par '"" "d"' I n lstr a~; i c doa r ,.c;ul"-

equo"vçc:o,

1,98/1
2,24..'1
1.7411
2,47/1
3,13/1
2,00/\
3,2111

dl•p<!ndio• >'inllncorl.-cs p-...- .. "11d11inlstracic p•1blic11

que ach .. .:s•m c;çnvc-

ao,. 213. do custç dç,. planç5 d,. b•"crtcoo" aos ?':C: d11 fçlh·a

sal.lrlo

Ju,/92

!,'197

Oecr .. to

flexiv•l• dclx;o.odo "0 t>cl PFII%111<" das pBtroclnlldo.-1\s a. d.c<:it;SI:o d,. ,..,.,._

t.,,.,..,

Oez/1~91

1\0,.;<o A cstR capo'tulo.

~>.tu>llmento:

d11.,

Oe::./1990

PR!Nl
TI:LOS
PREVIRB
PORTUS
VALIA
PREVINORTE
SISTEL

CHIS DOCAS
VALE
ELETRONORTE
TELEBRAS

dur10ntor .20

rCso:.-vO\ ifidlvldual tt;l.lfi-

p;:o~ra cot>ror "-',-1"" ""';::'"" 11 "'xp,.ct~tlv>~ d• "ldB ó,. u., tr'al>alh;,-

cl•ntc

doF, "pda ,. .. ., ·~oscnta<lol"lõ\.
No tocante io.10 f•Jndi<Cill's '!!Je JIÍ

11,93
1::1,69
JS,27
16,&6
12,10
1-\,79

::1,~>\..'i

"'

107. doto c~p.-,gado,. lido:.- Ido;,. funda~;So~

•noa, <::011 rortouo .. .-~cl\o dlf &7. 110 O:no~

1~,92

20,•36
H,<i.:.
16,;>0
1:5,.:!7
22,.-3
!3,11
14,79

------ ------ -----.--------- ------------------------------------------2,01t..'t
2,S7..'t
rt:TROO

,..,.u
>JMII c~>.p.-ors" "''•" root• iblli!UiC co!ll 77. d;, !!'H· +""lha ~o

f'UNDAC~O

PATROClNADORA
PE:Tiloen.ts
flANCO flRAS!L
EMBRATEL

tt~ivad,.,

!.lll.

()o.:"'~" fiiJ""'"'·

31,70
11,4:1
13,::;0
1S,27
.:.:!8,42
1::>,33
1.-,Si

p,-çpo.-.;:S:c o:nt.- .. ~• Cçnt.-ibul;i.,,. da$ Plltroclnlldc.-11!1 de rundo"' dlt Poros!õo E do" sei.a p.,,-t I c i P>1nt .. ~

"Art.

tl\l dot !101),;.-;o., t'"""''"''"

PREVI
TELOS
PRCVIRB
PORTUS
VALIA
PR(VJNORTE
SISTEL

IRB
CIAS DOCAS
VAU:
ELETR<lNORTF.
TELEBRo!iS

i>õl._t.,ntc rl;o-

.:~~ha~ 7..~:o~:• ~~ 1
~~~~ ~~ ~~~v~~: ~:d:~~: I:,,:l!~~~~.,:~:r:,.; ~~~~ ~~~~~
DtrCf'l'lo~

BANCO BRASIL

r:HBR~TI::L

~"'51'Jin~c•

"Art. 40 • '"' !<out;>...-q>Jiu;, li:MI>F"'""" P•Íbtic""• SOCIC<J .. dc"' d .. RCCnO'"'"' ml,;l".,; funda~õor-. 4''"'• d•J,,l.,ornto:, contribuam p,,-,. omtldlldR

.1.; ''

,:~~;~~;:;--h--------;;.~;~~----·-----~~~~--"";;:~--'"----;~~;--

(A -

B)

649.:512
231.33&
U?'.1&6

"'
-----------------------------" " '"
PETROS

VALOR PAGO
LXI'UTE LEGAL

C•

-

VALOR PAGO <A>
LII'IITE LEGAL

1~91

- " '" 30.3H 23.322
-----------------------------VALIA

C• <A

VALOR PAGO <A>
LIMITE LEGAL

- " '"
------------------------SISTEL

C• <A

PORTUS

VALOR PAGO <A>
LII'IITE LEGAL

C• <A

-

"

'"

,.,
'"'
'"'

2~.612

------------------~-~-

PREVINORTE

VALOR PAGO <A>
LIMITE LEGAL
C• <A - 8_)

6.320
3.30'1
3.eH

4.93tf
2.-\32
2.:506

2.1BS
1.H:5
1 •• 41

13.-\-\3
6.666
&.S57

PREVIRB

VALOR PAGO (A)
LIMITE LEGAL iB)
c- (A - B)

5.-\-\8
3.1:59
2.2e9

-\.171
2.632
2.139

2.4-\6
1.e75
1.,.373

12.167
6.266
5.6e1

'"
---------------------------------------.....-..-------·
--------

•:ll.xl•os d,. 2/3 do plano de cu11telo c 7X da folha r.•lari•l dçs partlcl-

-----------------------------------~-~-~-~--------------

pantcs,

TOTAL

tio

e PI"Oiblu cl,.v•çio dos •tu11l11 ll10ltes pr11tlcados, 11quele'l en-

s .. riaM os novo'l Plldl.•~:tro ... de cont.-lbul;iç. U111a st\ric d• declaitrs

.,.ol to1011da l>or lloqt,le1a Corte d,. Cont••• podenda

eKC1!1Pllflcá~l.a'lo

a Dec:l-

11ão c:ont lda no Anexo v, At• n2 ~. d• 3• de OllttJ.bl"., de 19'1•~ p,.la q1.1.11l
serla10

•nv l•da• I"«C<>lll•ndac:i•s às P•t r oc l nsdor•• de "'"'nel.-a •

•dapt .,,.

VALOR PAGO <M
1.llt73.874
LII'IITE LEGAL <B)
430.136

---------C-"'-~=- B) _____:':':':·'::':8

76?.?':5&
322.1?'1
"'-\?'.::>6s

f'OI<ITEI Re!Õ.tí~los u"••tnh•dos peln funda,;,. ••
N<?TIII O li•lh !,.tal ~DII•Idar•dol i>I"D-do d1r UI R,
falh• dR ulHla das PJ.rtll:i~antn do 'l•na.
<H
dadas nla dla,onl..,>tls.

314.61-\
125.817
199..767

~llllllhtiv ... nl,.,

::1.158.231
664 •• 2-\
1.27-\.21e
ati 7Z

d•
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de C!!!trin O!! dd•r•'nuá gur ••il• Qr'ºF«d'dos p• aiu•t••
nq pJann d• Bcnrfjçlq•". (gr'lfO da R•htOr"i:a)

err+i"'Ot"

Na p.-átlca, o qu• ""teM val"lfi~ado é qoJ• llt; fun~a.cD~rs,
As dividas d1.11 Patrocinadoras •flo t:Di'IIPI"QIIIIso;~os liquide• or certos,

nio honrados pal"a c.o"' -..u .. fu~dos d• p•nsiio. E'•sas divida,.

alnda

l"ltPI"r.,.~ntl!llll <:OIIIPI"OMis.. os jll ass•lMidos c

~ies

Mcns'ai!l. Nrstc partl<:uh..-, não tltiOOS tido conhotciMcmto d•

q<nl"

int~I"Vttnr;!lo da SN:PC no e:uoa· da f<Jndos da

ta~t.

Já qu•, honno,dos ou não,

r'•lll•tr'lldoa !IO!ii

<:DIIPI"OI'iiiiiiiDS <ncOI"PDI"IIII o

ba-

lanc:o das fundoa da p•n11>lo CoMo dl'l"alto na l"l.lbl"l<:a ~aallzáv•l".

tata~•

l,.r.als, P•la ln<:l~tsio d• c;ontlng•nt•!l. d• partlc:lpant•s !l.ell o
apcl"ttr Pl"ll'liN i na r d• I"CC<ti"SD'l 1t ati POI"· ,.11 go:st ia do• l"ccu.-•os

fadan•is,

qual-

pan11io vln<:ulados a a•-

vi'!.ando lll\MI.I" os diÔficlts 111Pill"l.dos.

11adi.:~onta

aJ~tsl:a

planos d• b~rnaft'c:.la!l. A tlnlc:a taM •Ido a dt: ona~al" "'" patl"ac:lna-

no•

Planos ttH<:tts•lvamant• llbt:l"als tl"aduzldo!l pt:la <:oncas•io d• b•no:-

tli•

troclnot.dor>f,S qu• cos;tum;u• abso.-vi-las ,..diante •u••nto'IO d;o.• <:ont.-lbul-

da patroc:lnlldol'"a • do f'o.tndCI d• pltnsilh não t•ndo rrlac.io c:o• g

d.i11c:lt,

f(clo•
d•v I do

;ao aPUI"a-

lroaolato R<ltrlloOI • ., c;ontato coM suas pa-

ba-

l'"l!llMI!nte

l•n<:o•

1111-

rem o;•u• dii'ic;lt• ticnlcos, der

••tatais, a<uoantando, cada v•z "'"''"• ll~ta!l. c-cnt~ibu.IÇS'o:• pa~• ••

dol""'ll

f••ndac;S'o:s,
indepc.,do:ntttlll!'ntlt da Dl"lg•• do pl"obl••"'· • da slt•Jac;io o:coníl,. i co-f'; nane; ai r a da patl"oC 1nadol"a.

1•vado 11 f'IKa<;io de contl"lbulr;â'<rs duo plltl"(l<: lnadonus, .,., pabt.lllol"trS

•lll'vados
os
por

lrrttlllll:t.l"t:"

1t

qu~r,

PDI" !I.Ua vorz,

ot!l~

g~rr':t.fll novos ~~:nca!"gos qu• 11.,..,..,

qual•

c:al~<a,

novos dcscquilfbriOs di!

,..,!lpons:l.vcls

os q1,1.als Pr•cs.lonaM PDI" novas lllc"") P'llndos que iO.Prllsorn t Jll"ail'l dtff i C I t
- Portua - c.-s 1.197.:;!••-•••.o•·
- Func.ef'- c .. s tS.916.ô10.QI1,91

O vol~tM• de dividas das PJitroclnadOI""'" estatais r~rd~~:rals pai""
P't.1ndoc

011

dll P11nsio,

b) Fu.ndos qu.o: ;\PI"IISIIntaraM di!f(cit RM 1991 (valores

IIDntanti!S a ••IIUirl

Ofvlda dlt Alll"'"""' Patroc:lnadal"!\• F'•dcrals pal"l'l

COlO

soru.c l"undos de Po:n-

1.4313.403
1"1a.936
ll>*.397
14•• 4é'ii'
116.481
33.\43
21.03!0
24 •• 3:5
7:5.381
12.291
2:5.722
7.39':5

""

f'URNAS
NUCLEBRtiS
ELETRONORTE
ITAIPU
TELEBRIIS
HT/I'tPAS
LXGHT

I"I9RIIIo
SISTEL
GEAP
!lRASLIGHT

-

!7.912.441.911,11
l'llil

d•_~Ynhol

- POI"tllS - CYS 49.433-271.11111,10
·- f'uncorf' - C,.'!i 156::56L~o2.~7"79;0e ·

3.31 •• 901

'"

RtFSA
CVRO
ELETROSUL
CIAS DOCAS

- Cr'!i

c._! Fun~os <.011 doÕf'icit no •x•rc:íc:lo_19_9?! .<at~ o

" ,_

!1•. dttz/91)

f'ap .. s - c.-s 13ô.424.9a•.6a9,69

-Elos

llh·''.'-'~-~·----~~c..c,-.,-,--

•••,:... l.,',",:•,da ,.,. Ju.nho/92 <eM Crs ..
u"
"
PATROCINADORAS
FUNCEF (11)
REf'ER
VALIA
ELO$
PORTUS
CBS ,
REAL ORANDE:ZA
NUCLEOB
PREVI NORTE

q<tll:

llPI"•tollntaraM déficit, • ";t.b<rl"'

patroc:lnadol""'~·

v:afi;'l'ora das contl"lbulç'ills da11

Plll"fodo d• 199,0/1992, dêstac;""o• alllu.ns f~tndos de pento:io

No

1111ulaoo novo!l. <:OJWPI"DMI••oa

lnadiRPll"c:las

- Pttti"OS -

C!"S 126.1•41.215.614,\le

-

Val•a

-

Cr'!i 111.63_:5.119.917,18

-

Rcf11r

-

-

P~•vl

I:O"'!i

82.999.415.593,91

'Cr'!i :599.3:5B.139.727,0e

Sist"l

c.-'!i 1':53.433.292.101,1•

T1lo!1

CrS

c-ntário•

62.169.423,9':56,00

sobr•

as

Ju•tif'lc;ativa• Para os dif'ic:lts de •I!JI.lns

f'ur~doa

SUBTOTAL
PREVt <nt l•at lv:o.l

B.B.

FOllp,.,.,_pat.-o<.:(n>~,d"

J>•lo BNDE5

TOTAL

1•1 (a 3117/92,a divida Ytnc:lda na dr CrS 1,6 trilll!ia t 1 ylnc<rnda,
lhin Hlf. !Hif'l 33:1/92, C:a CEF, d<r B/9n2J.
rONTE• l<rhtirlos Cos fundas dr nnsia. Consollda;ia prla CPI.

d..

Cc11 l"•l•c;!l:o ·~~a dRfic:ll: ,.·~glsfrOl<dD

Cri 2,3 trl-

Nog~to:ira

api"Ou,.nto~t

1991 n11. Fap•s.

0

;,t11árlo Rio

<:aMo J•J.,tlf'iCII.tlva•

"'c:onstr,.ngi>~o:l\to

li!>l!rl"<:ido sob~• a r•ntabitidad .. p"triMcnial
c.ons.,qUi!ncla das I"O:'I'Oll.I"Õ•• do CNN".

no,so 1111Pit<:Íflc:o d;a'Pro:vl, ~M~bora o Ban<.:o do 8racll n5:o

No
dfvidll

~llndentor

d6!hit<J

decorr11nte da Mas!la pri!-or><lsto:ntl! dor po:ssoal

ant11s. d• 1967,

11

com l"el"';io I'OS su;.s c:ontrlblllçin; ordinárias, hll.
mala.- la hoJe aposentada •

tuida l"trl<ri"YII. E"'bOI"II,
a

11111

ln 11 rcssa no 011nco

pl\1"11 a 'llllll nio f'oi ~on•tl

~~:qulvocad:o,.,o:nto:, niio const• do

pas•ívo do Banc:a

vr:ovJsS:o d<rst" divida, o:l:o. o! ~.-.::on-horc:lda,.,. ~I!'PI".,!IO:nto~t, no porriodo

J-.nl9e a J~n/9.:!, o do:s•,.boho de qua11o: uss 7':5e mllhitts Cou ·crs 2.37:5
t l",llhõors} • C0ns I den•ndo t\po:n;.s o c;o11par t ,uoent o 11•t át I c o, pad ....--... - I a
II:'IP<rrlll"
lhii'Ots,

Pal"ll

dos

prúxlmas 10 ano11

11,. d~rSorRbalso

d• ol"d~• do: US'!i 3

bl-

.-ct~11ta,

Tal aflr,.lilt!vlll, 11 no•so vorr, nio
d,.

vc.-if'lc:ada.

no !IO:Il todo, a ro:allda-

EM 1991, Olll apllc:a~õcs e111 1111âv11is do: quase

f'und,.çíhts apr.,senta~a•

"IL

pior•• l"~rntabllldadcs., c:afOo a FIOPiriL,

co..-ro:r daq1.1111c ano, t<rv,. liMa apllcac;Slo mi!dla do: 44,4% de
.,,. IMdv•i!l, quit..ndO

Iii

toda•

R<rsol~t~io CNN
c:c~to

<o~~tas

"0

a!l.
dc-

,..,..,rvas

1612.199, q\lc ~'•li• o assllnto, c•t'lloque isto tcnhll. af11tado o

bll:lcc•

UM náHIMo dll: 29%, i

global

da Fllndac;io, o q~to: nos lev" a c;rcr qu• o atuárlo Rio

d~riLorMPCntfo

-No!JUII:I,;,.;

nlio di!'U. a <:!..-vida ateM.Í!Io " ~troto: f'ato.

ou c.-'!i 9.':5 trllll'ií•s .... VlllOI"O:S d• jun/92. Porof.,, !ll\blriOOS que o
.,pos~rnt41dO.S

de

:liii"U'o

01

.

t<rnha

seni ll<:rttscldo, nos

pr~xiMO'II

10 anoc, dll

pa~tor

atu;.ir; 7.149 at Ivo• da JIIII;S!I.a pO"Ii!-eHi,.to:nto:. Conro•rv,.ndo-so: o c;oM-

PO~tii.IOitnto

do nlvcl d11 ooortandado: da'l~tttlc grupa, orspo:ra-1111 u•s

baiKa

Jll. as Justiflc:ativa,. apro:,.•ntadas plrlD ,..,.smo .. tull.l"io, "'"· R"lo No-

d• aproxl11adaJ11o:ntor 4.984 po:ssoa• "0 mo:••o Po:.-lodo, o q••e .-•prl!'so:nta llfll

llt.llil"a, ,par~> o lmln,.ntor d1Hicit da PII~I"D!I a P."-l"tl.- dit 1990, do:vidaao:n-

•cl"th<:IMo

liqllldo dor :!.26:5 pc"soa•, 1100 no!dia, "o Sll"l1PO ~•

bcnorficlá-

rios no• PrÔ~<IMos. 10 11nos. Isto ltli:V"'I"Ia a d•'vida ••PIII"I!Ida do Boo.nco do
lll""asll

pa..-a c:tt~c:• do: ·uss ::"!,:!4 hllhÕIIII no pi"6><1Mo dotc:Enio.

H:á
qt.lantu

casos
a

de dívldaro d,. alguMl'IS patl"oc:lnlldOO"as, •

Pol"tll!l lt><O:Mpllf'l<.:alll ll"stc f"'to,

que rormont;p.,. a

to: c;ant.-ilbl!lltn~ado com o 111\lMcnto ;obu.s•vo dlll5 <:ontl"lb~ti"õcs d" pdn~cl
nllldorl'l

(<:hlfllanda " 19,9:59% ""' 1990" ,. 22,1:36X. """ J.992),- f'o.-aM as ••-

llll onto:s•

t""to «

R•f•r

do:rc:Mb~o

dor

lP,)

r .. t.-a~io do afl•Jxc do: no;ovas o;>ntn•daSJ

b)

súhlto wnv•lhec:•m•.,to d"

M:!.s~~oa

11tiva;

c.} O:iit /mula à "po,:;~ntador I" PI"II<:<>CO:l

1988, C::ll1SI'OI\d0 !l!ir loS pl"obl.,liiS &.0 rtJnd<l dor Pli!"!IOiDo

dl do:•vlo da rl!nt>lbllldad" p>ttriMcnial.
Ao

fi>

3.4.3

oca~dln;l-.

tr~>t;or

de diff'lclt nos fundo• de pcnsllo

Nlllc; 1ena 1
c.o•
Os

dlffl<:lts, dlf',.,.•ntcAlorntor

~--.dividas,

sio

c;&.ract•~l:~:&.dos

pllla

Wo
tllbll!!ccu
l"il\

~o•

tocante: oo.os dE!f'lclts,

11.

<11>

Lttl nQ 9020/91!1, ,.,. rutu. ,..,.t,go 4R,, ""•o~rr,., collunlc>~dos

"Ob!"o:
.,Q

No-

c

I nv .. st lmwn to dos ro:c:~tr·so,. 1 i q••l das, agora

M"'I•

''"!"

li g,..,-,..,ta-

Nac;lon;.l d• Pnt-VIdin<:IIO CC>Mplelll~"t"'r, a qu~l "nrd,.àari NqlrQ rltnn

~:'il::.

11.11r•vado

a.e1a d.,. 11/09/90, qu.11 c;rloll o5 Ccl"tific:llldoa di! Pl"l...ativou:,.,. arosorrtiOJas. do

<j;l".

-- -- ---Atuá~lo nSo C:OI"I"II'"Pondo:M,

todo, li re>tlldadc. !:nqYantCt" R<rsclu.;::io CHW 161:2/65 f'ixa """'

p,vtlclpant .... do Plilno.

a obrlg.,toried=tdR de as mC"iMOS

"Lei

J:>Içiou •

inlluf'lc:lênc;l&. do patrt1118nlo dos r ... noo• d• o>o:nsS:o P"'""' c;obrir >ltrU.ro
PI"<IIOII>I!IOS V<!ncldos • f'uturCI":L.

dOI' d•IIYic da """tabilldadc pat.-imonlal, os.-. Rio

lllleir"' at~lbu.iu tal f'ato "!>.s c:on":L.t;ant_o:s Pl"<rs•lio:s do Conl-lflho Hontttál"i_o

p~rlo

dei" ~I:C.UI"'!.ÕS P""" oo.pli<:a(;io. .,,. tt'tulo!l ~ov.,rnilotorntals, orm 1990

199l., t"l'"" >tpllc;oçÕIUI f'ar01111 d"
v,..,.11nto:o.

cl"d~/11

no

mil"nos

i:

do: ;o.p<Jn>ts tl.,2l::. s 6,7:t, ro:spsc:tl-

Por outi"O lado;o, OI.S ;apliCa!õÕC!I I!'M imDvo:l'll, no mctsroo

Plll"lodO,

3426 Terça-feira 20
a

~hc11•,..,..,

quando

3t,::n:

lo:•-••

•bal~to

Maostt""adQ MUlto

tipo d• lnvc•tl•..·nta~ As;sioo, i

cM 199•, para
~na

n!2 93.,97/a6
~

opart<.~no

te•

qual~,

•tos

ao longo

d• llb•ralidadc pgl'
do~>

mornnls

ou

dlr~ta

~,.

de t:o.ls dtfflclt•, atraY<fll dlt nui•tro

,Para tanto, basta

vl11

contrlbulcÕ•s 01enaaó5, IIQMadoll aos dolf'icots assuMidos pe,lll patro-

22,1:56~

.,,. [992, IIObr'c" f"olta de
pr~sc:r

u.li.-lo
o~

i ta na

q1.1a o

cinadora, chel!'a"' ag
P"~""

rigidos

sr. Ria

f't.~nda~Z••·

can~lderar

Mantant~~:

quR, no per lodo 88/9e, o• repa."••••

de CrS ":!:3.127.2fl"-B37,00

~·

de:z:cabrg de 1991, pela vari,.çio do !PC ou o

valor•• corequiYa,l~nt~

a

USS 2--,.731,143,819.68. ConYi• 11lnda .- .. gl~trar q1.1e o dolblto re•anescentc
~ag~.<~lra

Dlr~tar

o! a

Pr•sidcn-

O outra 11rupo o! l"araada pclcu; lrMiloa
qu~

A prop.slto, conviiÕoo ainda l"rlsar
l"clta nas planos atuarlals, uMa

t~ooas canh~cl•~nto

nio

~spolcle

.CEF pua coa " Fo.~ncef', par con't a d_os dif I c i t s at uar I a Is- a•au11l do:ro
1988/89, registrl\do ftlll d•zcMbro de 199111, ~l'a da o'rdea de CrS

da
~"'

Na-

c lona\ de Pr•vidinc la Ca•pl~a .. ntal" ti~~:> cncontra.da d lf'lc..cldadc d" accs-

<US!i 1,11161,:556,389.32)

.-cpresentan~o,

de tgdo patriMSn!a 1 {quldo da f'und11cio,

pelo

acnos,

a •er a•ortlzado no prazo

d• 8 anosr

de Nc:aiKa p.-ctaN,

ati •~•ooo as tolcnlcos da llr~:• de f'lscallzao;:io da Secrct-.rla

ondl:

dll!f'l-

Olli

CE:F.

P••••l"l'""

5e:t

at.~dltorla

c

CEf',

fr'llllil a poslo:io do sr-. Rio NOIIUO:ir'll na

lõ~rv,~os

11onta1lo.

n!õl 6"3=<177,

doa dirlgcnt•s dt.

anos, Rstlvera• m:tls lnc:tlnt.dos a ac:111ltar.

ab•orc:io

164.101.7:56.000,1110

d•

I I I , da LRI

fi:

pa~t•

pas.,.lvos, o que tR• provocado verdadeira s11nJII'Ia nas f'lnanças da

tot da STEA - ScrYiçoa To!c:nlcas _dot Es.tat ist lca c ""tuár loa Lt;áa, 1110 dos
dois grupos q1.1~ p.-at lcaMcntc Joanopol iza10 a .. ~.-cada d~ p.-oista~iio d~
atuarlala &s

Incisos; I I

di aposto ng "rtl110 42,

s-eus

l.al a.•2t/9t.

•~ll•ntar

o

•vld•ncla

e11tc

.:111pro:u•d1Hi parti c I Pllnl••~ centrar i 11ndo, .. ,..I.,, _a

c:r~ta

.-la

c I t s apresRnt ado~> pela fund,.ciio, pgr •c.ol o do aUJII!nt o da• cont r I b•.ll ~i RS

do auoocnto da• c:ontr lb1,1,lçífcc d•• p•troc loador-ac, qu•

l.8,9:5BX,

ltfl

do do:11cJlOvcl.

dll' ""'"' lll!IUOIC f1.1nda~;io, até o prc•cnt11, tcnha t""ccllzado

d"'fo:ca

do•

,..., • .,,..,..,~,

tocr.nt• à C:DMPr'a dc Ccrt!flc•doc dc Prlvatlzao:io, nio 1111

Ho
notfcla

. dc

da•

Co10o :o. c 11abc, no• <l\ t I Mo• ano•. • r..nt ab 111 d•do: aufc.-1 da

r'cCYr' aos.
IMiYclc

• 32,:n:, r-c•Pcct lva••nte. do 'total

c:ltada rc•oluo;lio ••t•bclotc:l" '"'' p•rc:lfnlual •"-><i<Oo de ~:t doa

•
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outra ponto que vem cgyrgbo.-ar eslle ent .. ndl•enta__ diz:

C:)

ao

fato

NC:~:•

r~sp~lto

de qu• o dif'lclt, aprn.entado peta f'undacão, no Montlmte

18.838.fl09,00 eM d .. l:el'lbrg d.,. 1989,, foi

de

assualdo de IMediato pelM

CEF par11 aMort lz11çio .,,. 9 "nos " 3 ,..,s.,s, a partIr de janeiro de 199•,
c:i:onf'armr
Funccf', patrocInada por la CEF'

rPC,

Ata 966, de 24/01/90. Tal débito, corrlgldg pela varlacio do

piora

d .. :eJobl'a

d•

1'19C!l,

rapresentgu riftd-,.

MEnD5-- do

q1.1e

CrS

3'56.980.Ufl.0(10,&0 OY US!i 2,309,265,392.73,
R~latclrla

No

de At.~dltarla do TCU na Func!l:'f

ITC-019.747-91)

cf) 11g

apresentadks Pela F't.~nd>~~ia p"'ra s-eu• dif'lc:lts forl!loo

Ju.tlf'lcativas
s•gulntcs~

d~

<Res-~r..,,.,

niia-1'1011"'•cnto pela CEF da dolbita d• dataJ;.ila Inicial

!11.)

lnclt.~sia d~ a~os~tntados

b)

R~soluçlo

de

R pRnslonlstas

Olr~:torla

equ I paraçlio da reMuntraç5ia

c )

grl<.~ndo.:

do

da~

p~rloda d~

aposentadas c pensl an I st as aos

valores paSJOS -.o p~asoal eM IÜivldilldl:, Í:onfu~.,., Res-olu~iiõo de Oirltto~ia

caso dr do!f'lcit, ,_,., 1989, se co•unlcasso: o ., .... ,.o & Scc:r .. taria

pa .. ento

de

'"'" 1" salllrlos

17

59218:3, de 2=t/1116/83) c de 1"

<R~solt.~~iio ~e

11alá~ias

D!retoria

d11

CEF,

Ata

Dl~etarla

eM 13 (Re!óoluçio de

d•

Plana
totr-"ll!
troc

•)

equiparaçli[g • dlt
a

31/12/8~.

aos

aposentado§."' p"'nsionlstas,
liPDS~nhulos

da Olr•torla da CEF, Ata 7'5",
t Ir

d~

do

d~

período

a pl\rtlr dR 1111/1111TB5

f)

i11pla'nta.;io d• !'ovo Plano d11: Car11os

de

Jan~lro/89

t.ei,

91118/88,

de

d~

ca

ionl~t••·

Esr.Rs

reaia, por parte das aposentado.; c pensloni11ta11, l ivRrlllll

ço111o

parldad11:, for1110 1:11tendldos

ganhoa
refl~><a

1\0S

11posentlldor; e po:n ..

i•~diato uoo auMento do exlaiYel

'l'tuarial

<r•s•rYa,.;

c:•s),
provocando, ast.loo, 1110 diflc:lt atuar!•l• vit.ta
l i11uldo d"' fund•çila niia t .. ve o aesao c:rR•c i>1~nto1
h)

qu~

...:t.tcaâtl-

praYocara• lnst>1bllid>1de no Merc11dg flnl!lncetro,

concorr~~:nda

com perd"s

deveria

das e•pro:iado'iô or nio da pa-

reviste nct. lrr'"<!l" do

mllndam~rntg

~dlç;iia

da

lcg;o;l, nio ha-

Plll":!. "'"

provldincilll.: cJobivotls·. Pgr c:ons•aulntl:,

as paga•entos feitQ5 por o:o,..tll daqt.~ele 11to 10st!b desprovidOs dt:
lncl\.lsl'1*' o5 o:fetivadas anterlormRnte à Lei n!2 8•20/9•'

aru>a.-o Io:aal,

~3'55/88.,

c11br I'EIIlcar que, brt"' 11ntR01-, o Oi:Cr"eto-hl n!õl

f)

n!2

9'5904/89,
jll

CDOfCI"Mit entendlmli'ntc do TCU, Ata 1"
prafboaM

;,.

cobo:rtuno

de

tais

;an~KD

Dri:cred~

XI,

dolf'lclts

<TC

· n!2

fl13."36/87-;!)'
CEr

observ<:'-,.11: tarobll!,. q<Je, a pai'\ Ir de 1999, as eontr!boil'll'!••

da

p01r11 custr!o norro•l do Phong subi.-aM d..- 7,15% para 8,34:% sab.-c'

rolha

de

pagaml'nto

e

93.597/86

p;artlcip;ante~,

O::os eroprtrll"dos

q1.1111ndo a

Oec.

o enti:ndi""'"ta do TCU j;l. dct .. rlliniiYliM, no MÍÍ><INo,

q\l>~lquer

proiblal!l

elo:vaçio do Pl!rcf'ntual

antrtrior~~torntor

7X

n!2
~

pratlca.doJ

h) con<oidi:rl\nd.o q1.1e os rl!passo:ló d• 198!1, corriJIIdos P"~'" dc:r:.e•bro

d"'
Medidas

p>~rt!clgacio

o Ato AdMinlstr;o.tiv<r to:nha !>Ido antt:rlar 11
de~.,,..

ocor.-ido eM 1989,

a· patrlailnlo

governaMcntaill de c.oabate à lnflasio. Eatillll

a•dldas

Ct.~5tRio,

na ca'so do: op<;:io por um novg Pl111ng dr

o:o>bo~a

g)

aanhos reais nos S!Olllrio& dos ••pre;lldoll atI \las, que, pgr for-

na110

vendo doJvrda q1.111ntg ~ ab~lgatc.-ilfdadc 'da co .. unlcac5:o, it SNPC, 'do dliff-

!.3/12/88)'
11')

qr.u:

19114/89,

At•

Na-

Campl ...... ntar, pa.-a 11ue a mesMa ordenlllliSR

Cll vi5tll o áUOio:Mtg d111

tcria "h:

cit

to

CR~:,;oluçlia d" Dlrl!'torl• da CEF.

que,

lnadcr;o.~

CResoluçi(o

é7/CH/86):

'P~evldinci_s

de_tRrJOina" obrigatoriedade dR

de Cu,.tela ou d•tcr.,lnass• aJu.:to: no.: Plana,. de 8cnef'lclos. En-

todos

CEF', Ata 728, d• 16/1113/85);
•l/.1/77

d.,

e)

inc:arporaçi(o da~ SJra.tlf'lcaç'iies noa ~11lllrlos, 11edlan.te o-agru-

.. III <fe:r:eabro d.-

o dlrr;porr;tg_no af'l. "g

t.Cl n·Q 8026, dR 12/04/911,

da CEF - Ata 656, d., 13/1111/83;
d)

qu~t

fund~~S:o,

obu~rvu.!lie

'I>C

dil

tendR-&10

13/19/83~

da CEF, Ata 6=t0 de

o dll!ficlt-apren:ntlllda Pltll'l

no

cional

Const ltulcio)J

•t • 31/.7/77-

asst.~•lr

1989, a CEF canca.-reu para que nio

foi"~Ol de Cr'l 19.4':14.333.i77AII,. quR ay, rqpa.lilt'l'

17911,

.;orr iJJidos

ta10b.Om

Pll.l'"

d":;::e,.b~o

f'lc11rla

40.783.0!3<..~41,00,

de 1990, f'ar"''

da

de

ord•"'

caracte.-1,-~do

1'l'91t,

d"'
de

Cr$
Cr'l

nos investiMento" e, pot' c:onll~qlll!ncl"• nas reserva~ •. P11ol•l do "'"'Is, RStas

•~d i da5 •"•pre v i "a""'" it C:OIIIPrRss!la dar. 'rr;'II.J.!r i o,.; dos

Acont~c:e

o paJial!'lento dos S>ll'!!rlas- c:a• reP<>Sicio ...-etro,.,tlvro à•

autoriza..-uo

t••-basot. O re.:ultado de tudo '"to era10
ot><lvlvcl
esota ..

•ru•pr~

da-

<rOJ~

l\0

rRserva, se11ore ll'rll• c-onteMplados

,...,.paslo;'iíe5 511lllrlloi.:, .. t.r "'"""'o parq•Jot

A

lntlllsio dga aposentado• • p .. nalonista• de

P~i.,

~

liiZ

a

' de

nad11 ooeno• da •
b)

dot.

quanto ao•

a.~:•ao•

nio

argu.,ent~

esta~

lnlcii\J

de

~;,..

Ce:F,

aprÕvada pela Atl> 913/88 d;o.

no

11,23:1:
<1ind11

(1!1

titulo dfl ,...,curso" •:<l~01ordinirlo!< p1<ra cgbrlr

,.,..,.,,. for11111 cnvl<1d01>, o;:11 des.-e~po:ito lo. dt:',CIII~C

Ata, g '""c'"'1"'"t" de Cr'i 876.396.479,30 c,.

0111lg~,.,.

de

difltontoda

dR:r:~•bro

1990,

Cl'$

ç'eterob~<:r

• dot;;::clllbr-o

do;:

ç;io a ... Nassa prr!- .. wl'l>to:nl";
• oun.r.das eM

perc~ntual

01/01

,'12 dut ln.-da"' h fgr .. açi(o de

Rot•l:rYaa Tolcnlcar., sufoo

RM

d" 19,'57X, g(.o sotJa, 9,34% (a t ótulo de .:u,;teio nor.,.,l elo Plano)

naq~elll

)>aga inlo·~'""-i'""'nt., Fnr ago•to,de 1977. Alof• do Mal"',

CEF repassou itqu .. l.,

1977,

do"' Po:la t.oti, '""s "''"o

o.l*!

f~ltos

bt:nevoh:nte n::oo anllli'll'e dos l'otpass"''l

pa.- .. c: ... lmoraco:do:nt"s-,

tt)

do .. dOCUIOentOII dl .. pon{veis-, il dotllçio

13~."62.800,0111 foi

,..o!ndo

,. •<l.,rtlndo coaa parli-ro«l.-g, nio Cl5 7~ da folh" di: pc,.saal f'ix:o.-

cltsl,

dolf'oclts,'o5 auditor"'" do TCU tRt~~'""' 05 St.'~ulnt~5 ~oarnlÂrio5•
a) a· nio-pagaJo .. nto <to dolbita da dotaci;o l.n!clal (r~5lii'Va de cons31/.7/77, no ,.l.,no de bRnotf'lclo (at{n.,a.s L e

01 ~smo

j)

~989,

m111ia

proprlslto doa !llotlvoll alegada ... pel111 Funcef

tltt.~lçiol

uma dlfe~en~;o mMior do: c.-s 21,674.289."06,00:

total

Igual lo do pcs.:aal da atlv11..

SR f3s-!ili:mO'i>, taoob,;.,, CQO>p"'rar o" rep"',;•e5 de 1989, t .. r iaMQS, ;a

j )

preços dor dcz/90, l11flll tr::oonsferinc:•a dR Cr!i 40.3.30.543.183,011, ou seJa,

UJI •••ooento e>:plaiiiYo do

Ylato que us apo,.cnt,.das c p~n•ionlst•••

atua.-ral,

longa o1a tRapo nio f'Ot'M:O.r'li.JI qUIIl<J•J .. r
toM

.,,.pr eg~das-.

que as tribun•fs, ag dar ... ganho d.,. causa •os tr>~b;alhildorc5,.

11..

01: L.

alol•r d" u obj.:to

pr•vls-to no Rcflul,.a.ento do Plano-RE:Pt.AN, contra-

PI
t'Mh

'"!I

•oro;t> di:

Pr!l:'vi, "'"'

p;..t.~olt\Õnlll

dE: US'I

~.4

Olrlhõ,.,., ucup<l o 1!! lug111'

no

dolõ ruoda'> _(A8_RIIPP, J•Jlh(l/1'2) "' llPI"<:!>..-<lla q .,.,;,,. déf'lcrt toklo~d"s

1\S f'o_md.li<;:Õlll'5· Ãci iontro\roo d» prlm.,lro

iiCOi"li",

liMPl"•otnte

divutg ... do, u .. .rl!undo, ,.,l,.toY<:r ;,o d<o'f'lclt, nâio ..-st.< re11i<;t~"do """'no"
d"'Mon•.tr .. tivoll

c~nt;ib.,ro; d<!. funda,;i..,,

no pao;sivo do 8 .. n~o do !trl.sol,

n11,. o>!otá c_gn~_ill<l101lg CQtiD dr·vl_da

<.:ant~11ro11ndo.

dl!5.tll Tor•"'•

il

Cri.,nt .. ~io

Abril de 1993
no~.,at

c:oot id11. n;o.,s Roo,;olu~,:Õors HPAS/CPC-01/79 10 01/90, bl!"' <:o01o

iYa

f'lnal cl'i' 1980, a.no ""' qu.o: f'ol ;.uto<""i:;ado o f'•Joc:igna.,ornto

f'u.ndac:io

na• Noldc.,. da Lori ng 6.4:3::0/77, Cl doff'oc:it to!c:nlco

a1c:an<:ou

o

da

<""ortls.tnulo

NOV
Dr.2

q""'

MontantOl_dor Cr" 182 bolt>Õor1h "valoron• hi&t~ricos, o

""

2.95:1,1
l.95t.6

:24.1:/'!'i,li'
0!5.::'11,4

Sfl'tlU\do

Pror<~o.

dado,.

""

""

33.46:!,:l
0!0.448,0

J9.fl17,1
19.:!51>.U

TOTAl,.: 1990 + 19"11

prt!-e><illt'l:ntot .Se f'OJncionilr;os. >ngr_o:~s.os no lt"'nco do Bra.,.ll

'""'ssa

i4/04/b1,

P"l"a

fin>~l

Ao

NOTA: hn J&n~'irct'14, uscu"u a hxa d~ d"ihr co••ntal de h~••~<ro.
FONTE: hdcs Or>9oU>S de r~btôdos ~crados p~h ~rtvo.

llt<i:

oç qu.aoa niio hit.vi• ,;ido co., .. totoJido o<uo.lo""l" tipo

dor 1981, o D:oncQ. dg Bra... fl c " Pn!Vi _c,.._l_11r11rn 'J'"

mo rlo:,.llnt~<lu"" t~~;~taF ;;>
01tlvo e

dor

75;! d'a"'

,..,p~o:gado•

]os.

lll'l•Jo:la dat11,

no b11nc:o, ,.t,; 14/04/67, o qut\l consi .. ti>l no

c:ont~lbUI(;:ÕO:!O

r>ll'~to:nc:~tntltS

"'-~OÍ

ltanc.o,

d~pesir.»

PC~

101.1a VC:E:, JO• COIIPI""Orn<õ:tO:U

B

C:_Ob~lr

N>i. ccaalio,

ll

cont~ib~..<lc:ão

do Danc:o

tRlv~t;:

".,vcn-

IJE"

tlnlln<;llll da Patro<:lnado~l\, j i q1.1tt x p~opOr~ão do:

MI

l>ti>Ja lo:ndo:rla a c•i~ p~og~II!SIIIVallo:ntll!.

na

Goflllt,:o.t;o.~ooos

s:il

9~'1.1PO

que na

A,.,.,,.,

cnt~o: J<~neii'O

de 19'11

113"

:o. &. 71!15 <:oDt r"
do

2~. 'l'fl5 l\poso:nt ado11.

IIII'

Pa~ll

ob.:e~var11u"

~~lu

deSP.,S.tiS

d11

q<Jad~o

apo•cntador I >I

o;:on~

chi'!IIOI.1

26X!

g~upc,

E111

~

1. inuu.-:.m

in•ufi-

..:_~o

contra

d~

mo:nt"'r

lno;:l~..<slvo:

C~S

Pl\1"1!0 -"----~~_!"Vi, a título de

a US\ 1,168 bllhio, c 11al11 USS 7-'7

'0\1 CrS 4,8 trllhíícs, J;>O NII!SMO pc~lodo,

Pll~tl 11\IP~ir_ IIS

de

conC:l<Ji~

sc111o• levados a

der.eNbolsll~

cada vez 1111is

p~óxi.,oll

q\lo:, nas

~eeur.,;or. P"~" eob~l~

anos, o

ba01co

"it~..<açlÕo to~na
l'e~..<s

~l!par.llador.

INPOIIte~'~'"tl

bal,.n<,;OII e

f'11t1.1~l\MO!nte

o~..<tro.,;

diõno:l~

exl11to:

F'\lnc.llif

da Sorcro:t:r.r la de

<la l,eo, Pe-r,.,nt"

28/07/88.

O

Banco do

.,

s~acil,

por 111.1• IIO!Z, dcvo:rá adot:o.r
po~

~eg~..<la111entado~ nSI 81.240/78,

3.4.5

procedllllo:nto
cont111

I<CI<NO pol'ql..<tt, à lu;: da Lei n!i! 6435/77 c d'o: 11o:u

p:o.tro~;inildo~"s

p ... rtocop>t<nto:s,.

PD~

HiS

"'
'"'-

JU.

AOO
OET
OUT

323,!5·
-'68,2
983,6
t.843,0
:1..09'7,5
1.:L29',,t
:1. •• 93,!
1.146,9
2.1:S3,::i
3 •• 63,.

13.264,0
19.199',2
26 •• 09,6
'SJ,85'!'i,S
21.t:i6,5
!9.7.111,4
:L6.3aa.a
1-'-!577,3
21J.47.. ,9
32.2':50 ...

totl\l f'llltl\ de

seM a

pesso:al_tlll-

ob~igato~•ord:ade

,.

de

aUdito~•• il.tUll~llll,

daq~..<clcs

po~

c ••

pe~lodo

U8to

crs

26.778,0
23.334,6
36.8<112,8,
21.977,e
20.637,::0
19.iU,2
17.2!6,8
8.767,4
37.-'06,7

2:5.24.11,6
31.443,4
-'9'.:5':58,3
64.298,1
24.58.11,3
!5!5.843,!.
.117.195,2
220.563,7

uss

iN-

de 30 Nt,o:s f'ol .-epat;&ado 111:aic d11: USS 1 bl-

o.,

outro lado, a CEI" dt:vll' ~>ais do: c~s 3

t~tthies

o Banco do Brasil, no ritMo atual, ~O:PI\SSI\I'IÍ al~o co•o

Anexa- C<:~nt~lbulc:i'"s de patroc\!'adoras f'edc~al&

dcs_tcs

1992

·,-----,c_-,cc..··-.,.,---:-,.:-_~,~..=·~1

8.:1.82,2
!5.990,2
!1.581,6
10.3.119,2
6.27 .. ,4
6.4:53,3
&.64i,2
6.7.,7,2
4.ôJ6,7
2 ... 2.':5~9

flr'"""

fundos de pornaio.

l'o:llllz;,.dos pa~" 11lguNas f'und;,.çõ"r. ro:vo:\;t<AII cif"nu•

1992

1991

--..---------

dil.

7 <I'Otldado:s f'o:dtr:>.IS, II}.;N doll 7:':: di\ f_olhll dO: l'l\l'ÁI'IOS __!l_f'll

..

,

--- f'EV

AOR

P!J~

Oec.-eto

11111)

C••
-----------""
""
HAR

tudo

nas p•t~ocinado~a"' _.,"os dl!fO:t.is_ Út"!il;ios do: f'isc:all;;:"çi(o, tudo

i"to coto&tlt\11_ -"-'" d.;rlc:it tio:nlc;o da fu_n-

1991

~eg\11"

"P~E!Hl'nt ... ndo

1f-

Insqf')cllnclas da Pro:vl r.lste .. •tlca.,ornte eob ...-ta& pela Banco do 9rasi1

uss

<:

i ,._ao'> quo: o dobFO da contrib<JI·

t<:lll <Jlt<"aP""""do a li.,i\ii

ano a ano dos p.:~ccntuals do: cont~ib\li<;rl.o,

daçio apo:nas l<aq\llllld<:l.

(t:rS 111llhior11l e

con-

olho•, ''"pot•:rrt<:s

pliS:r.lvo di\ patroclnlldot":o..

P~IL"'.I

r'C!illlltrando no so:u pa•slvo o& V'alo~t:s o:onsldt:l"lldO&

certo&, a sereM do:llc•bolsadoll rutura•entt:

C:OIIP~o,.lcso.,;,

FEU

o~

l,.

Cr'IO

9,!5 trlltli,.• ""'"' p~óxl.,o!< 10 "nos io P~evi, 11e10 n~~:nll>uo tipo do: ~o:gl&t~o

CON<> f"OI"N'l do: d'l~ tl'llncpa.-incla

do:te~•llnaçS:o

po:ns:io,

c.:.ilc<Jlo,. at\laria'"' eont!n~..<aN Sll'ndo UNa e-spo!clc de "calllll. P~t:

~""'~tlc;!pant<l's.

pelo B:>.nc:o do Elrasll, ;,.t~ -•"'" pelo f'ato_ de

po~que

dar.

~_l!ll~"·

"''"

C'o,.,pleMentar nes.te 11entldo, ellp~..:ssa e11 sua Pcrtl!irla nQ 0.11, dor

co•ple.,t:ntar,
quidor.

lhio

r-.:~:o:~

nec:., .. sldade de • Pl'evl

t~"n,;;f'or"~"do-">~

ttstat:a1.

Cálculos

dcooon•tratiYo;rs e"!'C&__ valoro:,.; _11 sere"'

envolve~""' vulto11•c .:oNa& de ro:CI..<I'IIO&,

citu:r.çiío • 1110!!'.110

11.

c:obe:~to.,

incxlstioo;:i" do: fisc:a\I:E:açio,. s<:lb os bo:nt:pllicltos

PI'CSSionantt:&. NuM
E11ta

"~r~'PI•)

ot:U.peci:>.\l:.:ad:o.o:, 11<:1bre as <:ontlls

clinc:..la•, quo: podll'l"iio chegar •a cif'rii!O to,.t~on&Nica• do: bllhiors de dUa-

constar de

ao

dO\!i

<:lo:vacõo:s

f'l~..<lndo

Isto

ln'!l~..<f'i

o:r.11as

er~.

.,,:co:çio q!J<ô'

tiiH, r.l!• II.C<>mPanh;o.mento., ..,e,. c~ltic:a,

bltllado

A•si11,

d~

7:t da f'olha s"lar ial da'l\lelo:so põ\Ft i c I p"ntc....

oi-S~odo: da

Q,.

lns~..<f'i

c iinciall.
to:rá

o._..o,.r.-:~

dos E'"'P!""D"do-..

co~nuc<ipia

oollhÕc7o

os e''-'Cnt~..<ai!l. d<:if'iclt.: p\ld<-:'1-S<i:,. ,;~~:r

d~"""-~ <;111: do,..çõo:s, subv..:nçíi"s 0\1 0'\e>JM:ão

ac:abo•J,

~contribuição

de 1992, '"""tra"' ~1.10:

contrlb~..<lçÕe.,; no.-,.~111 o equivalente

qi..<O:

.. ~o t i!.Mbdro po•~CO'> o.-. p 1 ai"\ O!i di: i!.PO'i"<:tot ~dor ':;o. , conp 1 emel"lt "'' . .,.,

Nilo;!
o:;.Jt:_

sob"

_r c'""'~""

,1,.

inope~"nttts olo,;; ol~gíõos do; fili,<;al ;zto.dio.

ande

25.905 :o.po'!lo:ntados. no Nontante de

!>atroe; ln adora

'"'""'~;..,~

_>JO'U'~ decor.-o;:nt~·s. d., ,.,; go:'OotSo adlloni·,t~atovo-fin~n.~!''~:o..

.,uotM•

ins~..<f'!

IICg~..<ir,

a

Pllf"OliiO!l'ii"a

patrocon,.do~as,

2-'13 bllhÕI!"II• J& o.,; dados !iilobãls do p"'rõodo J•ncl~ll de 1990 a scte11b~o
1\

q•Jllnt<J

P"~" t'i_sc~\IJ:"-1'; <le "'•t•·o.,, ·'" ;.;..t~'"''"''d"r-"s fi">·

uo; a~tifíc-oo<> pa~;~~ 11ncob~_ir do:so:q~..<ilo'b~oo" nos f!Jndos de

<.ii'.,

cho:ga\1:.

c~s 2õ!lt bllhin;

li

tiv<r .. u""'

ConoplE""'!:nt<~<,

~11!..,.,0.<:0• 11 cd!s.i:o rl_ll L"i n!! 80<!0, de 121"0~/90, q<Je p~oibi•~ tal proHi-

v<rrtlglnosaPl>~a

q1.1o: no Mis de 11o:to:10bro do: 1992, a

cobl!~ta po:lo Banco do Br111r.ll

cl.l!ncla

a

h"''"''"""

(,ont~ihuidivs,

_Ccrw Isso, ilq~..<ll o 'll..<lt "'"'' 1,., r-ttpassa-

tanto, basta

po~ '"><eiiPlo,

c:on11tata,

S~a

pe~dll'ndo !'. car11<:te~i~tica dlll evcnt~..<:.l.ldlldo: P~~l\

clincil>"' M<l'nllais", f'ol
51rr ,.lstc•:l.tlcll.

~·rrd~ rllly~;..nto<:•,

l<~do, ~<'l1.1o:l;, fl"'t;retl\~i" d"~P'""'d" d"" "''"''"""'

""

A

p~lar.

pocsf11el

Patl'o<:lnll.dorõ!o, a t ítulu de ç,ober·t•Jra& do: "e:v~nl~..<als

Pt:la

du·,

t(ldil """""'~;.,,

f'unclonoi-

f"ol

••to:nbi'O d"' !992, do: 7i:l:

,. .. t.,oob.-o de 1992 o nÚMo:l'o de ttMPrl'!glldOII 11.t I vos, dll.q•u:lo:

u..

p,.troc•n~dor;..<;.

q•oot ,..,.

''"'•""
oa <.omp\e:·

con-

do'!o "'"PI'<I'g;.dor. ona<.,&lllldor. no 8allc<;> do

ati 14/lt.ll/67, a Plll'ti.:op•çiilo do• alndlil na atlva

llente,

n!i! 643:;i, ''"' i=-;t\!17177.

~'"""'lodo

~'-'"

P~E'V<di!nc

,;.,

P.O:Ff'elt;o.~qnlll"

dordo.u:lr--se que o rncc:anis111o .. ra u111a v .. rdad~eir" "bel:. <111 nevo:".

pussive:l

c;ont~a
.-las

"""'~

lllnda P\ldvsce

le~

roi

~ooJ~'""!' concl••••
;",ti~OI'

d<>

;,.. r;~..,lr.::ac:ão ''""' "t•v•dac>.-o; 1.\o"' fc"'d""' .:Je ""'""~"·
:"ate~''''""'

r.lden~d;. torno evcnt~..<al. Alnd" AiO!'.Im, naquo:l" ipQ-c.., 11e~i;,

Le•

'' "'"rtir dil

}..,g,,;l~do~

"n"l•<·~d<>,

<""St~•Jt'n ,,~;.;O

diinco.> •;obrE"" SE"C.rE!t"-r•t< Nto.c:ion;o.l •le r'"Vrdi'n<,o <

O e>(C:0:5.0 das

que ••ltrapii..,SIIr.so: il";'l"lor po:~c:.,nhllll, sob<> to'tulo do:

ot:>leri~l

<!*" Cq<JÍV'>COS na

•><:nt;u,
dn

:aind'a n:>. llt lva, .,;e.-1:>.10 d•st lnll<llls "" pt\garoento dtls. do:sp.,B~ll!lll,

B•nt:O dO

oJ~ todo u

lu;::
Um~ !.~~ Íll-

toti\IS PlliJliS po:l;a Pllti'OCon,dora" P'l:-

ao ~;ont lngo:nt., lnllrii'M•o no

quer. tio f'inaneo:ll'a dos f'~..<ndo•

P"'""'H'l

'"•nsais do" liPDII4i'ntlldo~o~ tlllllb"'-"! inS~re.:s:o.do"' no b-.n~;c ati 14/.4/67.

SlU>

Conc;lusie& ~elat ova• •

3.-'.4

morc:>~_n•r.

ln~x, ... tinc:•"' de Fe~o:rv~;~ ticn•C.O\ P"~• c

ing~o:""'"do

lnlltlvo

"'<l:ll'llnte•

• 1992,. Cdi 7117.!HB,7 o•J liSS l;.)4,015.'5

<:OlOi't,.dOS )><:la CPJ ::0.0\!_0i'lC dr.ficlt torV« OI"ÍI!CM

,...,,..,,...,.., tllcnlca.

•

1992

1991

,,,

d.,oKliVa de ... ,.,.. u10 illc&modo PM''ll" Patroc:onlOdor'll • _1,1!\nco do Br>osil

nio

c- para a p.-ópr-ia

0

199~

,,,

Portu ;, CPC ng e4/BS.
Ao

Terça-feira 20 3427

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

HA'
ABR

--;-,_-.,-,-,,-7--

MAl

15.-'84,2
1!5.816,6
2t.686,8
22.567,9'
7.132,9
!3.281,1
.,.!97,9
3-'-!522,3

AliO
SET
OUT
NOV
DEZ

~~

TOTAL 648.582

13.577
21.4.116
23.&15
26.181
17.72:6
e-312
3 • .1190
u.a"3
23.123
19.899
!5.4::09
20..665
231.336

~-108

:1.2.939
15.174
14.748
:1.8.128
11.237
11.373
5.68B
8.6f4
:L3.UI1
9 • .1181
16.606
!6.178

4.8.938

153.267

2!5.379
..... 904
38.3:i-'
36.7:5"
33.571
3•.vu
28.19.11
3
4. 60
15.386
:56.95.11

t'·t

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção lJ.l

3428 Terça-feira 20

"'"O!'XO <!- Conte ;b1,1lç<l"" do CrOJ.PCJ P"trlllirb lo
.h.m 19:? ws~ 1, 000)

_P<;:~ro'H

----------------Ef'o:t I"""
------------ ------- -----------------"'
""'
"'
""
"""
12,-:í.\.1,8
"

.IAM

"'
u'"z
.,_

Contrlb.

1:5.977,5
21.667,4
26.705,1
19.749,7
17.514,7
16,0l'l0,0

6.560,"'
9.899,0
u.9!.2,6
7.702,2
7.192,"1
5.99S,7
7.904,4
4.73.!;-,1
1 t ..'i'fõl<;','?
6.809,7

H.:N'<;I,0
H.719,a
15.090,6

22.781,2
18.4.68,9
00.200,6
12.97'5,6

NOO
TOT.

-----'

"'"'"~"

:J-

J·~~

(

forno:~

Cont~ib.

'"'
"'

TOTAL·

Cont r lb.
Ef<:tlvlt!IO

Lll'lltot
Lorgal

3.044,:>
2.4.79,2
:!.496,9
:!.61,;4,'5
2.::549,7
2-.180,7
3.842-,9

q8.!l90,3

1.8.276,3

36.3i0,1

:1.1'26.~

NOV

re:v

HAR
1\BR
HAl
JUN
,JUL
Ai>Ci
O(.T
OUT

4.990,4
4.993,1i1
4.541 ,:;

Llnoit.,
L"~•l

4H,7
68a,e
763,2
592,1
533,9

192,6
321,2
3:5::;,0
274,2
2!56,1

".110.~

~31.7

438,2
406,6
3S4,2
303.1

197,6
183,2
172,7
135,6
õl27,t
76:.!,5

Ccntrib.
Efr.t

~73,3

102.816,4

TOTAL

32,4~4,::1

lt.3:!0,2

Cont~lb.

Li01lt"
t.o:sal

I"""'

362,1
37B,3
:.1!14,1
320;0
377,4
354,0
::107,8
333,2
01:1,4
33.4,2.
:5:51,6
892,6

1:59,6
174,7
163,::;
141.7
172,2
1:19,7
138,5
179,0
201,:;
178,6
:<!94,6
469,0

_________ ..814,6
_____________________________________ ._

NOV
DEZ

:;-.82:0:,':1"
81.:;35,4

Contr ib.
Er.,tivas

JAN

)" .678~0
5.11108,9
5.272_,5

19.1'57 ..~

1991

1.062,2
1.543,7
2.018,4
1 -~76,3
1.500,4
1.5"95,7
1.173,0
1.041,6
2.130,2
1.54<'1,7
1.084,0
2..1.03,::;

:<..r.$1,1

'"
""
SET

014.302,1
i:õ-853,8_
16.098,2
15.795,4
15-U03,4
14.373,5

Q.tU,2
4.257,4
8.4:';8.2
7 .269y:;l

204,277,8

5.280,7
3.906,::;
3.696,5
3.866, 7
2.,866,6
4-309,:.!
5.5t5,0
_4,010,6
3.164,6
5.27&,4

.Jr.N

.,HJI..

""

l,.ilfllt ..
Lcg111

v•s

LIMit.L•ll•l

Ef"t iva...

2-0'5,3
16:1,3
245,1
196,4
181,4
151,1

376,7
396,EJ
~64,4

_372,9
312,6
262,1

_____________

:1.319,7

___________________________________________________ _______ _

Contr •b'Ji~<íli:!ô di!. V~l., du ~lo Oo~r ii V~~olia.; p~rlodo Jan/90LIS'Io t, 090)

r· ro:t, """•

"'
""
""
'"

Ef'ltt i

-

1992

1991

Ido• peh P•tri.1.

1990
M~S

1990

-----------~---------

10:',;.64~.13

bhieo•

<""'

191'2
Cont.rH•~

---------------------------------------

Dado~

/':;'';?

::;.~_08.7

24.057,0
21.:163,2
17 .1.11,:'<
29.325,6

4.747,2

228.681,7

3.947,0

5.1:31,4
6-<1:.'4,9
4,l91.é
4.1156,:3

14.040,2
12-3i6,6
13.Q8'\,-'!
17.66<1,,0

:!2.23~.<!.

___ " ----. ---------- ..

FONTE•

\.l .. ih·
Lual

Lifllit"
L"!l:!.l

1~.816,6
12.94::,,~

JI.IL
oil:l"O
''ET

--·-·--

Contrib.
E fet lvM!I

Anc:1o 6-- Cont~ib'Jicic d10 r.J.,lrono,·te \._ Pr.,Yinorta; P"ríodo J<ln/98
.Juo/92
US'Io 1,000)
-

po:rlodo J ... n/90

1991

1990

~·-----------··

Mil!>

Abril de 1993

_:

fl'90

191'2

l..l!'lll"'
L<:i:Ol
938,7
1'15,.6
873,q
8~3.'5

73!1,:5
7>'1,9

r.:;nt~ ib.
f::fo;ttY .. 'l

3.:1~6,3

1.~6~.

1
!H4,3
L493,:5
969,0
1.0701,:!
i,.$1:;,8

:õ!.4_S:;.!,4
3.171,7
2.745,1
2.830,1
2.696,2

1.31'1.~

~-2:14.~
1.111,9
2-974,6
1.14!1,0
2.:500!,4
979,9
3.162,3
915,0
3.999y0 -~':·:':':':·':_,_ _ _ _ _ _ _~

12.988,8

Conf,..-:h.e::ret '""'

L imito:
LUIIll

1991

1972

Li,.itio

Cont~ib.

Li~ite

L"'g~l

E:f"t i v~s

t..org•l

Ccntrib.
i v11s

Llroitc
L.,.g:-.1

e:-r.,_t
_-------------------------------------.JAN

51?,6

m

SS::!,S

""
"'

6~4

,7

492,0
459,4
406,3
364,6
398,7
473, i
3S:i,2
289,0
462,6

""'
"'"
'"'
'"

SET
OJ,JT

NOO

'"

:<!99;9
3:!7,0
357,3
27:!,5
253,7
219,5
190,0
202,3
2.40,7
178,4
138,6
479,7

601,0
::Ji:;t9,7
409,5
334,6
381,3
296,0
267,8
249,6
361,3
325,6
Z!i3,2
331,:5

313,::;

::r5"1,5

J..'77,7

~44,S

J.69,1
1!15.7
J.'S2:,3
138,7
125,9
133,8
146,11
137,B
106,6
274,6

333,9
272,7

24.,1
188,6
1:51,1
123,1
2.3,3
168,8

"1~2.3

3B3,i

l7 .401 ,8

FONTE: C~do' bâslco~ fo~n~cldo• pela Valia.

An.,xo
~- O::ont~ibo.1I~Õots dll T<!hb~,;., i>. Sl,;tel! PC~r'(od_o JJOn/90- Jo.1n/92
(.,-"' US'L 1,080)
·-----------------~----------------

HiilS

,.,
'"
""
"'
"'"
""'
'"
'"'
"'
MAI

':>E: 'r

NOO

Contrib.

c.r .. t; .,...._.
9.7ált,G
15.199,11
1&.973,0
10.46'11,0
10.218,0
10,662,0
9.489,0
a.34S,Il
8.072,0
9,346,0
6-:!33,0
20.870,0

Ll111ito:

Contrib.

1-•ll•:'_ _
4.709,0
7.181,0
8.020,0
5.036,8
4.828,0
:;.037,(1
4.483,0
3.943,0
::1.814,0
'1.~16,0

3.086,0
19.721,0

1992

1991

1990

9.:!::!8,0

4.:102,0
!1.105,0
3.979,4
3.744,0
J.3"19,0
3.170,fl
3.737,0
3.211,0
2.7:!::!,0
3.051,0
:;:.613,0
17.609,0

8.40il9,0
7.913,4
7.078,0
6.700,0
7.991',0
6.798,0
'S.817,0
6.449,0
!1.:523,0
ra-;611Q,e

Contr ib.
Et"8t ivliS

Ll111t~

12.>!68,0
9.006,0
S.377,f.l
11.164,0
14t.732,0
a.815,0

!1.899,0

L•SJ•l

11'90*

Pat~o~lnadOI"I<!O

4_.~.u.e
3.9é<~~,e
5.2~3,0

:;.078,0
:S.:lU,0

.JAN
F'EV
MAR
A6R
HAI
JUN
.JU!.
AGO
SE:T
OUT
NOV
DEZ

d'o

Lil'lltR

1991

Contrlb.
1.608, 1
1.':1111,3
1.:129,7
1.44o!o,7
1,3:$4,7
1.3:111',:5
1.3GB.6
1 .305,3
1.0171,8
1.609,:;
1.399,4
2.132,::1

po:~{ado

JIO.n/90-

Llroit<:

737,1
61'2~3

701,2
663,2
621,0
<!t23,2
627,3
:198,3
"191,3
737,8
6<12,0
1.'9:5:1,1
9.0S9,S

I'OHTE• Oados básJ,o,; fornecidos po:la Po~tu~.
"llio u dl1pio: ~~ fclba do: nU.~ lo do PlrtltiPintl.

--

TEUS

C<:mtrlb.
i .2B4,é
1.530,3
1.307,9
1.-3:54,1
1.278,8
1.690,9

FACHE:.SF
PRE:VlRB
--ELETROS
PREVlNORTE
ELOS
CIFRZ:O
FIPE:CQ
I"'OPRCV
C:t9RIUS

:se.672.5Z2
45.:532.823
34.378.357
1&.3e8.214
5.~56,2:53

4.:527 .5•8
3.687.718
2.357.1/oó
;l.321.767
2.138.293
1.911.043
1.1128.786
1.666.3'3:5
1.662.288
1-213.41.
870.921
8:<!9.989
692.468
:Sfl8.603
281.201
270.367

1~034.486

:566.08!
<1145.256
414.256
411.344
i:S<!t.251
134.460
98.091
116.019

~84.396

;;;rM.-----------------~-:-;~~~;--------.----;;;~~-,.---

1992
LIT'IIItoe

:s:8a,a
7e_1.:S
59'9,:;
62•• ;;:_

- US'!i

26.260.019

(1)

51.759.654

·'-=---

I"Ol(fE• Cados bâskos fa~n~cldcs po:\os fundes de ptndo.
(1) hn d• cbbio i \JSS/C~S 3.44lt,71

~~:{

------------------------------------------------~-----

17 .&96,1

dt: Al~o.1MIIS
(b•s.,l
Ju-

CONTRI9UIC2!i0
DA PATROCINADORA
Cr~ UêO

25.446.!16:t
22.636.'521
11.079.475
13.379.79!'1
2.18:!.096
2.367.410
3.:582.614
975.607
1.274.517
978.129
'1.231.984
667.626
1.32:!.093

F'IB~A

Po~tOJU

-----...-----------

--------------------------------------..
TOTAL

PRtvi
f'E"l'ROSSISTE:l.
l"UNCEF
PORTUS
POSTAl. IS
6RI\SLIGHT
R~i'il.. (;RANOE:ZA
F'APES
CCRES

""
-------:~~:_~~~~---=~~~_: _____ :~:~~:..· __c'o'c'c'c'____::"_'o'c'_"c'c'--'-•="-':__
Controb.

p,.-.,yjd.,m:!lllli Hltnlillili
vinc;u.l;ula"' a E:ntld>1d11:-s l"oed.,rals

E:ONTRIBUICí!iO
DOS PARTlCIPANTE:S
CrS 1000

r-'IJNOO

"'

Ano:..:o :1- COntl'"fb<Jiçõe:-s cllt!O
J••n/92 <11m USS 1,0011)

Cont~ibo.1Jcõ"s

St:loeclonlldzo.!O,

nho/92)

----------------,---------------------------------------~-

Ll<•lt"

_:r::f:•:,'::'-"c":_._:':•:••:''-:
.11'1.84~,0

.= Vl\lor dlls

Arit:Ktf" 8
l"<.~.ndao;;íit:s

A ABRAPP- Assoclao;ilo Bra,.;ll.,lra d10.r.
~intla

P~ivada-

foi

f'undada e01 3 de

Entldad~rs

Mltr~o

l"o:chadas dt: PreYI-

dt: 1978 por lnlclatiYa dos

·1B

fundos de pensic cnt~o c_onstltuldõs slib O orden10.11101:nto da !..:1 6<43:S.

de

1977,

'$CM

~eguhoda

P~rlc

Ooeo;rcto B124•, d.- 1978. li UMa sco;ledsdoe civil,

fI ni:"l l d•d• luer at i Y1h Yci t ada pa_~a. ._ ..-.-pr.-s~r,ntao;:io e p~-co;:io do•

f'undcs

de

pcnsil.o,

DI.ÁRIO DO CONGR~SSO NACIONAL (Se'2Q II)

Abril de 1993"

~a

p,,

I

~dOI!noLtl"n~iio

d"

nt<:~~'-'ntc

•

:1:;(o

""'~"'"""""l"'l

nbJI:I ,.,_,.,

'"' ABRroPV ICd .. tuto, o...-t. \c.),

entro:

.... t~"~'
~·I

"'""'""C'""""' ...,. l·ornn d<1 obJ .. t
~"fi'•;>.

prn,..,vrr "

"o-.toi•J-~<i-r•,

"•

ont~·r<'">~•"'"

<lo"

ol"tr;

,>ju_ando

"-!ISDC:I;>.d::O.'\>,

'"}'"""'''"~

dl'l

"ond,., n,.olib.,,..:o.l"

ali01o:_n~<;o>l

Mudam

j\ltltO

cla.11.1~

poibl•·,.•~ ~ Prov~''"'";

d"'sdo:

d.-t!e:JJt.,fi::;>a<;Ge>,

to:r

t"''"""'"

como ccntr""-.Plll"tidll

ll,Uil tl"at.ou daç ;,..,...,gulal"ldllldors ""

clul";ont-: o Plano CI">J:tl!-<:lo.

DT. le01po!1, muoJ;.M

oo;

90""rntl'l>oA• mudam OS Cl"itofrlolô. Sob

da "•lti~" na polo"tic""• <! Cl\da v .. z: "'"'Is

popu\_.,,..

qu.or

lfM

l!"&tc .. ovo.,entco-

'I"..

d"'""'~"ia

-

os.

20- 3429

co,.o muito""'"' c;.r,.cte!"i:ou o R"lató-

n_o. :;!, d>1 CPI •lo Sen,.,do f"~do:r>~l

•<'li!..DI"t. .. ç:i:o de

'""" .-""'""'":

"<>!litrou,

os

da d .. fpr/vi'<ti.":i!C'$<1 do <C'ftado,

u

"'"

,.) ~ro.u>or

o>\Íbl•ca
~.-t.o.

_Te~rça-feira

..

O

~urstlonâv."l

.manter" e~>.:~.,, os v<::J!•c;o·~ ~r it-'r"'"i de ~~eP.nchitoento d"' carg~s po.ibllcoto, o
,,,. ·~·"1~.

,,_,,.,,..,,,.._,

·"";1"

1 "'"

,,,~.,

"•'''"'" · ' " ~"'"~ Pr~<cd•na:r~to•.;

..

~· .,t>~•·•~·''

••-;•·,

~'''~·

rl~•'•J~

..I'J<.!•<-'"'., c

.,,..tr~<-

'aloca "" ""1\.11: ""nol"mi'-1 rd.,<:le"'

:>~""''oJ..-ntc

•:un-.t rt·.l,oo;::\u fetd<h\L. __ _

l><>!i ,.,,..., ..., .;,.

Aond;o

~rwblto

no

pl"ovo:noent•u•
•)•"'""'•••llr.lf1~o
!onro::r;"f~

u

~.;o,

'·"'">'<>~"'ll

d<J f'QS

, 1>ntr .,

~

,, "'q" o;

''

1

~·

CoMor..,;{o, ,.old,.do 'l'H.' roi

podo:-•.:

or.t.~rno

'""I '~'J<.<•mill

.,~,

oJ(I,.

~"l";!l.<.tO.:~t>;al"

fundo~

cD•H:>

t

.-~·.-o~

i·hn

o· .•. ,

,..,tj,•,on-.o:..-;a,

"''!;tia

atua-

r tC" <:oJM o

pQd~l".

Aq•J o,

1\.

d<: ~u~•

,1\IOÕ"'.,;

'lOCà<l d .. podn·
<le

oJC no<:>"S e I"CCY!'<r<rn'r-...->1 "9or,;, C"l'"0::1dlldf.' r.hr pr"OÓU"

'"'

,ru .. ~o

de .~eo·os~o.

'Sorr

di! pensii<;t. ''ltJl\ 'JO 1\roboorntor po-

o:;..ct"'""• 'om no'Lod~ ol"lo:nt"',iio
odenl

..,,_

•lb,>.,ti"'o

J'C:Iu

ont~n!O»

pq_r

1;10 ~"'pl.ou,;., >;ufo•;oo•n+~: P"""' ono·o.--po:or>~r--.- de .. on .. tl"1\.<;_>í_o_

oiosp<moi 1 o,oo!;Hl~

,,..

J<~cJ.tl'.

~N;-lF,

".>"J•' "".~,.bolo

' i• '"

• loo,lvro~ <l<l "'"'" d" fii:1HiiPI' "" !>'-'" •nte•..-a

.op .. n~'i >1<i lilt:'liCI'> I)OI'l o>f10 .. CQMQ. 1'""f~ró!nc:i;< 0

"~->11\ai"IO

•.'n'IJO

, >>rLlr>eno;i\c >c

,,.,.,.,..,,,<'lo.

.,,..,,.,.,n,,. acero;<í<r"' <;o

P'-'<:1"~"•

poti:nc.'"·
.Ji~,.cloni\dO

"M3RA'f>P ,,..,-

""""<:''''"'"

o~tu•-•L••"'""'"'~" ""'"

t,,..,_

>ndor.a~;.,.,.,

1nvoc11da l'"'lo • ..-.

''" ABRAPP ~·" depoi,..,nto i\ CPI.
.,,.t.,,.-no, ago.-a '"'' instinci" cio .,~,..o;:,.do,

sinais

'""t't•uçi.,s dor .. t<: pi"ÓPriO ,.,..,..cado c de 01l!llllflS fundos

dr

ind_i<:,. 01 'l'Ul a ABRAPP le"' buscildO, "'m 10\gUnll C"$0'5, de for01a

l'~'nsl<o ,.,.,..,.

out~.,,;,.

.,,.

d., "'"'"

.,,_st~~:,.ãtlco,

~rtl_cullll"

o• fundo•

de

I rtte.-v~r)ç;;:,. .. -o i~ lgld"" ., cool"'d•n'"-d"'' "'"' ~-"'~cado'5 eSP<tC I ri-

cos .and" "" concl"ct i:.~a"' ""' opOI"tu.n <d;odors d<i' invest i10•ntos.
I) priou;dro ondocdivo \cc;oli:z:>~-o;o: no cen;il"lo Cl"l:.'l.dc p..Ja politica
~.,

fedcr"nl

pi">V;:o,to;;:;>,çâo de" .,,._tat,..l.,-,, ando;

no :;:.,bi~Q
Pl'ns.io- .._

dt:.u

w

,c!.,

"'"b"' <oU<: a_A8RAP!" def.,n-

'51'

de"''"""'

t.,,..,

.:omo«'õÕ.,s, ,;:m !>"Minário'õ <r si111pÕ,;ios d" f"undos
,j.,. "-'-'" o"'l f>Jndos do: p<rn,.lio d~vorl"l.,., ~tu:.r" d• f"or"m,.

c:o~:~~d(:""d",
.;1., ""'"~''"'"" 11 obt""'• glob"lm.,oL.:, o:>!li ""'lho..-e!o
roc'<'ultl!-dos.
::'og>)l"nYaM, enlre c!>t"'"' ,.. ,.,.,~ltados,
in~in:>.~"o
NMCII!~"~ pOdi"II'S" d"'

,,toi .. <.iõu

d"'"

".,1

....-..-~· --_.tivo,.- "'

<> conil"cl., ilclon;ir"to da-s €1111'1""'"'11111- Gp,.eo;.t"-tl:.:;od•s•

A

P"~"" "'Hlõ:!"O::II'I" onflu~nco.-, '>Obl"e "~ d"'co~,;....,_ di."- '"'" """'"'"'"' .. u.tol" otl<\de pol it •~•. "'nqu,.nto na L"I"CI! ,,.,. nc<rp~!;o
~'''"C"
E"><erc:o;:l" c.o,.ando «obrC' ... ~ «<;íiL·& de' f•Jndo!li ~C po:ns!lq, '>0:'-'S "'"o-

•,lgn8

' '"'da!-.

,,r<iPr•" A'õ.-.ocl,.~io o;m ""lL 1>.-oyl""-"'" do:' Tn•b,.lhl> p,.,.-:. 199::!. Neçtt: r:-artl-

"'" 1st

Alll""''

!'"'"'-•.:

inc 1 ~,

o>odor01

o~on-,:tatil<;Õo:s.,._.,.,.,.,._Jh;od_ll'l

po:lll CPL, "-O lonJID d"' """

onvoo:;l'l<:l<llo_ r.orwo e vi d.-.nc '"' da ~ onc o:pc i; o

!>C I"

t"onco: I

-·

Ol'><tot~no,

:lMb•to

~onfi"nca

o Jobby

f'"'"""

da dirt:ciõ:<> d11 1\BRfiPP P<\r"ll

s .. ci"Cl<~r•a

N.,tiOtllll

olua~>

A notlc.oll,

dEI:O.~>.

<lll!

!no:IIL;ocio d., Lr'~'l ""'s .. oll'!li

lntorgr~,,..o;:rw

l'l"o;:vod.lnc:o:o. Co•plo;:m .. ntiOI"
l~r:v;odl\

o;:~tr•üur;o

a

r~r:'lulto•J

dot

ofl<::illl d11

li!~

~o"'o

o

dor-

"ABRAI>P) na ~,;..-lvatl;;:ilciia d .. U"'i"''""" evidenciou. Npot.,no;l<>lld"-

"nce",..,.."" .na ~t""d\o

'1'-'" "'"'

conj<Jnt;:o, d;os-

l:FPP"'~

conf"orm<e decl'lll"ll "-

c"'be •.1ma ""l"'"~"" d"' (<dvE.ri:Ênclo. às ;,ut~l"ldlld"'". Pl!-r"l< o tipo

o;tJ.l"-1"•

Or"lent<•cio

;,.,pr"pendida p.,l., A8RAI>P, pol"'l toda •cio

CQÇ~I"d.,n;oda

no

d"

1!1...--

cado ac;ob>l &endo pro:ocup•n.loe pelo""" EnCE~"~"" d"' manipol;o~!ão, Cll~_tll'll

•ual "<'~'"no"' ,...,,.tau."'",;-,._ "nâloo;O< "o:~l:o. s<lV.llo;:iio or-,:p.-c:Cfic:a.
Na

de"'l

.,,. i>::uco o.lo ".,.;,.teM'-'" (o conju.nto do" fundo..,, tlll

i toso par"ll

;oo cont.t:Cifl!ornto do Con,.elho do;: Cu!";odoror!li

da Po .. tali'>• pelo~~~.., Oir"etol" Suporr"into:ndo:nto:,;, cat.,IIÔI"ica e não del-

d•Jvo d"'"'

.,m

:::>o;io "·

con,..,qijinc:l"',

i.nêbio;õl:o <lo funci011BOI<:nte: "''"_Is liv,...., dot seus

motcan 1 >iOIOS pr"Ópl" i o,; dO< fOI"0\1\~io d"' "~""'~Dl'l·
O ""yund~ lndio:;lldc..-, ;o'tn_da_ q\le !1'!'1;"'1 tin'le e r•m<>to. p•de l\iJiit.l" d•__
r-i:l€'-'0

P!CIO I'Dt.,nc>al q>)"' .,.,C.,I"I"llo T"'ata-5e dll tent_ativã de Brtlc\llar

lllCÕII's conjuntas dos f•Jndoti coa vl,.ta!li "- dlreclonarl''" a •Pllc;o~,:io doto
,.-.,c:ur""!i05 ""''"ndo .,,...,,..<::.,,.. o contl"olct do c1)Pit;ol votante (ht eMPI"~tSa'l .,,
"-''"'"'• oc••P"-~".""' 1••!1"~" no,; .. eu.s r.on•..,;lhO!Ii de ad•lnlstl"a<;io d"' ondt:, or--

(),,...,to.- '>u.~.:rln.t~>ndcmt<r < ••• ) ccmE'nta '!•Je 1\ A8RAPP ofl!r"CCe'l
J"-Mtal"
UI horwen11ge1n <\0 11inoSti"O Rti:inhold St.,ph.!.nors, 0<01 '!UE"
foi
possivo:l P<er"c:"b"'~" o ":;pl i c I to ,...,C:.<U1h«'O::i01ento dedl~ado por >1'1\.lorl;o
autol"!dl\rlc "o ""ll'"''"to 11:., Pl"r.v•dl;nco;, CofNPl"'""nt!'ll" l'""chada~ t;on~<:>
as-so,. •l•le for;om lndiC"-dO•• Pl\1"~ ocupars-m I'D!Ii.!~õ.. s na s .. c:..- .. t;o~ln
•l"' Pr.,vodii~co;o Cuou•l~·m~:ntar td!~ pr"o(i.,slon;ol~ li1111dos 1'1
AllRAI'f'.
Pllr"t•<•J\101", >nfol""'"- <1U" os f"OJndos de P~nsio dorvl!'r~o
prr<;t:o,.. ""'"\"' coliii>OI"I'I<;.iõio!,. $1!"cr .. t1\ri;o, c .. dl!"ndo profisaio;on;~oo.
P'"-~""- pr•stll;:;iio ",. sotl"vlcot< ""'1'l"'lor drgl\o, .que o:nf..-.,ntP. so\~ oos
,>rob.l~l'lõl!li_
tJe falt" d"' ,...,.,..,r.,.os )'""'"'-"o" " ...ti rwesmo ... te'''"'"·
O Pol'<t .. ll,., ~Dr' "'~"''"l>lo, d"'"""-' <:.ed.,... ,.eu Assessor .Ju.I"Cdo(o) por"'~~"'" ,,,.,..,·ollo do,;!" lo, _U que b"'m demo,.,,_t,..a o de'lot:Jop t .. n'·'" de .. Fu.,dcil. camo ola pr"dp.-<o Hl~lstél"io, y.,_trabalhlll" <110. PI"Cil
do;:''"" ~>•·e~vodoincol\ "'"'"'_Just:o.., "'IUilibl"lld!'l." (At;o da 6!1 l"t:uno5io
•J~dln,;,,..,,
~c Cun·~fi'lho de Cur·;odol"~"i da Post:<li'l, 01:101 0!9 de
Junho
rt .. 11'92).

"I)

N.,.,,..,

q<~,."'ltl--l'I<:IO,.,

agil"l<'lfll ""' o:;onJu.nto pa,.-a conduz:ir os ""'!lóctos ali

dlftil!n-

volYidos. Nor-,:t., ~:o;rtlculal", r"l!l<rvll abol"d.,,.. do!s ;osp~<:to,. da qu~t!ltiol
Pl'lrl\ cu,.pl"il" ""a" f'inalid;oi!.,.,, qul\1'5 ""'~"• bornef'(cio"

,.)

''"'nci:Ó.I"Io,.,

dr

esp.-cifio:;o" 1J11 .. conQ•Ia (~ldcl"ur"gi·u~o f'ábr"IC11<1 dO!' fl!l"tlllz:an-

,;ctor"<r"'

O~ 1!0"~~""'1'1~.,.,

t"'"• .,te·)"
do

prcvl-

fundos do: """"5o d .. vl!no ingi"C"II!Iar na adminl!litracio

""

~ontrolor

llclonár"io

d>~

a pr"op<i-.lto, sio c dll

R"f'~l"

<!•Je adqu;;j<.l 99,9X

M•.f,.,.-sõ!.. o:• i i d!f nov.-IObl"o dor 19'1'1, PDf' <!Uan-

t ;., "''~P<:r"l<lr a USS 40 ml,lh<l'""'., o""'!"' l"e<õllnt•. da Pl".,vl, no 1"llio dlf

d• f\c•~íta. tlt:tiL"' Cllt;o, tudo lndic:" qye o canit"'l" .~~cep~

pr"iY"ti:!:no:;io

d;. 'llitua~So poder'" s.,..- tolerado'""" nio a g.:nel"ali;:a~io do fe_-

clc;onal

compl .. t;afllentoi .. str .. nho à p,..Oprl-.i natU.I"If:Z:ll do!' fundos; de

nônoorno,

Pl!n.:.

~oili:OI
F"o~

da

~o:u

A8RAPP,

clepo,...,nto iit CoNI!!isio, o""· Hl:z:aorl Hatos V:t.z,
"ntrnd"'u

O.lfl'

rstr ""'ato nor",.,.l, "ticl'l"''""t"

P~"O!!IildO!'nt"

sutotentl!Õv•l,

t01l coroo O!l própr·io!lo bancc;o'5 fll>:<rOI no c:ruo do Banc:o C•ntr;ol do Br"asit.
"O SR. RE"-ATO~ (Cid Sabol11 dor C_arvo.lho) -Ficou Pllt.,nte ta•bli• no
dePDII""'"ll.l
~ntt:I"IOI" <Ne dOiS f•lt>~ionilt!'iOII. .. nfio t>•L"s C:OMO PO!'nlndiClldOS por' ~oa •ntlda-d.,, GOIIP'Dil'IW hoje li 5•C~""tll!'ill
dlr l'r"evldQnc:l" Ca11plortoentar. O vi-nllor, n;otul";olmo:nt.,, deve "'abcr
oJ i f,t;~.....
"O SR. MIZI'IE"- MATOS VAZ - Sim.",
.
"O SR. RELATOR !Cid S;oboll\ d11' 1 CJO.rli,.lho> -Sendo JO. S"'cl".,tal"il< de
r>.-.Vidinc:lll CoMpl .. mornt,.,.- •.loo,drgrlc o.:ono do:ter"ll!<n;odas :.,ptld<fcc .fi,sca.li::.adOr"I'IS e
l'l AORAPP UJ!ia PO!'sso;o Ju.r"fdlc>l 'I'IC' congl".,g>l
"ntorto
-fl<scali;;:"Yel<s,
,.., ~C<ssl'l.!>l"ovldi-nci;o ní\o of vlc•o_s• no .,fnlrwo dc;o
ponto dor vis.tl'l ú ICQ. ViS;.. ;onal iso<.~ essa qy.rstic?"'
'"'O SR. 11IZAF.:L 11ATOS W.;/.- SI III. A t:!õtr"<~tUr"a do Mlnitottido d• Pr"eYidi!nc:ll'l niio vinil>~ ._.,ndo oc\lplldll PQI" petisca,_"""' f'o"'"'"''" afeita•
à
Prcvldinc:la CO_OIPlllfNt·ntllr"o Asi'IM, O!,I$C.MOS leY:t.!' ao III", Hlnlto-

""'""'"<1!1,

>

,~~~un::!nh~!d ~;;:~:~~~I :"~o~~!=~~a~7 ::~:a:~-~~=• ~~~h=~::o,.~
'litotelll•·
S. Ex;.. f•z ctocolhlls dcntl"e ""'"'IIDllll do nostoo &l"t"'""
para ocupar -não conllid•ra•o~ ls11o obvi•Mcntor nad• vlclo•a."'
COflCOI"dli"'OS
111tlnto,
sc\1

,..,siM

CO• O Sr'- oiiiPOent .. C:CIII a I.I$Ual idad,. delltot

ixito .,,. transf'or••~" o que
l"'edlato

lnwotltv.l~iors
bllco, co• a

PI"0Ctrdl-

COMO cnt .. ndcNDII qu" o suc,...,!lio do utllltou·l,..,o tc11

i

litll .,,. verd•dorlr"O. O pl"oduto dll"eto

desta pr:í,tlca, •• no•"o Paf11, ti• toldo •
p>.i.bllc••• Ol"llllnal••nte de•tLnadas •

rc•

~bllt:••

toldo

def'or~taciio

lida!' co• o b,..,

das

•oi-

III ln•t•l•clo de lntcr••••• prlyados n• "r"bl-.

b)

c>~ .. o

no

c:oncr .. to dor ua•

5

ocl•dade de.ec:ono.,la .,l,.ta,

•1•

o

signlflc:a

• p!'<rsrn~• do f'Yndo por

'<elho

de

ad•in ltitl"a<;io, dll""'""'""h;ondo o PliP•l dlf CDOI"den•dor"

g~upo

de

f'undtl!l d"' P!l:n'lo~O? Aqui. l'l r•l11<;io

::adq~.~ire

qu•

Pl'ltroclnado "'"' s•u prÓP!'Io condlf

'III

p:..tr"OC lnador-pat!'OC ln11d0

p:t.dl"i<> h.,l",.afrodita, na q<~a1 o patl"oclnado coooanda, ainda que

P"l"tlcoon;oda••ntll', o plltl"oGi,;adol", "ccmtinu.11

>1

I"II'Cifb"r" COIOI!-Odo do P•-

tr·ocln•d'or" n;. fun;:io c:liÔ"!ó,.;~,. de P:t,..oclnado.
Cel"tliM•nto: que c 111:1.,;. I•Í iropOr" 1 i01ltcs P>'lrtl. pl"orver e c:orl"lgir
t.als OCOr"r"ÉI"ncl•~ dl!fOr"ft\ant.,,., o qu., hoJe veM "''""do feito P•l• R.. <solu.;.io

do Co<lsrlho Moro•tiÕI" i o Nl'IC lon11l n2 1612, ()corre, ent,..ll'tBnto,

f'OI""'"

con .. ognado no n.,., '3.1 d•,.tc relatOr lo, que >1 OC:O!'r"inc:ia dor de-

'-Ob"d I Rnc l•
1" 11.1; :z::ada

à Si norJI1UI .... aro;o.dllto do Con!li,.lho Honct ár I o Na c I onlll é ~~~ne-

r .,.,.gu; d"'"'"'"t" pr"at lo:: ada "e'" ro"lfnt.u•a

conseq<.~inC: la corrct lva,

' 0 qoor lan<;;o, Ull vofu dot dúvld•• CIO ""• .. tlcácia p;or• PI"II'VC,.Ir
OCOr"l"incl• dos dctivlos rlfals,ot potenciais.
O
!lir.

C.

coibir" •

t.,~ê .. lro indiG•dot: 11011 i traz:ldo pel•• prôprl•s d .. c:J-.raç:3e• dg

Pl"••ld•nte d• ABRAPP ;.o" Jor"nal,., p•la'lo qu.•l" Jacta-s• do e>el'f'e&-

'lolYO

•ontante d., l"r<::urtoos dlto,.Oil(v.,is para lnYetitiMentoto,' nos

dlf pcn•io, • •enclona '1\la lnt .. n;:iio d• aliar •sta Malnltudlf a

fundos

lnten~i•&

dlf vototo dlf ~·rl••entarors co111 atiiiCnto no Cc;ongr"•sso Nai::lonal. Sob o tftu.lo

Pa<~lo

"F<indos

ted{o USI 3,é bllhâe,. ~ar"a Investir"' r o E11tado

P<ibllc:ou..

nO

.is d• outubro de 1'192, 111atir"la

dlf

do

Jornal(stlca• da

biÁRIO DO_Ç9!"G~S~O NACIO~AL (Seção II)

3430 Terça-feira 20

tudo

dsROI'IIinado

1\pllcao;io:•

pr•sldo:nto: da Assaclaçio Bl";,sllorlra das Entidado:s Fechadas do:
Pl"lvadll. (Abrapp), Hloz;oc:l Matos Va:z, n.tlaa qu., o s.o:tor vai f'aturar US~ o\,8 bilhão:,. ncs p ...ixiaos 12 aer.o:s. N•••• po:rlodo,
1:111 f'undos do: po:nsio disporl\o do: USS 3,6 bllhíio:s Par-a investinumt<ls."'
"O • .,,.;n:;\r lo faJ: pa,.tlf d• UM JobbJI "'U• a Abrapp vo:• f'a:z•ndo ora

"O

Pro:Yidi:n~l•

vários

O obJctlvo of sornsiblllzar o• pólitltos para

Estados.

a

•Provação do Pr'OJ•to d• llrl, Preparado pelo Mlnistllfrlo da Pr-o:vldl!nc!a Soc:htl, que pr•vi • o:><t inçi'o da' <.brlgatorh,dado: da apll<:a.ç:S:o lie rc:c:o.u·•a• nas c.h&Mad•s •.,ocd;as podr•• • ."'

nio

rlfferi'1c:lll nio cha"'" 11

kt~~:n;io

p~~ora

civ(r. da IIOC:(O:dOldlt- ~ ABRAPP C.IIMO O'><or~p]O ~

tor

,.ab.-or "" 11CMbra"' da Pll.r"lallt:nto. Intor.-or,.foa-na,. sal iornta.- des•e orpl-

a

or><Cr"t;C'"

,.,..r

Montantor disponlvcl dor USS 3,4 bllhi•• podor

dlrcc:lan•da para 011

'lllõ'ta.-or• or rorgiÕe• menc:lon;odas de fo.- .. ~ IJ.nif'lc:ada, cvldentellllcntc r;ondud;.,;~,.,

po.-t ""-1;or C:OJIO <lll rorpror•ent ante
P"~""

ornt i d10de

l1lza10l.l1~tos

a~J.t

V~~~:,

na opartuni-

o.- I flldD dos :tiiiSDC: I adas dor .:1.1a

"""'"c I,.,.. d l•pcn I b i 1 I d•deto dor recu.-•o• de i nvotr.t IMornta,..,

que .. nia ,.s;a da ABRAPP, a

lntorneíiefl condicionadas de COMPDrt•Mornta po-

Por ,.;o.ls ociosa quor possa pll.rorcorr, nuru;a r!: dorM10I• lor•br:o.- quor

litico.

e qWiillq•••r dir<ttOr'!ll de fiJ.ndo dt: ~cnsio dorv« pre•tar

toda

••c:1ar'CC:!:.

ooento• e aallr;itar JIUtori~~:>u;lo.o p11ra "" ln.,.orstiM•ntos, or"porcil<lMorntor ao;,
imgbí11âr•a .. , '""• re,.porctl.,.c• r;ons•lhos dot a<l,lllnlstra.;iO ou d~ <:IJ.r"ador"Cfo. Por' ls<so, •strJiniu.-nos .. uíto 'lUIO ,. <llrec:ia d11 o'I_B_RAPP, pela f'I111J.ra
<le"

scu Pr!Oo;ldentc,

tes

E~t~t•Jto,

or1111 .,.,.

gari:a~

PriOst(glc:~

O

c><eMpla

d~st11cado

lncorporc pap10l

ab\lõalut~&r..·n~c

""""

-=•t~anho

conf'l gurando do: Mllnorlra clar''lll

~

l'~cs•n

pro:tcnsio de

da U.l1111lnas, assho co•o a do. t.lorld Tradc
d~

~••i•

ABRAPP q1,1.c,

si

f'1uKo

II.Ofo rl!"ndiMIOntos ~rr;onÕIIIIIca-f'in~nciOrro>J - • :>.os dl.,.ldcndos

orStratiglco,
P<llítlc:as

!o

ou, ainda, conf'arllllt orla •orSNa s;or-eKpr.-,as·:o.,

raclonalldada

q1.1s orstors PI"D.iottgs fie prcstaa :o.o alcancor dor objet Ivo .. pol it lcos.

A flscallzaci'o doa funda. de ptnsl"o

foR

Há

Cente.-

foi

or><Pr"ors"'a~

,.,. .-u:oll.vorl aparato !101111.1 apl\cá.,.orl

Or.

fiSCil\lz•cio das atiVI-

dades dO'II tunda• d10 PIOnSio, tor111ado Pl!"l:>.s I!Oifo 6."35, dor 1977, que cstaborlec:IO

::~.•

rcspon'J.abllldad .. s do p"'t.-oclnador e da Sorcrcta.-la Nac lona I

de' -1'.-orvldl!nc I~

dor V>1lor10s 11obiliárlos ,.,. 1111Crc~dos orsPorclflcos.

são

o•

exporrlli!n<:llts rotr;cntcs, a. prlvatlzacio da Usl•lnliiS e o lanc:•••nto do World T.-,.dc Cente.- 10vldencl•• potornr;l,.lidador,. q1.110 ,.,.
enc10rr"• na. ,.t'Ja~io conJunta. da.s EF"PP,
sob _ cggrdiOna.c:Síq_ da
ABRAPP" (lte• 3.3. "Mobilização de~ SistorMa,.-do Pl't'n_o d!l. '(,:-.,baih'o
da DlrctDI"IIl 1992- PIOC:~ 01"C:&Morntárla).

que

CDIIOPliO•ent,.•-n:llfo

10'1itd1.1las; « regul».M .. ntas do" f'undos dor p,.n,.io, ao dortinlr . . a c.oa-

po:tinci:. dos r;onsorlhas dor curadorors oiJ. de ~d•onlst.-açio e fiscal.
~J.tillz,...

A..Pora os inst.-uMo:nt<;>s a1' previ,.tos, a<s fundos d10 pornsio
sot

da

il"aliacio

e:vornt'Jal<o10nte,

sist•oultlcil d10 audito.- .. s

ln"IOfitlgaçüts do:' a1,1.dltcrors

sot~crndo,

indep,.ndo:nto:s,
ce~ntratados

por

Iniciativa

dor SIJ.as patrocinadoras..
Oc:orr"l!" qlu!, co• todo css<Z
IIUllt~odadors

t""'""'"•

apa~».to,

:os inrl111orra.• dornúnclas de irror-

RCIS f..,ndos de porncio- Dl"lgot•;, ra::cSo dest• CC11111Is•io- or•-

dorsde a

Inicio~

a

físc:,.li:t-:.tór;,.., quor

Indicar graves sinto••• de lnsuflclincia
p~de

ser

na

identlflc•d• no cur111o dos t.-abalhos

dt:•h CPI.

.. 110111110ntoS •ollcttado'li PIOl" Co11i,.sio à SNPCS-

Dos

cionl!ll dor Prcvldllncla Socia.l ,. CCINP1101111Entl\rors- cons.taM

~Duas

1976,

Co•PltrMIOnt;r,n o4.::S9::S, dor 196<4, e ó.::IB::S, dor

PDI" sua ""'z• nessa o~d,..,, a açig do Banco C10nt.-a1 e da Co•l•-

Pl"tvillll,

";ia

c poder.

n'lll t!litratiÍgho

<lo: 19\le), Co•o .. ABRAPP .,,.

de r'IOCeltas, r'tsta-nos dorduzir nio orstar •• rorfer ln<lo, no se1.1 dlscr.u'So

lc!llltiM~Morn

a c:l:a.-a 111"ge•t!õa PI"DPDri::lanltda porta,..,., Mlzae1 tlatafo Vaz de quor

::clda porl11 ABRAPP. I•to tl"llduz que a ..,...

outo..•b~<>

as pr.,ssi•,; qo.u: orntld:o.-

d .. s

sddia

"FUNDOS OE PENSÃO - Adooin i,.trll.;ia
Patro .. SnloH, de

C<Jidal"á do• 11rand10s projortc• e neM da lldalnlst.-a.;io dor soru

3.6
E•t•

dr>

Abril de 1993

do

s ..crort .. rla
P~CICIOSSOS

Nadan-

conta d10 irrorlfu\a.-idadors, .,. toais dlv10r<sas., quor lor':'•ra1111, nu• r;res-

corndo,

da

desiyn•~'"o

de

dlrorte~rors-f'lscais

or dor

lnte~"•nto.-"'"

:!o liqul-

cxt.-aJud lclal dor 16 f'<.~ndos de PIOn,.lio, 11 JOaborr• llelauto, Ccpl<.~s,

daçio
P<\rse,

RadopriO"iO F'õt.portiO, Fap10rs,

Ce~rsan,

Caporb, F"undasor•lf•

P~IOVhab,

Pravbep, F'<Jndo Mãrlo Ca1.1tlnha, Potlprev, Prt:vlban, Por'tu•, ProrvlcaiKa.
Co111._ isso, ,. ABRAPP d('IIIIOnr.trB_rt Marca sua
bilizar

grand.,,;

11.tu~c:io,

dor far10a a via-

PI"CI.iottos C'I'P•clflcas ca1111 as r'e<:UI"SO'I' da<s

Af'or10 IOStiO,., "'"t:iiõ-Gõb___inv .. stlg,.,eão, po.- "tl.,.ld,.de"' "'"'•porita111 dor lri"IO-

fundos

dor

que s<Í ,. orlors CD.b,.." adllllinistr'a;io, <le•vorl.,nda ;r, faceta

do

ConVCICI!IdD l\ pr10st~r esCll\riOCIM<llltOtl"' rellptl'lto, o sr. Lulõ!; CarlCI•

pad10r <cuor havia.,os .. encron,..do, q<Jll.l seJa a da IMpirig e d:a potlncla. O

Magalhi.,s Pei><oto, Sccr"'t"rlo Nacle~n:o.l da Prevldiõncia Soclal e CoMplor-

oe

pcnsio

plano estratiÍglr;o da ABRAPP, ncstiO' P11.rt leu lar, é b11stant• r10vorladcr
o\0:1 rl!"f'c~

Ir ao

eNP~"~~"•nd

I "''""to <lo Wor ld T~ador Center c

trU.l:ti"<!S, f' I PIOCq, C•rc• e a Fundac:ia da Dan10r J.

"'""tar, d10lln10o1.1 so:u conc10i,to sobr•

h Pr' I vilt I zaeio da

ll

ltti.,.i_dadiO f'lscallzatdrla, ne ... tcs

ter111cs=

UsiMin11s.;
O SR. RELATOR <Cid SD.bola d10 C;or'.,.alho) -~O s.,nhcl" ler i• afirMadO
qu"' s10rl., l11po•,.lvorl "fi111callz:o.cio 1!'f'l<:i10nt10 dos f•Jndos dor PIOn!'l'ila. Pod•ria C><pllcar css• ,.,...., ponto de vl5t"'?"'
O SR.
LUiS CARLOS HAGALHI!iES PEIXOTO- ys;,., pod .. ~l,.. Quando 1e
p,.la, "IIII fi.,c•li'za~lo, ;,.;,glnllo-se uoo ll'Jdlto.- l•vantando notg<Íclo a
""11Óclo1
1'1to .,d,.inlstr'"tlvo:... .. to :o.droini"'t~"ti ... o, O'nf'loo, aco•panhan<lo toda,;"'" "C:ie-s dot d .. teroolnada a..l.oolnlstracio. Sena<IDI'", Isso
<Ó >lbsOlutJIM .. ntc r•po .. sf .... l diO SIOI'" (•!to, inconv,.,nlltntor, dorsnorcorS!Io:.i.r'i<Jl
e, ,..., o pod•~ público f'l:O::ti!S'i<t ,.,.,. col11a
sor1111 dú.,.ldll, est .. .-la Manl.:tllndo" "';iodos ;o.d.,inistradoror" tanto dor ~1.1ndos
Ue ptn,.íie~ '-"""de qu;o;lquo:<' .:~npr .. -sa. O q>Jc pode,. de.,.. 'ler relto,
no ,.., ... •ntorndlm.,nto P"'"'""'"l- h;ii ro•Jol-:. g.,nt" 'liJ<t dlverg10 dl•111o<tio nur'llllliS <:!""~~~~. ou s10J;o., ncrO>a'l' que cstab.,leCllO> o quor~ podor~ e o
que nio pod"' ..~~ fc i to."

"O"'""'

s10r lriC<It'ltlvllda ~~""""'forma de atiJ.lOC:ÔÍO, "~""' rorvel"' ;r, forc:a
do Sisto:>"'a" vi11bill.za prajrtoc. de grand10 portll!', cvlt;o.ndo disP«"rsirrs de I nvor .. t I 0110nto "''"", lo.s v«l:S"'IIõ, nio ""'~'""Indo 1\0l' obJ at lvos da. r"c lcn11l idad10, ""' g.,,..l n>io sc~ve1111 aos obJ•t i""" pol it i_<:os."
Ob.JO!ti"OS po}/tiCOS

O'al!l

lilltOS

da

<1,.,.., ..... ,

~ou .. "v<ll"lm!Onto

de canal prdPrlo d10 coMurilcllcSôo- A ABRAPP dt:.,.e,.,. encontrar"''" lnterloc:Ylor no gCI.,.II!'rno, COfll f'icll or
lnflut:ntc
ac: .. sso ao P~101ldcntor <la Repr.ibllca, para qUt: 1111""11. dor condutor" de
.ldE-1>1~'" "'~t\ldOII altOl~nat 1\I.DS õ>..OS of•r"IOCidCIS pelo tiTPS'"

N•-stE
~

••• deve
•nclar ""'"'" ;>rorparaclil:o (d" ABRAPP, ;;oo;;cl01r10<:or~O'OS)
par,.
at1.1ar
no~.s
cloo:•cicll d• ~99-4, ubjet lvan<lo l'l f'grMa.;Ko de or><tensa
ll,..ncadó?.. ~c oarlam.,nlillres, 11 <!Xelllplo ~~~ qu• fa.l:orO> <liJ.tros !lr'UPOS
d10
ontcriOsll• do Pai5. DIN&-~e ant1lls>1r a hlpát ... s .. d<! ll\nç11.10ornto
de rw ... os Cillndld;,tca., lnt~9r>~nt,..,. <lo Sio;;t,.IJia, e• vl.-tudor d"" v;o.nlag,.,. de: P<:lti'JIJ.I·,..,., -fo~m.,ç!i(o w IOXP~ri~ncill _IOSp.,r;Íf'ic:>.s.~

A~s; .. , i
gr11n_de
•FOI"Cl\ do

pl\ra o:"ltar "dis.pll!'rsõec d• invorsti ...,nto" e

f,l,.lcO>a~,

dor f<Jr10• 11 quot venhan> a

~"1"""11"

"!Mostrar

i nst~•lment>ll do: cant;,.- c;o• H.:anal pr'<ÍPI"IO J<Jnta 11.11 Pr.,sldentiO da. R•pÜ.bllca", ~·lspondo-,;.ll a Bn•l•s•r "hlp<ile&e di!' 10\nr;:o.•.,nto dor int•grantors.
do Sist'""'"
O

1\

c:,.rgos clet1vc<s no Congre-"111<>" N>1cion11.l.

otstiMulo 1!10!1 !lr"DJIOt<.> .. d .. vnondor

c:onvi.:cãorc politl.::.s pre.,.alor•·o:,.
dellllonJotr.,dlls
paqllide~.,,."

"nor10as"
•POdiO

pela pr'ÔPI"I"

o;r.~br~

~E!~ArP

l"rt~:

<é

evidin_cl>~

flllli.IO~IOS

dot 'IUor

"ua,.;

as, •ldincia• técnica• Mat .. ri,..ls

:..u r;onst.<tar a ,.,<istinci,. do "'101'otita

das "~""'' dii!'S ;r,pl oca;'i!IO't:, "'UIO o;e t-r>1d1.1Z por UM:II

pa•itiv». llntriO

f~J.ndo•

cl~r""•

ou

dor penslil:o, o So:;::_r'el!Í~ro dest<~.r::o,.

.,.,j.,,

no.-roãs que-

orst<~belco;li.M

,.,,. fc<tCiu. Dedu:::-,·,.,, entiio, d ..

~•JII.S

niOcc,.sldad•

de

o· que podl!: E a qrl'k nia

;r.firm~tivas,

o~

iniO><Istincla

in•x ... t idll:CI d;~.• 1\t>J.,í!i nor•l!.s.

"

O i ante
1tõc""'

P"~""

doi oJ•f'; n í c:'ão d., co•p-et ên' I a !i que- o .,,. •.• So:crel ;;:,. I g orst ;o.b,.a CCIMi's.,ii{o, pcrguntã o sr. l'!tl;>tor:

;o. HobJ•tl.,.os pol•'ti-

E"' noMre- dws""' nu;cent10 Int .. ~orssot il'llp.,.-;,.1, calor;a •_n•c,..s_•ldade

cos"'.

do" ·pele~"

furço-so rorcanhe<!J<l'""_:l•Je a MIRAPP ln<:10ntlvlll o~ projor~to• de

port•

pri0>10lro O>OI'IIornto, "'" tor,.po eoo q1.110 do:sca.-t:o.,., possibilidade

"f'l<õc,.li.:<\cio da SNPSC ,.. .. ,. .,,.,.,,;..:I di\ "o nivel .:los neg~cle~• tf'et .... a-

d10

corrorla;íla

patr1111Snlos .. 11r.10rors rtntabllldadelo <vor.- o ors-

O SR. RELATOR (Cid Sabe~ la de C~r ... alhg) - u0111"'10-"'e "Ir SIO .... t .. ndl
·o pOnto do: vi,.ta do s10nllor. O sornho.- d10f'10nde
>J<llll.
fisc:a\lz,.çio
r:on,.tantor,
velo Trib1.1nal de Cont:;r,s da UniKo, q'J•nto às cantas, 10
P•la CVH quanto "o 1110VIm10nto O>obillá.-lo. é ls,.o?"
O Sll.
LUiS CARLOS PEIXOTO- "MobiliõÍ.rio1$iO aciors." PIIPIÍIS de
rend:. f'IX1k, rtc. Sio ,.,. oper11çiefi f'in,.ncel.-as."
O SR, RELATOR CCid Sabgl;r, d10 c .. .-.,.,.lho)- "Entio, niO'I"" hlpóte,.e,
11 SI!Crl't,.,,..,,. Nacicnal de l'r10vldincl• Cc.,plot•IOntl\r nlio te.- la aptldãors fiK,.li'Z""tó~las?"
O Sll. LUiS CARLOS PEIXOTO - "T~rr la, ·nu., outró sec~no:>nto· quor Mor pa~cc:m sorr' '"'~I to impod::o.nt.., t:.~t~~boéflll. li <.1 S.10guinl10, Sor~nador~ é- norcors!l:lriCI
qu~r !iC Sltlba !õe o patri010nio 01 ,.s rcsrr.,.,.• dos fundo•
sio
SUfir;lcntor" P111"1l CIJ.Mpr"lr os Ca .. Pr'DIIIISSQ" J:l, IISSUMido<s 10 o• c:o•PI"OOiiSSOS f'UtUI"OIIo
Vale dizer o SorgUintiO~ IJ.IIII fundo t .. oo ceM dor

Abril de 1993
co.,prclllo~sos;

preciso &llbo:r "" su;os. ,..,.,..,,...,.,. siio

!lUf'\cl~tntc~

jj;; ~"~!~~ 1;:"!~o~~;,; a~.1! 0 e;t; !.agrgb:;~a r~!~~al A~![!::.s é co;;o::!:

t"lo

Nac:lon111l

teri:r,111os de ter, d .. ntro da

Strcr~:tarla,

toda,.. ""trut ... ra <Nc a CVM

g..,,.;,. ""';o.

E•n "'"iu .,,. pergunt"'" <lo

Rel<~to,-

;o.o

dt:10onst~:a~

li

Plll111vra

SR. PRESIDENTE lo1lc:to ÁIV.VIIS) - "< ••• ) Entio:~, o cfdadio faz "a
norgOclo h•,.lva c .;ontonua IA!Pun""' • pr.,.:tada a <I•JII"" .,.,.,.,.. ju!ltlflcaçio" N!io "'" P>lrC:COIU nuito chora "R su::o. r•spo,.tli\. Quem !1: que eobr·:o. c"""
ju .. ttfic;oçio" ( ••• f Não ii po.:!llvotl, nc;< oiomo:nto ••• que
•nvolvotu 11 Pet.~ubr;j;,., Rede Ferrovlftrla, e!<,.llló fundo,. tere,. llgllo;:::ilo lnt1111:.0 ~010 "•mtid~d.,, ..,., nia hh "'""a .. ec!iinl~" de cobran~a. 1lli
ÍlóiO q<JII ~'!ot~ niO: de l>:alldD PRrDI<i:~o."
propó .. <la," !ir. $o~rcret.õrla N"til)nal ma10t...-ou ~e.-or!rnl•dõo

rl!'la~>i.o
que~

"'"

l\OS procRd.lmcnto!ll 'onclu!olvol di!. i\rca fl•caliZl'ltlirlll,. AdMiti<.~

<=1tando o <::a!lo ,;,. on'5p_o:çli:o

<I;~

tran,.foriiOU-fie outra vez"'" Mlno ... térlo, ct .foi
para
mo:lhor, porque há, hoje, >Jlll" So:cr .. tilt"l!l. Na~oon11l é Ufll"- s .. cretllrlf\ t.racoonal
dR Pt"evidi<ncoll Co 10 p}.., 01 vnt.,,·, HoJII, temos .S2
.f•Jncionirlos cuid;,ndo <I"' prevld;}nc:i>;~. c:oooph:MentO\r ,. tr&bMlh,.ndo
, n;o, 5ent ido"d~< !""Ptil{ s.iste""l> de prO~«i'iillolliOento do: d;odo!ó r111. ,.1._cro,,"

O•Üro

CIJM na p,.tros, pl)r conta d 111 eompr;o.

l'orne:~ldo Pl!lCI 'Sr.

dado

.funclonaOit:nto"",

conflr11111d~

lnacio"

Ro~IO\r

o ..
do

ilr.;.a.bquço

,:.,;it,.
da

pode:~ i;,M0'5

ll"!otrutur<~l,

o;ãc con dtrb4lntu<"cs nct•cl:o.da P"'lll iOIPt"l"nS:t.

~

~

operl\-

11:\t"i<lndRJi qu,. a

p,..,;p,-1>;~.

G'f!i'5tência dos

Ainda :.""''"• ficou rel,.tiYRMIIntc
qmo.ntu as ;•pll.o,.çÕR~ .rinllnrelrlll dOllo
fi:~e:allz"d:.'llo

v•lore,., :;o:rl•m
,...,,.erva"
~ret

N>o~ 1 onal

~"'

~·

8ACE"N,

beneft~ln\o

l'~~tYidinciR

~,.

Soc-o"l

ml<ifo,

tCII'I!<.idorrâv<~l.

vulto

flse:..liz"çilo

ln«ti~uição

d"'

dll.

<:"'b"

lnte~t":.dor"' por

e

e,.pccífi~alõ,

II.(,;Ôt:!ó

Tl'"lbUnlll

prQIICYida

i>Or

,.,., L.OJIG C•rloos Ha!Oillhâes

1:1il'"orto~,

CPI

H;o.rqu~~:to

P"'i~<cto,

da SNPSC. q•Jõ.\nto

Novo, ln!óP<rtor, "'Albo:eto

l.EPII:<i~ll•

aMbc" d111 CVM- Cor~h;,.i\o de V.o.lor<õo;. Mobilllirlo!!:, "firmõlt"lll\

qu .. RStll in,.titult>io, b"'lll COIII o 81\CEN e"-t>wllm, "p&rtlr de iS

ik
dll

de 19~1. d"t" d" con.::o:-•sio da liMinilr, Judlc:lalm .. ntE prolb_l-

no depoimento '!UI!, .. n:1.

"Se "
CVI"I e o Ban~o Centr;""l pud.,,.. .. .,,; fi,;c:•ll.::111r dlt"et.,MRntt· ••
f'undac.õ'""·
!OR~ill OI<Jito "'"is !Oimple .... H<'je:, niio podeno, porque h-'
uona ll01inat", n;o ,ç;>o cliret .. o.Je •nconstitu~ion,.lidade <;<J<r il\ped"'
::o. CIJI"I oro 8"n.:o Centrl\l dE" fio;.c,.li.,ar.,m.""

<:O!Of'"l>bllld>odor orotre
Se~

.. eri,. d<i' <:ol\petincl,. d;o

"'Coo>PIRrnent~r.•

De'l'~o_nllldt:~l<·

D i .s .. e o ,.,. • M:âr 'a F'r an~ i '5CO Soare• Mar 'I'J"S Novo:

dia

"Go!õtaria,

~onteropll\tlva

d11 SNPSC

"P"'"""'•
d<l" fn:z:.,r u01 pctqueno escl;oreclmento, qUR,;. a
da. CVK >•trante ~ .. f••no.J:..,õeo; ~e P<'RVI<1ên~la pt"ív•da.
"""' <tll'. ne ... te ,.o.,<rnto, e~ot,;, INPEd<d;o d" E>õE"t"C<U " 5ua ;>t ivld,de
fl ... c:tliZ::O.clOI'"~,
eMrõi:Ziu,;l<rl)lll<l ;i,.lnllr r-onclld<d~ PCloSTF nuM"
J\ç(:(o O i reta d"' rn .. C"Oi>'$titu~ion"l idade •·~o,..,ovirla pel;o. ABRI'IPP A•!i04ii'.C.S:u nra~õill!'ir:. dii.S Cntid:>.dll•••<l.e Previdinc•" ·Privadllt. Elill
~<r~o.ll '~""' 0 i'.l'"t. 2'i' d~ LEi n'2 8177, d 11 1/03/'i'i. ;i incon~titue•o
nal,
,. o STF <;onccdcOJ .,'i$::0. 110\lnat" <\:"' iS d., de::eMbro, su .. tllndo,
cnt:-\o,
:1. polOstb<l!d;ode de;.. CVM prolnovEt":. fi~c.,li:.:ao;::~o
nors&1\lõ
1 nost I t.OJ<e<íe,.."
po~Jçi"c

dl11nt~
f~r;to

in .. t<lulçio • .CVM, OACEN •• TCU

p:>rtc da Secret"r'" NOlC:Ie>n~r;l."

AJo

L'"nh"m ~ orig<tfO c CJ COI\Il\nd<' quor Liv .. rem, nio pod.em

tfnclõ"rl'"ar no drg,.-o funclonRlm,.nte ru,.pon!IJiv.,l. ll::io dR """r enn;o.li:z.a-

d:as

P"-I'"D ~ SRcro:t"'''" qu"' pode e devr C:<'mPlem.,nt:~r

iA

M·io <nicllll·

,;

"t"lt$PO"""bolldo.dc di\ qu111l <> Secrt•t;\rro, em ~.o;u d"'polm~nto lo. Co-

"'"""

mi.:s~o,

ldõiAI<:nt~

··e:po:t

"'"'r"'~"

._..,,.

d'i' ~rbil.; !l<WcrnD.<o~·Hl,d,

,>or

'l'Jt:' ,.., <lllit,\;:r_1\5 aeo.rri'nc,,.!E>

''"""~cn·~elh~m ~ ~ontinu dolld~ ,J,. ~tl"'P<':(ô:nco .. de

,, .. ,..rg•ll».rod,.deh
;.,,.

;>rÓp,.,.,., p~lrocin>tdor.~,. • .,., ""r<\ter

J€

rl ... c:n-

pref~rencil<l,

po,..,.,,., "" di~ 1 getntt's llll' f<Jndos <>io po:·~SO>I<l de conf i ;<<H;,. duJ d •r i genf<t'.l
da•
<,.:ÔRIO

P!l.tt"OC<nlldOt""'"· L!it<l' f;oto tEM lev~drJ ao de,.,;:nvolY<lOenlo d.;,
<:ondc.,:;óvor•!"

ft"o:q\ll<n,la,

"" lntc.:rl'acc i>:O.tro.;;on .. dor!l-f<Jndar.:~o,

dl1foJIO,..,

dcturp>\~lills

rele···

~,.;,.ndo.

q'JII d«V"III 1:.er co1b'idos coM r•gor

pront <dia.
A+'cra

a quo:stóio d,cutrlnârill c conc:Rituill do paf''"l da Secret~riil
1t llçll:o de" 6rg:iloro fisc01ll:z:...:1ore,; P.. lltribuldll .co11\pe-

fisc:,li:z:acio.

tancta

na~ :<r.,.as do: r<:c:u.-~..,.._ h11man 0 .:;, .f.ln.ancei.-os, mat.,r'ial ..... do J••-

d !e li\r •o.

F;ntro: a'io
sapll.relhill\11\l!nto
I""Et>t'II'IICntados
t"o:eul'"sos

"Não c.on!illdet"o ;,\P0'1o'5oo·vcl ;. fisc,.]l::ao;::>l:o ola'> f•mdo'5 do: pen'llo. No
MOnt:nto,
p 11 l" 1 ;.,;,,.,,.. concedida;.. AIIRAPP, ., .. t,..nos imp~dido"'
de
... retv. .. ,.. o nolõlõo trab;,lho. "no'>'S" fi,...:::o,l,::aç[o nõl•O 'f•lrrdao;ãe.,.."

<>•J 'l'J.Í!i d""f;o>:,..r--<R.

!le'5ot,.o.ado, no <'oJ.tLO ~<> .. rundo<> d"' pc:nsõio p:\\to•oc ln ;o do,;

,,..,.totut~ÍÍ~!II
lt.:"'~:O:o

oJu;~<.m.heci!'OI

do~ ~"'"l'nt:\~'"" fe 1 to .. ;. lu;: ,J;~o; 'legi-;\l\,ÕÔO <>•• vigar,

llR<.bord"ndo

""

o

sr .... Hol.l'"lo F'rllnci,.co Soar11s

''"'papel •llfo:romc•"'-dCI na Pr:o<;e'>'>D •nt<r!l<""l ni1o dl>.p~rns;, a +'un-

r;oordena,don/.

in<>-

li:J

Repre,.entaçll:o dll ABRI\PP il P~oc<Jrl!ldor la-Get""l dk R.,públlc01~

d~b<t"- p•Íloll.;:~.

d<: C"On~<>rdl\t" que, f<lp~<OTI:I\lroentc, a CliÇf\
dío

CcMi&,;:\g, lo:va.-a ..

dac dor re>lliz•r qualq.iet" tipo de flscnllzaçio no$ .f<Jndo!!i de Plltn"io.
o; .. ,.c o osr. Lurs Cl\rlo~õ Hag:.lhíi<tll Pei><oto•

in"""'L•IIIRÇ<i<t,. Ecbr·e ,,.r,.gular·idllodt!!ó e úe t<eus rR'S<lltôl.do•. O

d,..,.

do:to~"

fon• de todQ e 'IOJIIIqu.,.r c-ontrole e

fi~Rrl>tro

qu.: nio fnz: t.llntldo <l:.. PC>II<c.:o

O

lOipot,.n~

deci,.Õe1!' •to< "'ntio tc10"dl\$ <:m alg•JnS """o"'

çonhe~lmo:nl<>

Ulll" Ao::io Dlt"eta dll ln .. ~onstitu~lonalldade.

o:m

dezr.oobt"o

outno.s ;:oplo~"çll~ts, as <"0!:"-l•..::adaJO "'"' l111ci""''"' quor toNir;A!, C"-d•

daos

s<!

rl!-

e. irregOJ-

revela~,;.,

Pl'"hoorlro delE,.; ii o di\ liooln"r concedida pelo Supremo

O

roJndos, no!l "'"r~ado~ dR t••tulos e

porl;o, C"VH

dltfllllndõl._.d<:o pl.o.no dR

R

... ria

d~lin.,RdD

t.,,.

ln~t~u111o::ntcs

l itui~Õetll fl!ócallz<~dcr:-.!0 :o recuar'""'.,., tL<t•J papel lo:gl\1.

1'w.ntc

o: ~ Pllrto: legotom" Pllrl\ o:ntr:.r o:;.om E"Sse topo de ~i;;lio •
.,..,ltada ...?..
"

e norMlltivos;·o:"

escàn<ll'.lo~.

to;: P"'"" prevlln~·,. e, qu.:..ndo ror o C<l\i.O, remed 1 ar-

dl'S!Itr q•JO:

"~,. ~~=~~:~ . ~" P~~~ i ~1\~~,. ~~ 1~~~r~~~~;o~,.~~:~~~:-~;,:: -~~!-:~~;c~~~i

Incautos <t dR,.Pro:'vRnlóos.

lnst~u,~e!'too;. l<tg:.is

.-e,.lidlldo:, que é pl'r""""'"tlltiii.,Otll \!o:I.C:Ud<da por

r~d-~al

irregularldad"

SCM

M... to,;

,.,.,..,...,ltl:\t" d'Jll" face"' " d" for .. alldad~ "'

qOJ<r pod" G"'tll!ofD"Zer

-;,i.,p1ec d<<"poniblltd"d"' dos

Nn O:rbltil Judie: o"~·

Logo" ,..,gOJir, c•tando "''""' out,-" pt"OY>Óvet

no dozpoimRnlo da st". Mi:t;url

i o M111gr I •

tudo >•oso,

PllrtiC:ull\t"Rfi, trazidas ao
ro:latÓr<a i RlUilo .,od•wno, novo, ~"' nolôs" asos.,ssorl" Jurfdlcn l\lnda não tcfll cl.:o.riiZll r.t: i550 !!' ,..,.ficio:11l~ p"r:. ,.., proNover
<lualq<.u;:r 11çio Judlçlal de ,..,,aareiMento e10 c:i11t1 d<t:O\l"- OPet"II.O::~o."

Cons,.lho

Vaz, 511 .bRM quo: .,,." ri.f'ct~oin~i" ,..,j,.·apel'\"'11 110 po:rlo<lo dll ~estiío do 111n I ... t.-o

d.: 0\CÕ.,., Ja Sade:

"•a""

Sf:cro:târio. c de <Not c

d:~ P.I'"RVidinG I:Õo CÓMi>lRmentar ESt::Ó, "há eRre li dt: cinco 11no01,

G.. stor'

O

r,

"-··" a.. e.-o:tarla

p;1.r111

'lU• po:rple><idado: .:oo1 llotL retLposta .. oferecidas:

no

OOI"pcis d>l S<ir9URdlll t"efo.-l\llil :o.dno!ni:;.tr...t iva, aindl\ no GovRI'"nc Ccllcr,

sr. L,uf1< Carloli Hagllllhõcs Po:i-

o Pt"CtLidRnto: d<1 CPI, S<rn111dot" élclo Alv"r"s Pl!dl!

po..,se,

"U01 funde de p.,,.,_..a.~,.·· .. .!dio d.,v,.·t;.r HUI funciomkios. A SR~I'"eta
!':!il tlnh10 10• flLnC.i9n;lrios, ln,luindo .-..,,para culd>lr dR tudo•
doi!! prcvldinGI:t. .:o~lllll e dR pr11vidinc:la c:oNplo:mentat"., F'of UOI pt"obl"''"" d~r;n;,do, ~"'"' fo01.11S., Y1llll\rosam11ntr,. tRotando o\t"!'"UilDr í11so.""

""'ria, no Mlnimo, UMa dct:l,.ilo adminl,.tratlva o:q'.livoc,.,da o f'ato dor
,..,,.. ~~otl'"ibuida" qu~rstS:o da flscali:.nçS:o ot>-:clusivl'llfltnte it. S~:crort;o
r'la Ntl<:.lon;ol de Prlfvldi!ncla Co.,plllllllllltZir. VOI.l<t di;z:cl'" o St:guintt:l
" o B11nc:o Ccntl"oll lli:N.
duplica.cS:o de cf'o;:tlvo.: dl~:~so<::ll!.
da do fund~M~nta), PO~<I\IE", qu ... ndo ~ CVH fAZ Ulll ... r;,.~1111izatio, tL111b~-SR
quR .. ta~ o:spi!O:<<~lltLtll nll.c,uilo, conhc:c,., t .. o::nl<::;o.lllcntc o:s.tá
P~RP..,~IIda. Coloc,.,. "O::M'I!O dll SRcr"'t"rl.a !ócria duplicar li!"StL111S ll"ltrutu·õls." <sublonhaMa'l)
·

da O<ltuaci<o dll S.,cr .. to>.ria no '""'"''"to .:le "ua

3431

Início do Goverl"lo Collor:

t·u
rta rrnda que rdc Utr'llllÕCin •c• A econo•ia <f c:ídica. Os
;n,4vo:i~
hoJe estio rlrndll\do p~;~ucc, mOJ.Itolo del"" do:sll.lU!J!Ido!l. E•sas qu~:st õors s:io ,..,. qu• i nu>or ta!' 1 ~"' !'I Sorcr-~t ~r I ;o. Por ql1i"? Por_ que

J:ota,

Terça~fe[r:c20'
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priM~iro,.,

poderlo>.OIOS dar ...: .. ,._t,.que ao q•Jase C"OMPleto

d~>

ln!lllituc:lonal, do qual b'" efUi'IIIPlos malti f!:O.grRntors 11iic
pe1" p11.rca dlsponibllldildtr or<;::"lllmt<\l'"i.,, 01at~rrial

rt

de

huMi'\tlO!l da I:Vt1 c da SNPSC. A p,-op6sit.o, dls!llo: o sr. s .. ertrtol-

rd'e~ldil. l•"'in<IF·, ~onct:ri•~·' "'" Ad\o Olreta Jc I••com.t:tuCt<'nl'l-

A

1 ~~"elo.:,

.~p.,.tn\da r·:' i"

fu~tda•·,
pl\rR

P<'t1cur:..dor

'"-G"r~l d"

:>tp•.ibl i<:.=>,

"'""~do

,;OJs-

de p,.nsl.\o, J;Zntro: ,;uto·a" ento.:.l"d"''•• ""·'""'tlt•••çÕc'> ~il'i~tnc.,ir"s
fln•. de.fice .. li:::il..;i:o dr,i B,>nc·a C<int"r.,J do-llri\ii'ff"·c dll C<iffi\!if."fo de

V:otlc~c,.

Mobiliiirlolõ e de ;._~lic:>,~ão d,. p"'nalidaclo:'> prl"vosl.,h.nar;

4::1~"··

<lE

forç;,

par"

i964

e 6386, ole 1976, ., .. g<Jndo no,.so

Inibir.~ "pllc·ao;.iCc ~O'S di.,.P<lS<Livo'S

leis qu"' farMl'\01" ;o.parllto
f>Qrt<',

cnt~·nlli1Jientr..,

L11iro

não

te111

fis~alí::~türios

d:.s

ll!g>;~.l Joí n~encionRdo. 1'1 l~illsl·~,.:>:o q<Je d;ô

t.-nt<:< ii ,..,;;o,,., 9ACEN q<J<lntc da CIJH,.: .,f.tozr,or· ":. l<M<nar

I!

n..:o

lnt.,gr;oo o rol d"s 00,...,,.,. 'IURfition"dj.,i-; JUnto i>D sTr. T"r'l<to.-i.~ di: ""li;:"gis-·

.;

1 ;:o,~óio

"i soent"', •1ue d""" o;;er cumpt" i,.,,.. Nottol ~ ~!.!!:""''"
i rccão ~., ""n l restau·l< Coltlll'ltlio" fil'. o1lzn"l H;;otlo'!'o v .. ;:, pr,sitlocntf' dn ABRAPr:

<iez,.Nb~co d~"•te o~no (si~L po~t;,nto, hii poueo ma•~õ de oit.;, ""!ll<l>lo,
<> Suprouoo Tribun<ll F'iõ:do:rl'\1, <:1111 umn """'l'"''iío
prel•min~;~t".;.
tLU!IPRnd..-u a
>;~.plicaçíiio deste dispCSit•vol a ~~t. 0!9 "'" Lei
n!::l

"Em

3432 Terça-feira 20

<1177. No 11nt.!.nto, ,, "'H•P"""'~"' o1tr.tor .,d ogo <I~ fo~m" "IY'""" looPI1:""
~ "cSo f', .. <-~1 '"~oo~" do ll"'""' t:•<>tr<>l., d:o Co••••ia dtr Vi! lo-

vig~r

·i~·

Mobol•~r"'"·

,...,.,

r.~to;~

<;)

'""''"

õr:~~ilo.,;

•lo••·

1: ... ro:.,;pcdov,.,.cnt.,,-A _Lo:•
"L<'t n'? 6.938, ~" •h::!:O:IObrÕ de

.;..SI'S, !Jt ~O!t.<:t:,.bro <.10: t?6.11, "
1976,
qui? dcfinno ~'"'.,; ~o<Mpd~n~•·•~ PIH>~lo.:ôid01'1'S..IV> ilm!:L,to l!:o
i~i .. tO:O'l"l'in><rH:O:Iro N~<:<O""l., do ,,.,,.-r.,.do ,;., ç;,>P>_~-~'"'· A ~ç_io
f>T.C:Ol<Z'ildOrll. de,.,.,.,. oloor. Ól"l11Ro-s, hi~to>roc.aoo..-nt•·, I roo-51! t:f"t""'

nQ

ti<.> •
'liJ"'

ci,.IO'nto

"' t<:OICII "'""O!f>lO<;,

o>or

<•nt"''!Jil<ri!'"'QO::

da Com>:r.l!li.o d1:: ,...,,.ncoto ,\

;;.olo,t~io•TCU

,;,•

qo~g

cr.t.c "-rt. :Z9 dll L"'' "!i! 8.177

doo. Unt:iio. A 11BRI\PP
eont>~·•

''q•Jot:r~'.l

M.!.Od_OI.~Q

10.<:1'0

,.,.,,.,t;,.,,._,.

cntt(.illdll'>

;,ul~~qLLtrt'>,

t.,,·,h,,~ .. ~

<le

~·Jant" .. o

ti"'

'lorn>tdCI'I1'õ "

conh<!·

fo-.c~l•.>:<~c~o

do 1· •b•Jnoo\J

~'

tcnt .. ·~

~ll

telrt 1110

'2._'-'~lll"tln~~

c<>nt~"

~

"241. Os.

"~'v"d"'

c:O>n<lt~Õe:"!õ I'"~"

-'l"tl\10,. :ii

<1

::;,;

c;,.,.,,,;;

tt._t,pu.l,\0·• ,.,. !ior .. ".s

t•v~·

4\1-C tl.,,.

<•mL""'~~."

dE F't!OC:Olo:;a-

":.!1. il
clrtt~o ~:'.0 pn;:y,J •• <.le~r"tcl~:iu ,1~ •nt~~v.·II<;ÂY ,,,,. "'"tfd01de,;
E , .. t.>bch:.:~. ~"l'"l''"""~"tc ,,..,., '"""5'''""'"t"'""· no ;.,ci,;o v.~ ... .,
,. .. ., ... we.orrc:ni "'' l\opoit~"'" t.Jo:.::
"v · API 1c >.diu d~ ~<:C•Jt '"'" ,.... ,,1~-·•a,or.lo
ncr.,~,;; e de·
,_.,,.,.,.,,,.,'J~·· Jc, Ccm•,.,li••• Mmt••l Õrto N"~''"'~l"

RI!:•
·'~.2.

V...ror,,__. -.e,
?O'"• "'"' ~., enttd.~~L·\ c_;., ~'"""'ci~r.<,.:,;
rrtva<i:o
.,..,Jt .. ·., ~"" f•··t.-.1>.''•4:;..,, •""~tt
E ~<.h~·• ~ ... ~,..,l,•
·'~''='"""~o" "''''•t•··<d<~ "''''·'n'"'"'"'" .;;,. ., ... b'"'''~iio'
.. xteoHI-'

"""t""

rdio
.1,,,.

<>if.t~c\<.on~d,,.,

rundll<;lics, "'"'"'""""~ p•lblor."~' •,ocl.-ri>~•Jt:(o ~r

'"'"'

vtytlii.n< •~.

•ndtr-rt""'"nt€

~'·'"

<;)"'

rnt~~·"""'-':to."

«

IO>iD

4'J€ ~·~t·~·.J~ ~'""',;t"ç~u

pnevt<lf'n<::<~

"'apli<:ar ar. p•nalidad•s qobt'v•i,.,
Pl"ot"ll"'"" llouidac:S:o ,J,,~ ··n~,d~<i"'" f....:had:o,., .,.. ..,
~""'~"U"'" ·,>utor'""~;_;.., ti~ ~'·•"''0"""'~"•u, "'J <I~'>

,,..,,..,,.

~C"

~o

"''"t" "' ""'"'"''" otnttd!ildll« ~;ontrt>l .. <Jo~•; t!tnotrt o••
Untl>o, p~lo rcu, ,.,. H <Jm .,b.->1 do:.: ~991.
tq<

'>l'!i.

tr11.::odo

n!i! 240, d .. 20 de novcntbru d" :99.0,
~~"

Abril de 1993
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c:l.,nt...,du "~ lt..••

"~ (,.43':;/7:"-"

P"la
Out~as

3.7

!r~C!I'llartdade,.

nos f'lndos

pr·,.,e,~o tcipt~;o, <l"""'"'o" "~''""'""",. "''""'"'"tt•il:l" o

s.-sru<n<la Rorpo.\b\ ·~a, COM PlldidO

~'" !õ!J"' r"IIPr" .. .,.,Ent:<<:.ÍÍI!> >11!> PrOCIJr"<ldor·G~I·;..\

4''"' prnptJ\O.,SU' õ~<;i.o <ltr"'t" d11 tncon'>ttt~>çlon~ltd'"d~ ÜCI >~rt. :!9

J"

Obt•n~;io

3.7.1

dos r"ndito.,ntos dos TOA por via ,i'ldlc:lal

L•i F'ttd<i'r>~l nQ 8.177, dor H! d€ •;o.r<;c ~" 199\, ~ A!IRAf'r "'''~"'"' CC:Pr.,.._,,. ..,.entc, <l'"'t"'~"" t ..... .,nt•da~ .... <tOJJt:•tlltõ ,, r ... <; ... \t::a<;í<o ::u.>vern""'"'"tal.
Pod.,,.o.._ v;i:-)~ "''" d'-'"" ~,.,.s;ogtrn~ d.._ ,..,.,,..,,.P.n_t.~t,;iio.

f•ut<.io~

0-;

•'•·nq.<:;oJ ,J.,tê,., çm

d~'

i>lvod~ Aqr.:r' • '1'-'"'•
~-,. l't"!"otac, .:.,.

'· t.cdo"

1 •'l<tl~li:<::

""t..-,_

doJ v"'!"" ·le '·'~..-. r,l'•·~"
"13. O llf't. 4'", ~'"rigraro HL •la !_~i nQ 6.-.;:;:1177, ,J~ pr.,vtilO
q1,1..,
""- ""1 ,c,.çl;tt• do .. r.,ctlt'"""" d>o ... ""t
fPCh>ub... ~~· """'vlcH~nc>a
prtvadit "ertliM
fl'ttil-!1 confct"RI" D!RETP.TZtS "'"'tab<tlccid:o.s Pt:lo
Con1o.,lho Mon!ft;\rlo 1-Jac•on>~l, n~o ~.,ndo viÍiidoo. ~
~·•PO~.idio
de
•n•~•o;;tin<:'"
d.,
tl\l ~rec.,.lo, ,o.,o •ndu.:; o '<rt. ~? d11 L.,,
nQ
8.177, <Jc
Hl de marco d<r
\991
- <>bJ.,tO d" ~r""'~nt1< '"'Prl!'scnt;~cll.u -, atr"v-'s d;o. q•ol\l int~o•nt.:i<.>noPJ-<o-r <~Cred•tar """ "" .,nt tda·
d"s d., prev•din<:ill prov;-.d!'- "'l'";o."' livrell\ent., no mErc;odo ttn:o.ncE•,.,~
"~e valere-.; Mobllloirlr:u., ,..,., p~tril01o:tr<.-s, }111\th:~ d~ •Pl•c:oo<:.iÕC> ou"""' fi se"\ t:::a~;iio."'

'""<!"''"

.-:oi.l~uto

c:T'A,

t,lt<;<oO, lt;>vta tmonênct.>. <l<i" r<i'rdll,.
.....

'"'Art. 3'5 -.!-'1!10\. Cll; finS dotltll ~;;p,pftOJJO, CC .. PIIte
.~inl!iti1"10 J;p, Pro:vldinc.l• o:_ A5si5tin<:ta Soctlll;
I - atr""'"" drr ôr~i\o noi'Mtotivo'"
~:prt:ssa_lllent" de1ign11"
<10>
- a> fl>:ar •• diretrl.~:o:o; o: norm;os d"' p~>litl<:a co•Pl""'"n-t .. r de
p~orvidoin<:l;p,
a~.,,. Slli11Jida Plll"" ~~;ntitlad.,,. r.,f.,r•das no.._,..
t I ~o
•nte~ t or, "''" f;p,<;fl cl11 or I o:ntii<;'Ãc di! pollt I c :o do: pro:v rdincill ";-,s.sor.tin<:o"' soc:lal d~ Govt:~nc l"o:d•ral;
IJ)
,.,.~~,~\:.r
a c:onstit'll<;ito, oru,.,nl;~:a~;'ilo,
""n_.:_lcnall.,nto o:.:
f Isca. I i ;~:açlilo do,. q1,1.e c><E1"0::tt!O ati vi dado:s "ubo.-d I n11da" a
~apltulo, beM co•o a ;_pll<;a<;iôo doo.s p.,n .. tldade"' c:ablvci,:;;
c:l
.. ~tlp<Jl"r ai candl<:.<it:,. t<kni<:a5 s.cbrt: c'lr.t.,oo, ln\IICstl"'"'ntoa e oi.ltril.,. ..-.,l.,<;~o:s patri,.o!'lia\,.,
d) .,,..tab•l•<:.,r as caraetorrl .. ti<:U! geral" para plano,. d" b<~:
nttt'ic.ic,.., n• eonfor•ld,...dc do disp~sto "'"' 11linc_11 •~ S'lJ:If"al
.,) cst•b"l""co:.- "'" norMtoll g.,,.,.,,. d• <:ontabilidlldc, 11t~irla"
e'!ltati~>tiea a sttr"• ob,.crvad::t"'
f)
conhiJCOI:t' dos r"t:l,l.r5o• d., decisões dos,_ 6rtiiol< or><ecOJtiVO!i
d:ill pclitl~ll tr;o.~toda na ror"'" d~ ;alfnea"' dttsto: .ncl,.o."'

,.,.r ..

""t.,

«~oi

r:PI. "'" d•l•g<lnc•"

pt'ot:<.-llfN~·ntas

><dmon•.,tr ... tlvcs d<1'"

i'ol=tt~

"'""'"

val..,,.

d•~etto-.

d"-

<i""''"

•.O .. Jli;:""'!I'O

.J.,

,,..- indH::t:o;

9_,>'l4;::

;>~;::

P1n.>.t0C:etr~;;

nlSP,..Cl•V~II

St"IIV.,S P"rll

dcrEtorti\S

~i co~r,.çõe,.; gló5s.~c1""

lltt

V"r:Õ:o. 1:"'

<:

Pa.,;.t~J,o.,

f•mdo'l. St10t11l e

-.:

'ioi!U1>

tdtOnt•flcctu

rll!>

,,entodo d<i'

Pelo•; j,;

ro:rerldos

eccniho>C:O!-· Alo tcnt:<ttllil10 foram opo:r<>clonlllOJo:nl.e dif"r.,nt"'" o:,

I">SO .,,.,.,.o, trll:.:ldi>s;.. 1••:: P"f'll se conh11cEr o lntl01o d1>

d.,~;,.,ôrto

dos

fundos~..,.,

Oi$pcmdo

de

qt,~.;odro

t;o.nto t<i'IIO">

p..-ó~rio

d~

proccs"o

,,.,t ''ado.

.u;Jvcg:o.dos. 11 SistEl opto ...

t·e·~tllr e><.ter'rti!ll\.,ntr l'!• s<rrllti'O" d.,- d~:fe~~ J'lr{d<C" P~"" obtef'
dlo •ntC1gra1 ., r..-c.,biroC1nto

"19. O 11rt. :J'S, •nct"'O 't, da l.t:~l n!õl o$.-1::1'5177. oferoi:<:e ot>o.to:nao 1..,'l'lt: dOI llt~ibui(,.Õots q•Jo: 5l' o;:onfJtrllm 010 Mlnt~otri:roo do Tr,.b:o.lho 1!:
Pr-..,.ldinC:t!il, flC'I tt:riiCS S"iJ\JOOtC1!o<

F<'nc~b•1 ,,l~d~:·

ro-~:m;:;l;o

t"••t~

T{l•~lo,;.

,..c.pcçl<l!>,.., f,;cv.,rn<> r~.:~er~l n;;-o ,-.,conh..-••

•.<>~,..,~:>o ,...,,~-t;lrt.-.,

•1"t~ntcr

por

<1"

'I"

~lJVO$.

,\ Jc

d" '"'""-~tl..,, dio b""t"nlo: do:~~~~-

"1<P'Jf"!ladol0,_ '"'~po;,tl iVM•o;;nt~. l'<!lc" f>l,lnOll n..-.,o:;~o:r

lllJ,23i!,

pl,.nos
"'17. ê Le.l n!i! 6.43~/lLt:o.nto:Mpla •JMa f'l;llda di,.copltna no tocanto:
11os prc<:.,dltottntcr. dll f'"lac:all:r.ar;il> <.:do: ... tribut<;SI:o !lo: l"otlpons~bl•
l id~d<fs 111-010 "d"''"'"t~ador"~ d" f<.ndos do: po:nsliiio. _pr.,.,._.,ndo P""ada~o ,.,.,n<:i•• no caso d• i~r,.g~,~.\a~id"'dlll, • ln10titui ~ Con.,•lho d"'
Pr•vld~nCI>I
<>rivlld" 11' 11 S"cr..,t~rta dor f'ro:vodfntoa
r..o,.Pl"'""'"t"~
SPC, f'"'"f''"llllldQ•.. Ji nc•s"' Covo:~no, P«l~ L.o:t nO. 8.14!-8,
do:
i2.04.9>'l,
""' ""u arl. 23, in<:• .. o Vl, l11trB~_., o: 1, co,. ;u; do:nonlina~Õt:!s,
r.,,.p .. ct '"Moornt~. dll Con10~lh~
Gflstil:o da Pro:vidíln<:(~
Co .. Plt'OIO:nt"r E S"t:rottllrl~ N>ICIOI'IIt) d11 Pro:vidinco" Co .. plt:•entar."

,.,,_.,~ .__.ut~''''

na">' "~un>.t;;_n~·~·

~;.,-,.

daq.,o:lo:~

t lt .. Jos.

"'""' ~:..lbul<t'> por qual pro~e-.so o~;o..-r""" soli<:ttaçi:o 01,1. .:on·
r"c:"b~•J

vi to:. 111 'iistel
Veriiio.

O

p..-.,~tll-•

"''lo.tl11"_

propo..,t:..s d,.. dot.,

dr. P.>boo d"' ::1\ivodra
s<~:rv<<;o,

~obr:r.ndo

L."~he;;i,

ll'~c:rltór•os

d.,_;~dvo<:,<:.ill

.,,. 26/tt/9/lJ,

hYnorJ.rio5_ d"

Stst.,l . . .rndc ::;:r dll ;o.diant10.11orntc

prcpunh:o-s"'

~~:.: ~obr11

~o

P,.,,.,.
"

,..,~;e

o valor

p.,l;;

por ''""'sl'ão do >"l!:c~bi•o..,nto "fetivo do v"lor d.,vld.,"'"'"t" C:OI"rlg[-

do,

I,.Po•tiln<:i>l

""'\do r..-r.t ... ntll a

r.•r

DI do

p..a~o

lltJJCit;o.;.. clõ\usul" d<i' li:<ito e

d"'sp.,slls

pro<:""'"'ualr.

c.o..-r .. ndo às c ... ,.~ .... da Si.c.t .. \.

Jâ
'""''"o

o l:lr. Fr,.nklln Octano M"!l•lh:ie.._, ,.. 24/04/91. pro_p/is. no prl-

IIIOMentc.

,.lFavoi5

gar 01 nti~ ".;:onq'llst;o. d" corr•dio

d11 "'andado d"

,.egt,~.r!'-no;:a..

lor lltc•o:.,;.c..:ntad,o ilor. t{t ... tos. N'io

n~on•tclirl11

1nteura1

rc<:Bb.,ndo <:OIIO honor:ll.• lo!< :;!e:t: do v•~~~

rer.,rou ao

,..,~;,.biMttnto

rcs~at•

O'l

do; TOA.
A ,..,gund::t propost;o +'ol ,J•Jls .. da "'"'" atratlva pttla Slst.,l
HEMO

nQ Ul.ll/0:!1/9:1, d• 20/0:5/91, assinlldQ ""lo Chttfe

d«~

~;onforllltt

Asao:~oaorla

u:l9. No
lnCiiiO_ s•tuintt: do liiii!HOO artigo 3~. qu~nto ~
EXIICuclto
d .. ,.,..,. normoo.1,. ct'ltFoil p~ceoritoJO t .. ;als • .-c,;,ula•cntaro:,.., c:o•o o
<:UMPI"i,..,nto d"'r. dJ.-etrl:z:•" do _Cqns•lho Hon,.ti~iQ N11<:i~n11t, t:10t11·
bcl•ce..-a•-,.,. a~~o· "trlb'll<;Õ"s g.,noirlcas • .,.,.,~;(fie:•• da So:t::r•tari:o N11<:ion11l d• Prttvldinc:la Sot::lal or CoMpl,.M•ntar c:onferidaf; ;oo
tOtiJ~l
Ocp.,rta.. ento !:ltt Pr,.vldint la CQ!IIPl"'""ntar, rcssaltando•s.,,
d,. <:on.i'lnto, o Item d, ~>elll ,. ... a pertlninc:la <:o,. a <i'l"'ltio c• d"bate:
";;d~: atra~é$ dtt 6..-.gio e><eC'lt Ivo a
t:XPI"t:SSaM .. nt• de,. i g-

.Jurldl<::o. ""· Tar<:iso Pkhit•lli.
No "ntanto, nio b11st.,,,. .. o l'ato d,. as d'l"" ofcrt11s r.., .. .,., lnc:o•p•-

._) prQC.,~llar os pedidos dtt a-.torl:;:a~;io pal"'llt c:on,.t itul<:io.
.I' une I ona .. cnto, f'l,..io, I neor por;o~;io. gr.,paMcnt o, t ran~f'•~ in<: ia d" c:ontrol,. " rt:forOta dos Estatutos das
cnt Idades f',.chadas.
opln11r sobre os ,.,.,.,.or. c •n<:atoinhá•lct,. ao Ministro
d• Prcvldiin<:la c As,.lstin<:ia Soc:lalJ
b) b"'lxar lnst~uçll'c,.. ,. •><Pord Ir c: h-cult~.r"" para IMPltt•..,ta.c:.io da.s nor-• oo•tal>el•elda,., conf'or"'"' o ln~;lso I .d•~tc artIgo'
<;) .rl~~eallzar ~ Cli,.C:IJ<;io das nor••~ gt:l"al,. d"
c:ontabllldad•• at ... árlll « ..,,.tatlstl<:a fixadas n11 for-Ma do lnclsct I,
:tllntr• • de,.tt: art 11101
d) .f'l...:al i:nr •• at lvldad- das
ld11dtts .f'.chadaa. ln<:lu5/vc q'lanto ao w11ato ç - . 1 - t o da l••lslac:.lo tr n~>r•a• ""'

'l'l>lndo do se1,1. re~ouat• •
A O I ro:t o r I a Excç~,~.t 1""' da si st c\, ""' 27/06/91 JIÕ' 1\prova..-a as ba,.tts

""r

"'"t

riiv•l"'

ttntror 'lo!, o c:ontr11to niõ! 11/91, +'irM:P.dQ otntrc a Slst.,l I!' o
Oelano, ""' 04/(17/91, dlvcrgl'l da p~opo"t~ inicial d.,,.t.,,

Fr;o.nll1in

"''l"' agor,. oll h'l:lnorár los flc"'r""' pact'llldos. eto 1'5% do valor a
po~

""~

força do JOandado d,. segurança, a attrt:• pagos por oc,._,.;io da

c,.sai:o

do Wl"it,

,.,..

Já

obtIdo
c:on-

<:~rrlgidos,

or outros 1e% sobr• cr valor tot'lltl dos TOA

d .. stt: pacto.
Antt:l ..., • .,o "''lt: obtlvess., ixlto, afln11l o<:orrldo •• OS/10/'?:1.• COM
a

.:onct:ssiío do Mi!lndado de sorgurlln<;a, o advogado

F'~anklln

o .. tktlo /'laga-

1 hiec; of't:rttcc'l o,. "'"'""'o" u::r::v i <;os ao Posta\1 ,.~ "'"' 19/e7~i.
Na c:a~ta ao Pt~t.tllll "• o proponent .. dI z-sc ad ... ouJ'do de o'ltros pro-

prl~~;tárlos
ao

af'lr••'""

de TOA,

lnc:t ... ,.lve f'und~ll de Pem•io. Atrl.ul'"'"'"'

""gr&;;a,. ik no,.•• dltigincla • eMattnho "'~'~ 11osso

,.f'lc:linc:ta
trablriho~

Abril de 1993
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tor!II05 abt,do judlCi"\mornt« a dorf'~~lmctnto "'"" PrliZO nun<:11 ~"l'"Yoor a 60

di .........

p.-opo"'t_"

A

<.1~

mih.rE's, o advogado

~:~rE<rtlll'l~lf

deccrr .. nc I~ do ·.:O>:Íto

E111

h<>rl<.lr'llriO'II' 1111r-1a de 101:: §Ohr·" o v11lor ;og.-Cigado

Alell.lln<:lo o.,,. ... t~:hv .. do n{vorl dlf i}xoto "",.~ii~,.. judiciai•

tit••loJi.

,i<!ÍVcl.

.. ,..,...,.,11t11.•

C:di
~01110 hli. uér1o1- ondÍ<:IO,. dor~"" ,..,rio b,..,!:vormcntor lnlc:iad..:Js '"'
P"'SiliOlROltOI do~ ,-.,sglltli:'l' <: jJro,. ÓOII TOA's, pelo
lNCRA,
lorrobnomo:ll
q•Jor, c~~oso;. ror!Olroornt11 ocorr" till -1'11t0 JoO:oo a
lnt.,graçio
do,., pcrce'"tu;o.l• Ollltlcloa, <:.M111llr;i., ~o Po .. t .. í<s, incgliv .. ill prc-·

JU{,oll,
posto ~ue t.,r;l, quo: plorit11.<-1os .. ,. ll<;ia oriJinõi:ria, de
to•iop t <: dt!Jior•dr:>, or h•v'l'udo l'rocctdl!nc I ;o, •uJo:i t;or-,..; ,;.·r,;p~d ição
de pr.,catúroo• (pordldo d" ,..,. .. .,,. ..... d" ~~~u~•o,., r.,;J;o d.,. •Jro ano
p.,r;. o outro '"' or~:"~•ento da Un oãol,- tudCI demand,.n<Jo PO!ri\ ""u
11f"'t l.._.o rlõO:chho<rnto <O;o.l~o de trir; :.no;.".

O"l11no

<ii

,dio, ,.-- So"'t"l desernba-l,;o>.t .-c..,a lnvo:-

l\ Sl;.tO!l,

~omunlcoU

~m

0õ!/1<!/9i,

di!Opar

~ro'dita·-;tullli:;:õldO corr·,:,;-pondcrite ;,.o,.--·~"u" hcnor;(riaS. ~o "•ler de

<.!"

"l.av..:ndo

F'r1'\n~lin

0 <;r.

i.973.51!17.7õ!:S,t.0 (ou o eouo .... alt:nt" ,, US't 2,:HS,772.90- 110 dl•blo

c:om<tr<::oal

c:.,

nn.Jur;te,

o

c:r,; <131.111). EO\bcra o C'ontr11t:o nia

ccnli...,,.~.,.,.

clllusul:t dE

,.r. Franklin o .. tano cam<~!'lie!lrll q!Je, 11 p1'\rt ir

~ntSio,

de

or:cus honorãrios !!'nriam corr,gld.o!õ diilrlõlll<:nte_pEla TaO. f::o;;qrJ,.CEu os.-.
qu.,._ q•Hilqu"r Próra:;.sa administrati'"'o ~;:nYOl'"'" u11 t"lõmit" pl':r"

lld .... og'l.dD

anlilr,..es c ;,.pro .... açÕ<r<>. tJio foi <..e>nc.,dido nc;:nh>.Lrn pra~o pari\ este trlh•l--

Anal<!.llndc"' propot.t• do"'· Frl<nklin O~lMno, o Ast;~ar Jurídico
do'Po~t;..lis,

'!.r.

l..anderlE~

Prlncl"•ll> dor A. C:ampOf;, Jof.,rEntor,.otnt" da

-.cu 'ole11• J., Si!!oto;:l, leve"'"'"' posturA pondorr:o.da 10.0 .o.flrm:o.r'

:;,';.0!02.:::139.213,42,

"O<:>
ponto rl<~ Y>tola legal, ni\o h!( ~l~tin>.<\o ~nt••'·"
ont«rpelaciia
Jlldi(.<al
,,.,,. pro~.avi<Ja porl" A;. .. ors;.cr~<< .lurrlllca do ?O_ó;ti\11'5 01.1
por t"rcoriros o:ontr"t"do""·

.!,;

"'"""'o
a..-

"L<Í

p;o.rcel«

hCl.lVE

A;.&essor, .,,. ceu Pilrtc~~:r, I'ISI:g>J.ra ser Pllcíf•ca a

ll"'nha

"

.,,.,,.

d.,

Cr"

:ssa,:;s6.32

Re.·ndil.

ao _ciMb i o '""'"c

c:~,;

1~>.1

::;.is0.447_.'303.• 3:S

(o

t~qu,.._.ah:nte

><

C: di 935",251 par-a d r,opo:.to

d«

O nz<:allJin>lrntc'o:!o rNSS .,.i11niçlo:ou p,.ra !': Si .. t«l um o:nc:llrgo

dt!

Cr$ 49S.S26.323,0::r

(o

ti<:

;qui...,!Ólentc;:, USS '!529,832.98 ao di"'bio o:o-

d~~: Cr'.> 935,2:Sl, <> <iuo:, somado aotl hononkios hl"ulOII tatilllzal1

mJO:rtoo"l

urn ó!i1õl!>l1bol"o p;o.ra -a Si•;tel

dc01ta,

llDS r.,caih i m~;:nt cç d~ XNSS ~ do imposto d"' r~nd .. i-et ido na {ont.,, 011 ""u" v111or.,s or•gin;;l-... o:oui...,;o.liiÓ.,. rEs~ctlv;o..,,,nto: "'
u$,;- 529,932.98" uss sBS~i:út-;30!, tõt-11ii::::l.n<~o us11 1,1.19,389.30 aa o:illbio CCJOtrçoal d"' ç,.;·-93:r;Z6-.'e,. .. ~.,. ~"~olhl.-.,;nto.,, po~~,;,. i.& oco,;.~,;,~;..,

t;;;.pl\c,ll, no Pra= dc 60 cl1a1., c.a"'o prcmt:ter•

*!O>

""I"" 111"111'"'~• orntrctllnto,

11,..p~cto Ju,..tlfocal"-<1~-ia

fl<:_ou, por o:ont11 11ll .,..,gulnt~r

,....,1>

a

o

can-

_afin•OI~Sôo

o.. -

o:ontid" no p;,r'orc,.r do fLr. L•ndcrlcw, 100 n•-fErir- .. 1: ao 1'r. Fr11nklln
1 ano:

e~ui...,;:o.lent<O

d~;:o:1ilra~;io

.., part •__r: d~ 07/01/92. ~am·ç111rcs pr<eJ•.li:::~il cl•c"rrentes <IC' mult""" gutrcs orn<:'l':rgos. O,.,.. Paulo de Ar>~~Jo--Ro:s;~c- Õi-retar Admlnlf.!:r;o.tlvo-F'í-

lf1e

f'O<ISII:

~ustc:o

acostado ao1.

auto...

p"lo l':tra,;o de 11PC'n:t.,., Cr$ 332 ml1hÕ<r!l,

rorconh.,crr
~11s,

"'"'

srrgundo

inf'orntl, -.. SISTEL teria aplic:o.do na. •t:rcadc flnauerriro o montantrr

nS:o·..-.colhido. II>J.T<trlndo 1111nho11 d., CrS 292 oollhãts, rtsult11nda .,,._ ,..,.dõ'.a de tS:o sarnEnto: c,-s 40 ,.ilhics•
A
n<ol

rvouo:r r••P«ros taxatlva'\1., ~oi-;;, só o:m lermos

:o.firM,.,<;io

n>l!li•

TaJObÊm too• prttc11u;l\o, o ast;orsr.or Jur i d ko do Postal i" sugttr I u que

\1,.

215/03/92

jog11, r>o Nin>mo, ;.u ... pE•çi:.c 1.obr" os p.-occdiMttnta!l.

Uo !Ir. Franklon Oo:l1.no no i01bito '"'"sma da .I'Jdicltrlo.

a US1i 2,848,604.88.

~ ml ildio

_C<:)m

~"'r"'e"r

"O nabr" col,.g;a, cm reurliio co"' o Dlretcr l'ln•ncO!iro,
conf'idt~n·
O:lou-no;. l.t!U trinsito., lnfluin<:lll j'Jnto lliiu.,Lc d"rg'ia {o:trta"'cnl.li'
a STJ), de forma 11 as•~:gur1or o ~anho d• c.,. ... .,,. nas condlo;:ãcs
por "'h' propo,..ta... Evld.,nt•Ncnt<l q'J.,, "t lc•Mcf!tt, Juoal!l Podtr I :o.
a+'irRilol" Isto por <rsCrltou.

E•t"

d~;:;.eOibol,;o

••111

níi:o Paden\;IQ 1111rant 1r a rcc.,.b lmotnto d" todll ,. 11Pl icllO;io O'J

proponftnt.,, e qu" ... o"'""t" par ••te
O

"'EJa,

C:d> 9:15.,2:Sl. õaraM <:\.:,.co.;t .. d.""

uss
Ml>>!IL

dll <."Utli\1

ou

.:Z28.831.407.132 (oy o E'ct•JiYaJent.," USi 244.674.:l:i, "o cS.,bio ccmerc111l

no•i-

houYo: u•· d.,,;,..mbOl$0,. maior dot '""'!"do;: C:r10 :516 .,ilh'iiEs. E•

t.,,..-

r<:::O.!S <> dtSEmbolsc :;uperoOJ .,.., muilo llllli!J-i\ pç:rd;o. 1n-forrn;p,d•.

for"'" vt!r,.mol. " lltlluir<

"'••<lglda UM canlrfllQ no qui\1 _tl_gur_c q>Je os hanarirool. a 1:11,..,·., Pllgo" •erS\c calcul11do,.. sobror o Vfllor ob_t Ida, à vls!;!l c •• cspofclc.
o:o•" lnsar;io dQs Indo
dt"ldos p.,}as Plar>o;. EC:Oilii'Micos"'.

e.,.,

~) OJ<BITO ORIGINAL EM CrS ~"'" 13/12/91)

IIi h" la qUE Estll f'n•ul• nia lnt..:roras•ria ao ad...,OUldC p.-oponorntc,

a.1. INSS

Cr1i

49:;.526.:32::1,02

poi'LI, 11 ~):,.•plo do ocarrldD n11 Sistel, o a11nd01to di!: s•gu,;il~_<;"~• sor con-

'!1.::!. IRRF

crq;

5'!5~ .447 ~3~:;1. 35

co:dldo,

"'•3• TOTAL

Cr1i 1.0<15.973.626,:;17

g;o.r11ntlrl 11 apen11s ... on1:o'rPOrad1o, 11os TOA, d_os tndices <r><PUr-

gadoJ.;
.ia11110.1r. o •cu rce•bhncnto o:m rn;pé;i~:. Tanto é "fl"d:t.dt "'"" "'.,,....
pr•s•i<o "t'"•c•blmtnto o:m· o:spofclo: o:~ vls.tau. con<J,~ant!' d•. primeira mi-

b) PAGAMENTOS EM CR!ó

nut;o. d., contri\to, fel ml;.tcr losam~:nt., r;o.bJ .. e-.dll\ coM o novo termo "'Crictlto"

"nia "r .. ccblmcnEa". t:a• l'51.d, o Po'5tal is nia contratc>.t 0'5 ser·

vi<:OII- ofcraeldos..

b -1- INSS

{l;tll

07/~:L/92)

C:rS .

H16-õ71.997,97

b.2. INSS

'"
<• ..

23/01/92)

"'

687.2'!57.:!.83,14

b.:i.
Valo:
verna

rrr:11a11ltar que,

r~:;.s.alvadas

""" dl_flc'lldad•• do:

c~l><a

~o

do

IRRI"

22/01/92)

"'
c"

b.4. TOTAL

Frrdtrll.l, o Pllilto n>io ttr10 t•cnlcamcnt" ccmplc:.o.__ Aloórt,dls.so,

Conlllltulçio l"o:llo:r,.l,

a~t.

l,S4, caput. ncs c••a• di:

lnt.,,..:sso: r.ocl"'l P:t.rll fins d• raforl'llll
"pr~vl11
"III•'

c

ju•ta lndtnlz:-..;:lilo

g;ar;ontla no!l TOA

11.rt. t0:h

tc no

cm·tit~J.lcs

pr•sr·rv•sSo rto "Jlot t•al".

dr

~cntr•

11gr_~rl11 dlf

d.,s~proprla<:i_o

i116...,or1

~ural

dlil d{...,ld!l. llllriÍrill,

par

1111rant 111
com~

A mcs<Oa ""111inc!• do: cliuJ.Ula

do:svalol"lz:a~llcs

e>

DII"E:RENCA NOMINAL CM CR1i <b-4 " 11.3)

<Est'llto.~to

da

I $!U•l 'a CrS :516.668.283,03 _

dlf

T~t~r!':l.

Portanto, ,.c,.lila acrrltando <:.Dilo v<rr fdjc11 a 'infDI"IIao;ll:o !!<obre o;. ganhos

f'inano:l!iros

l"ttldor.,
Tall.

!larantlas

1•1111111 apontaVaM p11r:t." pasl.ibllldadc dt

as

<IUO:

f'os~e• c.cnduz:idas. pelos prdprlos advogadas d11 t;;i,.tet, tal

ac::<io:s

:1..04'!5.973.62~.37

Cr$ 1.562.641.909,40. -.Cr$

<l11 O\a8'da JIÍ can1.tava I!IUJI.lMo:n-

:L!:I. da t.cl nO. 4.:504/64

768.712.728,29
1 .Sôõ! .641.909, 40

d., Cr1i 2S>2 milhitc,

to: .. --so: u!lla pcrd• no11ln"'l do:

40 lllllh!í.,,., CD!'F!O lnTor!ll:t.do. VcJa10os

~obr,..

c,-;,

o;. Yalarrrs

O q>J.c !llf•rcncla.._.... a a~io do sr. Fr11nklln Oo:lano da poaslv~c.l ;,~io
;o.dVOjjlodos dos fundos Junto ;o.o rci!IPO:ctlv"~l'gilo Judlcl,rlo ci>:a•

"tritnslto t

;o. influinela"' llaq'Jo:l• •dvogado, .tanto quo: elo: r.c senti•

o._

.,nt

c:ondlc;:Õcs de s;J'arant Ir pra:t:Oll M1ni!"QS par• o Sl1cc_sso do pleito, "lltl•ados

a.i. -

INSS

USS

IRR"F -

USS

•• 3. - TOTAL_

'!58B,:S:S6.92

USS 1,11B,3B9.30

por tlo: rr• 68 dias ou ••nos. E1:ta lnf'or"'•c::io eonst ... da corrc•pon-

dênc.la

dirigida Pelo rcfo:rldo adVOiil•da "'a_PC11-I.;!lll_s.__À_Iiii""'Yid"'dc çlo:st.;

bl PAGI\ftENTOS EM US$
b .1. -

INSS {o:"' ê7/0i'i92J ---US:I

ctlca•cntc I•PDS'5Ibllltado de transpor tal tipo dt proposta

b:::r:-

INss

conf' I deno; I ada pelo ..- • Frank 11 n Delano 1111 rctm i líto tooa o d lrRtor f-I-

b·.3.

IRRF <•• 22/0:L/92) -

8.4.

TOTAL

Tato avolu"'a- .. o:, ainda m•ls, p.,lo Jurfdlco _do
•o:ntll"-ltt
-

") O!I.B ITO ORIGINAL EM US1i
11 .2. -

nanceiro

do

;CI.!IO

l'ostalis-

p-ar-;

o l'al'!ll•

P_ost~lls,

sr. t,ander)o:y,

<•"'

23/(11/421 .•::uas
USS

de

:o.náliJ.t co'11 •ceda constanttl

'A

o;:o•o

mo11trou o prafl••lon:o.t do Postal i!<.

do,;

lndo:...,lda•c-nt<t

224.668.2!13,03, " n'io

!5:Se,9e7.:s7
622,036.49

..: USS' :L,2iiB,9t6.63

Cr1i

3434 Terça-feira 20
r,:·

l

'"l>~N>:,\

'IS fi

Ri:.>\l

~.::}.1

t:.M \JS'\ 11),4.

,;,',i:J.'lOlo.~o:l

\

1JS'r.

i•<•no~:.\..-oo:>s

\,\ 1S,::l89.30

b..-u.to!o

uss ::;::,311>.772.9•

d~ hono~;\~

reiljust"

lo"

tNSS
'•ui

·:,,,.o n:,, ,,,.,_.., ·,·~ """''"' q<n<lqu~r

···~~tbt.mi!nto

~os '"'lo~~" obJ~

'"' '""'";"~" ,·~ ·-~~·~r,.nço., 'lu"-1 !>O:J·'• u P"'l""'~"to <!o" _TOA"'"'"'-" cor~~'-' '"''" 1 '"' •~ <:I L~"~'~~, <.:10.1.1~ .. ~'!ol<" .. n\ll'.::" u teor d~ d•n"' ,; ... rtas ""d",.-,.... ~ .... ~··lu ~·.rL'lur :';upo:~!r>ltr>Q~·flt.:O R"b<'Ft<J dL' Soquo;:o~ro f~~r~lrlo L~tl

ulwo ... ~ct<>

l"toln~l=n

")od~no

HIIJ,I.,lhíi:"''!o

tCT

100/211/92

1/t

ct

lo~"

;:nc::or~os

"'

!~PI'

tNSS "

, .. r."'"""''" informl\ ~uo: "Jllro:tori~

()<rcutlv"

•JLl '''"'"''' r·~ lu, o\o!C•:l:u•<"nlw do u1ntr"LLJ ''" i1/9i Jc pr-OP01<1tur" ,d" .,~~I

2 .. -4.64>1.15

US'Iõ

529,832.98

US$

1"12,1-<:1'.:57

US$ 3,23:5,4::;::9 • .!.0

+'}

f'J·~•lrn.,nt.,,

ta"

~':ost

~<>dA.,

"""'""c-io "'"'t'• ccnform"'

~or-..,on,;tram

.. do~ a O>sto. pror.c,;so, vi<:ill.dil\ porqu,;:"'

p~opost<>

os docu .. en-

of'!l=l"-1 rncr.-

r>~otit>~~ pE'la Sl!>tel ot Oln~;lmlnh;o.d• o: nilo IP.C«itil\ POilo Po•t•ll•

E'

""' ""d" ,..., pa..-.,~ .. u com :o. r>ropotõtA or-al, Jll quot Rlltll- não hl'Y!~ 'co•_o s.01r
..:tic...n"o~toz

.., ... ,.t.,rola<ID. P"1" p..-dprlo

,;r. t..-anklin DclD.no.

' ,.., ,f <vi<

,·..,..,wor• .•

~-

•to""-"""

<~m

uss

.. .,o.-e

TOTAL

mlnh!ld:>
,,_.~,.. . . . -~•""-""
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. - ... t :- """'

'~'"''''''

·'

•·o" r'eolo~ ~-•<>'~'"''" t><l"" ,..,_t'lvos .,.,.., ."<11-

<io ''"-tr ol<> ont~n·''"'

!,l,.,o;;t:>.

:··m~!lç;;õo". l>grad"'"<:

... ,,,,.,.,,!)fi r>,..,..,t:.do~ •· "''"''f.:<.t~ ~~~"n,r- cont.w
-r•mt'·"''''""" .-co,., o!> <\.,FV>I>O$ rrr-.,l"o-.~ion"'~ uc A\O:S>no o!.dvos:>.A ,G!;AP
Port;,.~

, f'"'la

l"und;o.~i;o d<c' S .. gu~ld:o.dot Soci,.l,

-

E:><e~>Jtivo d;, A,;.,;.l.-.t_ii:n~la Pilt~on.,·~.
Canelus!lo:"

""

'"·'''~t.~oc;ó.v"'l ·• <.onl>';ü,.~<iÔ dO<
d!~punhi!\

jf>od.~rli'

,..,~
<..)

ol•· .:;,_., tw.

o

!'O<"GU.,,

logo

cm ~l'!g'!id>o, a

po.-lo

prciproa

163,

<>c

,.-.,_

do Hln"t>"O d._ A!ldculhlr_a, d"' 08/11/91:

·No

teor-

d<:>

c:ont>">~,lo 0U./91, contorndo -f';o.1;>.ti_Q,._.

qu;o,1 ·;otJ;o,,

valor'

di ;o.

o:;a

F:lo:t'ratÍrá-c.

o,.-.,,;~"'"

•nic•i\1, 'I<U

<!!Jot

hono~n~ '"" """ v~< lo~€'-' d" TDA

t"l

<i'

aplicou ·c..-!o <100 mllhãe~< ..,,.·CDS do.SBA

o.,b-êntur-"'"'

10.)

,_titulo do:'cor~o:ç;ioroono:tá

-·Eltli,.sor-1 E:lo:trobri•- Cotntr,..ls E.loi:t..-lcas

C01 ~.,

<I""'

B~llslleiras

n!il:o .:on•tava do ·eontriltOJ ~láusul:.

-Valo..- do. f'U "''" 27/3/91• -crs 311'.349,60
·-PU de 1\qUi!llo;io: CrS

2SS.47~.6B

-Dedglo= 20:1:

siio ,..,...,_ju,.tados mentllll,.ent ... Quem

-Rentabllldador:

pagl\Mcr>t-o :..dltlonl'ol, f'i!-lo pOr' prÓprio arbítr-io e 110

rn +-

2B,94X

õl. ...-.

-AIIort l;:aç:io: 1/9/91, 1/9/92, 1/9/93"' 1/9/94

<!(I>LW•'~Ado

·-l~>otOJ>"il

AO'!!-

too:>norár-oo'!l,

do

1~3,517.30

(AO

,.,.lt:.

-Eool sso..-:

ot outro,. o:nc:.>"go,_, de USS

clonbio CONO:r'Ciill F0:9i-.tr1\dO

ltOI

07, '22

E'

39fl.':';"'S.308,Se

~;:

DRP<fllito

Ban~o

Bancá~'o

BBA Crll'd I tant-tll1 t

S/ A

-RendiNento: 2e:t •·"-· + IGPH f>h.-l'l><;o.do

23/01/92),

" c:or..- .. çio t~~on<lt ::Ir' 11, soNrnt., o-c. g11.sto,_ ad 1tI anal,_

tOI'\'!- i der-11r

C~S

nll 146.!:38

bl CRr-tlficl:ldo

advo~ado ~ontr:.tt~-do, ,._.,Pr-E's.,ntando ~astos

coO't correçi'o Non"'t~rll\.

Se"

-V:>.lor' da COMPI""''

"" rtonto:., lloem co"'o da ~ont~ibulcio P!lrl\ O INSS, relati'-

~dio:;ron.,•s

8/A

-Quilntldad"'' t560

do !·cr''"'-' conl• "~""1'
·~.i•at•~ic:O.v .. l
,. r<õ't."'"ç:\o pur' ,;.,r"t<l do: 40 di"-s do Iroposto do: R.,nd._

'"'s

Cro:ditllnstalt

Ar. Cllno;ct .. r-istfcoo~~o do not~6~1o ro~"'" Ml seguintes:

do11- TOI'I:

,,,..,....P"'
Jl

DTVH

cl"4u-

d• ,., .. J'~"te dl,;ro<> dos t<onQJ'Úict'ti-T do contr-'-'rio, "lnculava.. -st: taia
a•~t.or"J:;:ou

27 da maro;o d« 1991 11. GEAI', por- lnl:o:..-.,o\dlo da Seta

Ltd.,, r>ova ;.,.:dõo 11DCil\l d;o, Sonl!lnC~ OTVM Ltd11., adqulr-!u 1':ió0 deb6!ntur01-.
S/A,

rl.: US" ::'44,074.1:> (~o di.Mbio ~<>ME'~CI:>l dE' CRS 93:5,2:'il,

!"'ç;~o

Do-. f'atos

dl~ori

Gov.,rno

1

onj<> .. t>ro<iv«l,;, f'~Yllournta ,.d!ciona.l,
~·~·

.•

d" >:1'!:;1,~0), qon1ndo;.

""'" ''""' o mllnd.,do "" ""'SIUr"to-no:-D. l\Cor"dado não garant 1-

~·ss"n~•111.

'-'

P>'rt• 1\ do:f'"'"" d"' <::'1>. 0JIIi;>.,

coN..-~c:l-.1

,...,<::onh<lcido

>n.'\15

a,...,..

n~

<l<t 12/11/91)

~l t•>JUSt<foc.i.v.,l
,,~l:o.

ln,;tlt~ido Pil'1ll Podar-li!. i8':i, dt:: 29

-do: i!ldVOlSI>Ida .. Pr-<Íprooi; a-.J;I\11\rllP.dO>I C "-PtO'> a E:nb•l\-

t:,, ;a" IO\do<.õ'S ""'la
dor>"ai

t~r-<::•~lr'aló

1'9 "'7" 'i'ê (<.i.ooboo

,.-.,,. '"'" .~qu,.lo< .IC::ÔO J<•nd"

DOU

tondlo;io

d01 ... ~teMbr-o d., 194:5.

'"'' ~·•-:.ttJ d<i:-!15\ .,
S!-.~c\

lllo;"-dtl ;o. ~llit::\

1<'- HTPS -t.ó-24, dR t3 <.iot .. :o.rç;o <lot 1990, o< su~._s,.or-"- do Grupo

·-Venc I ment o: 27/3/9::!
-Valo>"• CrS 408.080.000,00
N"'

•1

V>~LORES

glo

DO INSS

., .l. V" ler r·o:t o do "''"

13/~2/?t

l\.2. Co!"rFo;lio TRO P"fl:\ 07/IH/92
,., .3.

P>il~uu;:nto

11.4. "'iõ>oldo

""'

r on!ll

07/~1/92

.,,. 07/01/92

... 5. ,cor~eo;i:o TRO "'"' 23/61/72
~.6. pagaJOEintO RN 23/61/92
>!1.7. pAg"-ooento
do:
eno;•rgos

c..-!>

oeaslio, ocupava o car-SIO de,dl..-.,tor

.Jos.O

49:5.526.32"3,02

-af'a•tado

do Cllt":IIO por-

CYS

S'a9.~:27.02&,10

n_;o.nças o !Ir. Alberto Vi

C..-'lõ

(106.47\.997,97)

lh:~on<.lu>:lóo

~.,,..,_1

d• GEIIP o sr. llprf-

F'l1ho, no )u~11~ do,.,.._ l'lllton

F'ern!lndil's

.for~a
lla~<

Holln11.ri

l'lo..-.,11,

de li01in11.r jYdltillll so:ndo dlretor" de fl_-

Bçou. Torl><elr• ..

11.0 cargo por D.tci do Hlnl10tr-o de F.:ctado, dR 4 de abril

do:

'54::1.?2&.570,00

tern"
e10 22 do m01sooo "'""'"' a ::!4 oti~le11. ao Sanco Cil'ntr'!l'l "li CVM par""pr-ovldillno:las tendo eN cont11. 11 ... ,.ell.l i>:acio da• eperaçõo:s :a 101'\IJ!:I P>"•zo,

Cr$

Cequlvl\lente a USS 113,297.87- 11-0

(687.2:>7-~83,14)

... ::1) -

_cr,; 141.336.&13,1-4

clooblo ~oooer~lal

de

C~~

nc

corro:.-.te-;;

prática

t.2~7.'S0)

~"-Pit•i•,

11ercado de

nais

instituiu o:o10!ssio dOI s!ndld\ntla

ln-

~82-45S.622,03

CrS
{a .. 6 -

1991, o""'· Milton

Holln~~orl

[WS

lneo10pativo:l~

da F'undacio."

l'l~mou,

co• os O:OIIIPr'OJOI•so-.; il'\•tltucloadcooals que

:"r>a~c~e te~

nlio o:qu1tatlva de tllltrcado" (r"OI1'PIICtlvucnte,

havido

Po~t11.rla/GEIIPIDB

747/91, OfÍdo/GEIIP/OGE .;3'"' 44l.
d • .2 VALORES DO rRRF
b-1·

Valo~

r"et ldo em 13/1V91

c..-s ·

5':10.4"'7.303,3:S

b.2. cor-ror_çi:o TRD e"' 22/01/?2

çrs

733.eZ? .a••·••

b .3. f'll.:ll'l>.mcnto eN .22/01/92

er'lõ

<7õa.n2.nS.29>

.Já

b.-'!. pl\gl\oo~nto dr ton~:arvo~< (b .. 3 - b.2l - CrS 3'5.6!i4.92B,29

a ll"'st!l:o do,_,.., Lul,- Fc..-n•ndo Bliskow, qll.<t
po~

~avia

forçll. d• il'l-tOnlir"-ção do""· l'lllton

toMado

1'1ollna~l,

a

c:o•l••io, !ntcrn• nada. ar>ur-ou. Af'Or'll este tr-ab•lho de apuraciD, a dlr•Cequl-

vahnte a USS .28 0 851 .. 70 ao cl.. blo co•erclal de CrS 1.~:s.e•>
SoJOllndo

sob

po.ase CIO 15 dli 11111.10,

os dispêndios adicionais desne~es~oârlos C•-7-+ b .. ~> te•-

ç!l:o da GEI'IP cont,-atou os -.rrvlcos- d"- C••plgllll Blllnchl'til
con~l11.sio eluo:ldlltlv:~,. Po~ fiM,
~u.fda

Jl55lf214'?:i7

~

Cl•- ollll1dl-

toreS qur, e• 3 de outYo>ro d01 1991, enc.-rrll SOIUI- tr-abalhos -.;e• 1'\linho.llla
-

CN.t~• Co;>fllis--.io de- slndlcincl"-

Portar)"- nSI 868, 3•/1/92- f>liOr'a

apu~ar"

o

é ln•tl-

dc-.;ll.pa~eciJOento

do

Pr'OCit'ISO na prÓpr.la GEIIP, que \11va O nSI 01,0el.73/91, A COJOissiD ta•ol•
'f')

tnJI,Lslif'lc,vel, ainda, f'ol o •b•nd<>no d"- caUJ;:II. q11.ando

o e<Niv,.t<tntc"' us,; 3,.2:r.i',429.ó•, ••si•

dls-c~l11inados1

Já

~<e 911.-.;t•r•

nad11.

o;onSii'!JUhl.

apur-•r, ••• • 12 de •aro;::o de 1992 o proces.-.o cheJ•

GEAP, prl• via po-.tal I

à
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•

_DIÁR!O D() CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

..,. cGI'Ial..,.•cl••

Conc1~as1n

c

R-:htlv•••ntc ll apllcaelo •• CDII do Banco DIA Cl-•ditanst•H
po.tdor•os dad~&;~:lr "uc o c:Ct~denáonl t"ol a iMobllizacíto dos ,..,c:u.,.aos

S/A
po,.

caao da• deb.:Zntur~~:s, as lnvotdl!lac3'u, da C\IH, •lnda

no

par-

~ials, d••onstrara• qOJ.eo no.~• 'o,;ntco dia, o valor duo 1'!16e dcbint1.1r•• da
El,.trobrá.s, PS!IO P•lil. Gi!:AP, f'ol 11Cr"1UIC Ido de 49,':f;l:, --.,; 1on10 do: lntarMe<liaCÕCS

SU.CII:!I'IIIIYSS

Pr"DIIDY 1 daS par'

I n ... t I t 1.11 C:ÕCii do

quatl"o

.I'I"C11dl;!•

Milhl••• ou Cr'l 132 olilh'i•s de ac:ro'sciMII. O dctalha11111nto c:oaple-,

Valorc,.

lnlch,l • f'inal daos 1::S60 d~tbintrlr•a da E\ctl'abriÔ.a, no dia

de

de 19.,1,

Nô\r'~o

adq1,1lrid11~

27

Inst ltuicia Vendedora

otllhie'!l a prc~;:o• de Marco de 19.,1, orq\llva.lorntes a USS "71 all.
Af'ora

Inst ltuldio Co•pradar'a

(C,.~}

CQPO

Crdr'o OTVH
DIYa\ar'e~ OTVH
Beo. InYrOJti::Qrp
Seta OTVM

l"ll, a lncldinc\a de indl~los de ilfcltoa ê farta. Aparl:'ca• nCI processo, d"'as •nstlt"'I<.:Õca do .... rca.dco cM procr••o dr liqulda,:io- DIVatorcs
·-Souza,

,.,... H01nocl Pcrclr'a d« Soo.~:za
di.'

Ce~dro DTVH
DlvalOr'eS DTV/'1
Rco. lnYestCOr'P
Seta DTVM
GEAP

266..:529.16.6,80
2&7.60.,.170,-40
27-4.001.9:16,80
293.9&:1. 661,20
399.~-48.308,80

valot'

da

11".!;82.639,60,

ollt\11a

int<I!I'Mcdla~io

(l)l'"l'"eSP<IRdcntc

11

R,

POr'tanto,

corrctallltM

~e_c.antribulr

duas
rc-

intcroo~tdiador•,

- ollpuradio a car.oo do aa"c.o Cal'ltral.
Ap~,S!'ao;:io

-

q"'•• !'<Ir 11ua "cz, cgntJ<blll;:z:ou, no ai~ de abril, prc-

3.7,3 I•••••

o

!>r. 11angcl Porr'orlra dor Sou;:z:>., c:t lorntc da FluKo

CCAC,

ln•tl~uclonal

•-

rc•~n

Na

figura• a Sda c

Orla ca•o cliente• da .iurlUI CC: Ltda., nr. pgnta !'Cr'dcdor_a c, n:a, con-

tl"a,art<l!,

CI'II'IIO da Secr'etar'ill Naciooal dr Prevldin<:ia Co•ple-

lntcrvcncico

rcccl ta gbt I ela. Tal~ nor~IÍt; los .rol'aM real l;:z:r.dg,. at l'avc!s da "urca COrre-

a

11

mcntal' <c.r. DNcio/CVtt/SGE/nQ 3SO, Ga 19/9/91).

Juizo no val11r de CI'S 11~.921.999,12 •• gpcra<,:Ões C:Cia Cli,SI'"CI, anulando a
tara de CoMooodltle• t,td:~..
Nc•tr.• olltlaaa copera,:ivs, dcnuooln:t.dll11 diiiJI trill:d.r,

dc'loaparecl••l'l~o

Interna dr Blndlclnc.l• para 1\P'Urar o

c,.s

OTVH, pcor aua vez:, I'CPalUIQ"'' a t (tulo de CCOI!Ii~,.tco,
para a Orla DTIJH Ltda, hooblfN ll<l!fll ncnho.~flla

de orsclaretl•ento da o,.,,. ••

dCI proccsao (l"or'tarla nlil tl68, 30/1/92).
Rl.'lat~rlo da c .... pllglla Dlanchorai I. Cla, cont .. at:~~da pcla GEAI".
l'raccs•a nQ 91/0!iBt-~. da CVK.

-

• llo.l'rc• OTIIH Ltdtl, ""• nico partlci,.aoo.~ da c11rrcntc daa lntcrae~llaeiea.
"ures

da

a

d• PrcYI obstando apuraclcs de ll"re~Qlarl

i i o do Cont.el-ho Supcr I or da Prorv o de 20/07/.,0, foI allcorda-

Pi'"-~p,..ll!t

... ~clcdad,. qu.,.nto 'I.Q tJ.,o;..r~:tbCI <111 ra•Jd!larl>l cf'et>.lada na Entlda•
d.,, par 'llol•cit>~çio de~'.,"' Cail!lorlho Fiscal,.,,. 6 d .. lltbril de 19.,., ao-

I.Jr•

t>~da dor tontln"'ar 111 r.purao;:'io, r. CVH lrvo"' o 1.ssunt11 ao ce~nhec:IMcntco da

Pl.'l"e ira Rocha, .Joaqu i • Clnd I do dor GClUYi!a c H:o a i lt an Gi 1 borr' t <1

Central.

Na c I anal

de PrcYI d~nc i a Co•ploracntar. Nc,_t a, or

no

SC!I\Indo in.ror!laeões; colhida• pcla CPI, o prgcrssco de

&anca
apur:IO-

d~rc!

IIPUr::tt."io der dcnúnciii'IO d1r lrr.o:uul:~~rldad.,s ~oa .. tldas na 11•11tã'! Joslf

torla,
P:llrl

Lcvando à fr-entlt a~ ln"c~ti!I•~>ÍÕcs,;. CPI'b"'acou cot~tatoa
Eldr'obrlls. da q1,1al ubtorvc ar. PI"C~CIS unltolrloa das dcbl!nturra pratica-

cotnt~t

na'!uotJc dll'l • r'e!lilltradCI'!. pclg SUO - ~ll•tca11 f<r.clan•l dor D~rbfntu

tipo,

do•

--------------------------------··----------------------·--Valar Unltllri:o
_da V~~tnda

In'llt I tu leão
V<rndcdara '

A

l<tJiibrando

que .. ste f' ... ta poderia trl't:zrr lnf'lYinclaa

a fOJndo de p.,nsig. A
que Ol"llit>IVII .,,.

Ifllll~ora,

nw1atlv•s

propdsit<l, .roi coaorntado o chaaadco ProJctg

d~ro;~rnvolviacnta

no B:onco do Brasil c q"'c col re-

pesq"'i,.;a d., oplnlio (1!1/06/90) ~onC:ltJira que notkias da,.uelc
.,nvolvornda a p,. • ..,,, onfl"'cn~l•rl11oo neuativltMcnte a
i••!ICII dg

>1"6Pr•o B:o.nco Uo llr111sil.

PU dc 27/3/91, nco 1':!'<0 (CrS)

(Cr!>l
. ____________________________

,..,;_><IMQ

O>o!dio

,-.=.;;:_~c_.,_

CBPO
C<rdro OT\IIt
,
OlvaiOr'C'Io OT\IH
Bco. InYclltcorp
Seta OTVH

tlall<~n.

final foi c:ontrl\rla i;. di"lll!J.IÇ.iCI do Rcllltdrl<l da citada a~,Sdl

.. io

o;::'irer.. nada adicionou ao que ;aqui lf rc.vclado.

r.csl

it.

nccrsaid:>.dc de st:r for'ncclda ••oo• .. esposta ">CO fun<:ionalls•CI e

PCinta ganbadar'a.
Nor•tor ponto dl.s lnveatl)l:a<,:ãor•, por ~c vorr le!lal•cntor iMJ>Oasiblll•
Secl'et ar la

coutra

Interna dc Slndlc.lncla para •purar a 111'11.:-a;l<l tin,;.n-

- Co•l•sio

pasaoU., a t Hui o de co•I'IISio de lnteracdia;lo, Cr'l UB.:S70.033,60 para

A

tentativa•

a

c:cira da GEolll' tl'or'hr'la/GF.AP/DG 747/?1, d., 22/4/'91).

USS -471',-425.00 (déhr' COOIItr'Cial parll

totalizou CrS 128.470.683,04. Desse ":t.l<lr', a Seta OTV/t

1i':5.000,000,00

il!l

pcrtan~cnte

para punir os rorspon;"iYorlsl

C'<~•lsai<~

CrS

naa

f'avorc~ldo,

i dasconhccld<l n<l orndorrf:..:o aposto- àa nota•

c, coao •r nlõo bat.ta .. se, usa"' CPF'

Por oJ.ltl•co, •rÍ•Jal.'raaoa

de

l••<lrtincill de Cr'S i".OBS.0-43,""• 11eu resultado

O... r'acica

bcncf'lclirla do ar. Hanaal Pcr'«lra de

;io q~,Se, sendo i•potcntes ~ara concluir a apura.:ia da• f'at11s, d.,\Ksra•

votn41a,
•• li!7/3/91, CrS 239,00). Levando eoo conta que a Seta OTVft taooblfa
lntCr'IIICdlou 111 cooopra doa CD8, pela ~ual I'CCCbeu, a t(tul<~ de
mlsaiio,

••t• oittiflla,

da Fl.;11a CCAC. Por ~1.4a "cz, a acnclonado

cliente

-

O

a CI<Prcs-sio quant ltat iva da \rrcgularldad.,, na qu•l ...are-

Coita c:o•" principais su•pritoa o dll"etM II'Oiral, sr. oll .. rrslo Jgsf f'crnandrs Filh11, e o dlretor de .rlnanças, sr. Alber'to Ulllat. Boas Torl>lcl-

Men:.o.ntc DTVtl-

Valar Oprrtlo;::Õ:o

o "ba-

dad• Jll que no •is dc ••reco de 19.,1 CQIIIPlctaYa u• ana CDfiiO f'"'ndo de
p.,n'llio li lo.~z: da Lei 643:5. E• nCoasa ;o.Yal !a,:S:o cstll cst iMad:~~ •• CrS 11:5

pcl11 GEAP

-----------------------------------------------·,-----

~oooo

de Irregularidade pode,..,,. c<1nsldorr'a

da GEAI" na ..,nda da ~orrupçfo, da. fll&.lvart~ao;:lo c ela lrrcsularl-

tls•o"

Assl•, •• ~••tio de h'ar'as, o v!Ôior saiu dot Cr'1i 266,'!1 •llhli•s para Cr'l
391,~

e~corrll:ncla

E!'lta

p•rlodo lncollpatiY•l co• •• ncc,.•sldad•s do: caixa da GEAP.
JIÍ

Terça-feira 20 3435

o,dnl111a
nii\o-,

170.8:52,02
171.:5<1<1,33
17:5.6<\2,.27
182.029,:Uo
2:ô:S.-1?''1,ô7.

O Bi'onCO- da Or'a .. ii j!Ó taooar" .-lstu•r.s "prgy\di!nciaa

.. mpr' .. ~>l,dD'o f:Olt!JIIOSo Tailõ
Cono;.,lbe~

1!\.

o B~n~g do Br~s•l, CCOM qua.,., scis "'"••• de ~tr•so,

· N•le,

iesp,.;lt<l dcoS

(Ora.- lc ... lldas a <:anbeC\IIII.'ntO dG

Fis.::al
norlc;o do of"{cio dCl a .. nco dCl Brasil d., fl3/0l/91, lida,.., reunllio d'!q"'al,. Cc;onJO~~tlbo c•

91/01!101.

f'ontorl oricla Ail~iu I. Elortl'atorlls, dor 19/11/92.

Pr'<IVOdirn~•as

OB/Pr!•l
~tl/.1/11.

lnf'or••

q"'or

:.a dr<:isirs loaadll" •• 1/il</07/90 foraMI
P~tlOII

Nctaao.r;,
c'aaantor

aa

Yalar'cs cstaoopados n<1

quadre~

l.l'lter'ior, qu• pl'ati-

tl'ill PI'IMelraa lnatlt\ll<,:'iic$ des.ri::t:ra ..·'ioor das

d.. bl!nturora

valor flll,"nl•o <lo SNO, jOÕ que a dlfcr .. n~a llnti'C cst.,,. "alar'cS n!ito
alcan~a
3X. Ner.t .. tllr.Q, o dcaiglo pr11t !cada .rol dor 46,28%--.,., rclac!i(co

d.,oolt ir', no lntcrl!a'loC do "crvl<,:<l, o sr. Jaaqul• Cindido G<~uvilta
(ci<""Oi,..,t<ll" Técnica da :"l'"cvi )~

pelo
ao

at.slfll c:l>;r,a;r,!Jo "PU na curv• .;la papcl" • .J;;( :a ~·la!' ta lnst ltUJo;:i;o

bro"'

o

,.3,0~:1:

preço nuidlo do SNO, c:oa proítlca de dcsllglo
<IIII r:ct:o.o;:S:o a MCSMII basa da c:zl.lcu1a,

IJ

c:g-

~<lr'r'ltSPOndorntc

-

t rat

;o.ccltar,
p11rquc nl.'got;lac.io pratlc:ada ca rcla<,:io io situa,:ig Mádla do
IICr'<;ado. Pcori10, ;o, quinta ln~t itulo;:i11, 110 vender os P1U>éis i. GEAP ~an
sorntiu co• Ulll d.,s-.lglo de ap .. nall õ!l:t, o que i tata1Mentc lr~tranbo ~~
candh:Õe.,. da oocrc11do naqueli' dia. Assla, no 11\(nlMo, "GEAP podcriM'ter'
f'<tlto o n.,otic:la
que

ce~ndlcl<lnõlndo

Cl dlndto 110 d•s"!IIO MlÓdlo dco dia, c011 o

teria drl~;o,da dc gaat:t.r CrS 11$ ooilhics, quc li! o PreJu,":zo por nDs

.. st looado.

PI'"I:D

ínt11rcs~c

do

~crvlç:o,

de ":i l\tlOS p"r;o o c::cr't(clo dt cargos d•

c

Inabilitar,

:t,dfllllnlatr:o~io,

.. r • .Jo•.<t f>~:r~trl\ da Rotlla (.,x-Preaidllntc) 1

,.

q"'c ó\lnda -sorrl;o. ra;:z:g:;lvcl

dlti:Piln'õar da <:<tooissÍÍ<t, "o

~

poel<t

<\d•oc,;tar

'!Ir. Ha••lton Gilberto t\allan tcx-Oir .. t<lr

Ad~plnfs-

IYIJ)J
·~

11\l'loPend.,r >IS dI "pgn I b ll 1dad~s J ~,Snta lo PrevI , d<1'1o

.runc I 11nir I os

f!analdCI SaY:ogoo:t Pinto doo: C:..rvalha.., lonc <Jtcra GuG'dO!s.
.JQ'Ii

A Mes"'"
l'<l'l'elr"a

decididas,
ltiPl i~:odas •

drci.,il'o lnloroo>o.v>l qur Cl!l srs • .Joaq~,~;,. Cindido Gouvla e
nilo ~llevar'Ot.M"' ~orccbcr .. s pen•lldad.,,., c<U>tra e1as

Ro~ha

~ais

rcl!\lcr't~""'

""'o:sentr.darla antes q1,1c "" •c••••

f'osr.c•

3436
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Octl~mlnotl, t•oobiro, o B•nco da B"•,;ll

re•ll z:o.;!iio
S.A.

de

que • l'~evi "se 11,bctcnh• d•

dl~lft.a .. cotc

""'"

dOI' lotertSSct' dó!l Prrvt". Os diretQrcs .-cf!!ridos for"•• no c11so, Q 5r.

Cor_~ctor::o.~

_ _:ontor5o

Jo'lol-

Pcr.,i..-a a .. Ru~h"- nam~"'do ,.,.,..,.. 10 gerl'»eli cla "''~n~i.o, Glória-"'

on•cg<ll:t.rldlldc~S

o::on•t•-

o

H"'"'ltoo Gilbl!:rto Ml'lllon- ooMI",.dr:> pr.r:>:" diretor(., da BBTUR.
de fato, in~;omPrce:n .. lv .. l
atlt<ldlt da cúpula da B10oco doBra-

q•n• I'&"'Y•r ti pot. de optraeics COM ""

c F.atur S.A.,_envolvldall

.. r.

.,,.t..,

r<;~i,

Alndll

•

orr.~e

re.,p,lto • .roo

•e:~~o!Oo Corao:ll\a Fl&c•l

rt~<inllh:.

de 22 do: Tcvll'rcira de 1991,

dotcidl<i "rccoouend>u'

i

Olrttorl11 d:o. Previ O Cl<'ll•c

to do• l'l"eJilf:z:ot. c•u ... illdo• 11,0 P"-triiOÔnlo d• Entld•de".
lha

,.,.bos ,.cio"""'"-';;., 1\f',.st'<dos d;o Pr.,vi

$1Ularld•der; e cr11.10 11lvo de
1101.1 ~ p_uoiO:ill \1cstl!tl

_I!

ll.11&

"<ldit~wl;o, qOJI!,

rl.:o::lll', eM re<1nlio de tl71tl3191, reconhcceu a "el<i.,tlncll'l de fatos

t.o

P"'rcm cargo'l dE eoof'lftnç,., aqu11Jor mE"5roo 1\tu.t•do

q>J-1 "a situacio de-

~c:

pelo Banco do Br•sil, na f'ar01a

fo~"

o::;,.llt;;o.do' 'f'J:t.ndo~ ~oocl•Jidl!< .._ auditerTa f<Ollcitadó!l,

110r"'" p;or11 11 tnt ldadlt",

Me'!..,o'!l

umst"' d,.s •ute>•, a F>rópr•o Bomeo d<;> llrasll, illtravis

do

se\1 Bol"t''" do: lnfor11aeio ao PC~>ot;Oilll- BIP n!l 41"'.,. de 111111/91, Já lnf'e>rM .. r'll que" auclltorl• ro:al1:ad:o. cun,.tat•r" "11 Prátocll. de norgllgf:n~:i•
>~tos

de !ICStGO do

P>~tr;,.nnio

dll cntldllde,

que 010 .. tlvos <la Previ est1ver:un e><PO~tas "- rol!C:O_Iil

'':O.ndo

c:onf'\go,~

de•n•c.rssâ-

r los".

de

anâlise '""''" profuoda na Prlt~elro 01om1nto, Por oio dispor dos •V-da respectiva ll<ldot~;~rl". Isto foi s:o.nada nl\ rotuol!\o de Olrctorl"

tos
da

ac:ãa

o caos<lltor JV-rldic:o Jo•~!l Bi~:ttlho _G<ilM.,dôrn abstltve-se

Prc.vl, ,.,. 16 de abril de 1991,

o~::ro.10iilo

o:M que flco\1 dc.cldldo 'lall-

clt•r iro

~UDITIBB

r.la

.,labor•o;iio de Plt ic:io COM vlst•"' 10 prol!lavrr o

"•

o:;liplaf. do proc:esso dls"'lplinar para que fosse

inl"'l"'-

de-

"JI.II:o:amcnto

vi~>t•

da

úo~:ut~entacio

a
'&egund• "nálisc •"' 27 de J<1nl'lo dlt 1991. Traoscrevendo
trechos do
Rel:r.tDrlo de Al.lditorl,., elr c•t>< "s proociPI!O•'I' •rrcv~.~t .. rid;oodcll •pun•-

q""''"'

d:a•,

~CXPõe:

p;o;rcr.:otr, o Consu1t..:ir· JiJ.rrdicO d"' Previ

d"'

noló!l inforMal do «r. Auditor-Cher..,,
I MP} i C~

il

ioCIIP>~cld"de

!!'>.-! t'C,

C><t lusio de.- qual q•.te,.: p'er!!PitC t l v a- di;:

q.,.,

ca,;;o de proCidÔÔncl" d:o. "Cio lntorntada, visto

r:•

li-

~orlativo

ccooõ-

dos o:nvolv"idos eM r-.,."""~el_.-eM r:>o;_P~"~urcco~ o_c .. sio,..i.dos;. E'ntld"'-'

roitl'l.

~:andcndolrla .,,.taritt fru,.trl\dil par

M"i'il,;o &'111-

a ,.,.,ecu;iio da ,..,,..t.,o-

filllta ou lo-:.<lficiO>nc!a de b"n""

penhr:>r•r".
T,.,.bo!~~>

tr•nscri_to

d""'

anotaçÕIOs

lroprcnii!O,

re~orill

q~,~.,,

J-'

reabrindo'''""' forrod10,
pr~pr\o

1:1

sabr~:

inf'orm.._,,. do :t.<ldolor

cita-se,.. opiniio de

llcad!l. Pl<r!l o Gaveroo e

o

R'"'latcir!o

"_h>li r<sco de c """unta chegar

pr,.tocii.Oo•nl,e cur;o;d•, "U'"" hor:i>. de-

Banco."

<JPiniár!o To I,""'"' do.i.vid:o., ,.l.,rocnt<:o

Tllll

.-.oliclt.,d•• o o;r. Cons1.11tor .Juridico, f11z

"

lvllrMent..,,

flo•li.::a~;io do

N:;a

l'or"" nplic .. des .. o,.

""onerao;lo c-om frn•biJlt .. ;;iô

outro dó!ldO" '!l•r coo ... iderado nl\ aPeio finó!ll dl!l Pr.,vi 1." o <.on .. t~rit<"

adito dr ro:ss,.rc••lfnto dr dano• cat~sadalô à Previ."'
l\

re.,pe~t

lnd<1blt .. velouoto:

"~,~,.

I'! e. l ,.!IQ

,. u_pinar sobre u. possib!lld:adlls de l"'"'l•r 1.11\ll

Soli<.itlldo
judicial,

um•

<l!reto~es "-11 peo;os de d~mi.,,.:\o,

<tdv.,,·tincoiO.

o~:u

proO>o<;!'<o dE dO!'-' deles para

llo::ad• e><ige cuidado• palli o prac ... sso padcrla revo:rto:~--,..,. e• preJI.IIzo,;;

;,.prud;;nc>!< nos

i.-rc-

HI!<IS lo~;o,.prl•nl!lvrl, aind,., To! o :o.~g""'""'t" do ~r. ~:on'11.1ltor Jurldlc';'• pol's se ho11vo: ..,., "at.,~tC\dO de probiliade" coo~rodo ,..~.-oneõ\Men

creta ...

Sll'guo.:a

~c

<;\l.,peiçf>o

dll l"rc_eorc dirct"~ cnvcilv1d_o; sr. ".J.o_,.q•JÍJII Cl\n-

que poder I • ., t.er lev"-nt ados .r q,.e Glfrv I r I •"' I no: lV-... 1 v e o:: o Mo prov•• candos PrcJy.l:os c"'ur;adot.", lo:Mbr•ndo. pari .. ,

po·~

''"'" vc:z:- cone\<Jl'd,., ernb:o.-

d i do Gouvil::o.. _

rcc:oMendll.çio do Cans~t

O Ccnt.clho Supo:r lar d• Previ, cJ.<:nllnando •

já'~""

JOil,

Iniciar procc&,.o Judicial coM Vlt.~"''"- llO ressarcl•en-

da vo•bllld•dc dc

Abril de 1993

p111ra que • 01-

~,.b;o;sador

"«ti!IOt.,d>l~

E"IIC<itiv,., e11 ,.-,.y.n!lio da 09107191, JUl\lllOdo

•s Po:o-

1/l)billd•d•s de ~xitc na rl!par.,eia das dõ\JlO'!_ CI\Uii:O.dr:>s i< Previ pela.,. •><:ad,.lni ... trl'ldor.,,;", dlfc!d!"r.E. por unani.,id;od~·, p~:lo "rq•Jiv<o.,~:oto do

o:•-

~cJa.,:

cun~orotr10çS:o
~o'"

d:o.s e"'prr'lll,.,,

lnve~tl,.t:ntas

P><ces,.,vll dlf

lf,. ll<;'iics de dctc_r••na-

t.•;te <rlierof'lu pad<r ,..li(a '""r"' ""'is !lr•v.,, .,.,,.

c>ltrapolac:ílo dos llMitors fl><"'-lo,. p<tlr:> Cont.elt.-o Hone-

dcSM~ndo

do

,.d.,inistr:.<t<vo "'"'

1: <vo <:cndo Prc•l"do~ coro a

talrlo Nacional!
prlvilegl;..01enta d!O Fonte S.A, Corrctqra drr Ciabla "Valore.,.

11!

l\S

P~""''

a,..

~

bd"'t•r<tc ll<lstrllti-

dll>~P!d,.,do.-ts

do beM cole-

iOIPunld~d.,. e" -Proma~:'io no ,.;er-vi~;o públ.lcol

preDCI.IP:tC:Ôir11 COII'I" 11\l!l.lle"'

O?Y.t ..

rn .. -d,.,.

inlit ib,i]ÇÔII'5 C0r\'lloCI'"'J11ndO ln-

F11tor S.A. Corre\r:>r:>. de Vlllorcs o c:õ.•blo eM opcr,.c:'iics no Nerc11do aclo-

tl"1l-.,Ut"OII e"o::lônda1os e-;port .. ~·~lar .. ..-: e 11 :o.r.omod:>.~:ilo .. atando CoM lliP~tE

n:órlo ou de into:nurdlacio finllnct:ir•, cM detriOII'Ilt_o da S_QOTV!'h

fiet. no nllliCidOOJ'"O q<Jó!llquEr t<:rotaliv;o. _d<r r,.Sii>lrci,.Ento de Pr•J<li:z:os.

-

res~ate

.,..ls~5(u

~"

Corro:te>~1l

dlt

~tnteclp,.do

de LFT ,,...,. coropr:o. de Letr,.,.. lliPotlfCiria!l- dlt

Cal.c;a rccooõa!c!O, IOq<ii,;;l<;lito .,,.,. ... feit"' por
f"~<tar,

o;;eM.Pr/;vi~ cont.ultll 11 ou._tr01s

<:ondldío:s, "'voraton.l01<tntE

•u•l~

fJ.V<>rivci5,

oot.,rmO:dio

d•

fostot•Ji~Õc!O ·' respc<to

par11 11 ron,l

i:z:11<;~0

do

n1~

gcic !av c
P•ll••e-nta à (<>rr,.lor;o Fonte do: "'--'1tatõll i'"por~@.ncla, pnr

eont"

dot oper ... ~:ilo ooe><lt.tent~ de reCOJOpr" d .. 11c:'iic ... d" P.,.trobr-Â'>.
Rll'fl'~loda-<:or
0

1005 .,.,;:-dirl_gcntct. aq~,~J .:_it10d01, a Ro:l"tDrio """"''
1<glndo de ••nelrl< consclcotl', llgrc!l".-'"" ac partfótlo da P~.,v!

lt5SlM,

l!ltlvo.,.
:13,

"up.,r'vlllorl:z:ado ... ""' r11:$1o dl-.ta, na .Tor,.a clo'l Fs;;latutr.l•,

.•r~.

p"r"gr;ofo ún I c:o, roro;pondorM <rool 'd"r I ""ent" PI los prOI'ju 1.:r:>s ''t<lC

vorKr;> ;,as ó!llôSaCJI'It\O' _na .. o,.•nto da
~~:"t" retlpclt•J ob'!l.e.-v"' o

A

~ll~:naeão d~•~es

Can~1.1ltor-

A

~<d

"li voo;."

j<lri<Jico dr~ r.-E'vl: "Vli:-.,.e d:>.

te'"'"'"'-'"rlçiõ<o 11e''"'" <t'J,. co prlfJ<Ii:::co <!-, >10 "'~nas~"~ <'0<1'1"-rllo,
mll'ró'Mt:nt<:
potrr,..ciiOl,
só""' rc,.lo:z:ando~ ilc Modr:> !l'f<ltl•n:~._;~, q•n,..do d"- ,.\;,..,...,cão

~~tlT'Ilvoê-s

;,.

outros trO!~:ho,. do foi/lU p.ort:~•r. o C<.Jnsultar J~.~rl_dlco ·<>b""'''v'i>.:

NConqu~<nto
re,;

€

,.,t.,,.

scg.,eoto

q•J.e,; r:> dE flo11oció!1r proJetr:>s de

~~

:JorEt,Jr;;. d" l'o·Evo

lAta

~~6019-01,

de apli<"<\dio b:.o,O'Idco•; t'~'iOI ~P<'Cluc:>l.~ dto CMN

:..••to~<;;:~;>u

~0;!: ,, • .._.,

'"'"' p11t~'""'

dt

"J!I'" ,:;,. ... tu<i\17"-<:~o inonoftáo· i••·

di>< 14/02190 furam

r~tSiil;ot<:

cam--o,.. .. e no'l li,-

• \671. d" 17/0Ú'90,

ro.,~~•• <o<lqu·~·rt~ .. 1Et~~ .. h'f'otec.ir '"'•

qur

~<t .. >J.n~raelilc dE

Na

imob'ltll(rlo,

do: "'""" pró pr i n P'!'l a .. ,,.,..,.s po""""'"~,..,. """', bll'"' ~a_11ent", _ •!o

.. i 1 it"r"'•·
F.::n• 06(02/90,

,Jq 36'S di>.S"

"'dquorJ~><-s

t"""

d"

0:l:

l«t~ar;, hipal.•,·~;h·l:<$,
10.._;>..

0 ,VOl<Jn>€

~"..,

lnv ... o;t,oJo

Prt~:z:o

fOÕ

de.

NC:z:l 2::1&.600.000,00.

trOJir o procedlmcrnto J,dlclal d,.

Outra;. apl t ~'I~Ô"'"S ""' <"""is <:ond il:Õots ocorr-..:ra10 o: no•

o dlrctor _t_ricn_ico, cl-

lndlclos. n5<o f•'"' f:o,::c11 1\COMPIIOhl<r dR prav11• SOJflci!'ote.,. P"'r"

lo,.-

~r'\!larcl.,,.nto".

'l""'

rcco .. pr::o. de tol:Õ"" d>l J'O't.•obr!Ós, o coo'I'Jitor opin>l
ol\o
opcr:a~;5to de r'f'C:o,.pra
"M'" opcraçílio norMal 11inda ,.,,,. "' preço,._

houvt

E:::ot.-cito. Op~r:. no

do

d.,. d.,p,;.,.; tlls ""' cad .. .-oet~,;. de poupanc,., <.:0!11 vf•t•s

n,.J,. Indicias cvldent.rs; dA 10:\-fé COM <!U~ :.g!r,.., <>'I' ,,, .. .,(o-

da Prevo, sobretu<Jo o dlrottor preS:IdC'nte

Sobr,.

e:o.pt;;~ciio

da

·con~.cc<l~io ""' seOJ obJortivo b.isoco.

de
EM

H;o.bitJ!.<::ir:>r,,..l

~<I<J; ~ i 1;:íio

d"'""""' 11tlvos, ""tiver.,., .,lcl cot<ldos por prç•;a onfEr<or "'" d~ 'qulsi~;"o".

•' ""':>. As-.o<.o:oçii'o d" Pl.ll.lp;;u,~ll .- t."prtistimu vinc1.1l10d11.

PoUPI!)<

f'undaçâo

l'l

11) &Sit\6/90

Cr$

::1&0.000.000,00 <rr;>.zo -

I ;,no}

l>? 14t'0V9'i

C•-.

2G0.16'J.:JJ:';,00 !Po·a.:o

6

""'""~'l

cr-. i.179.047.B93,0'11 IPr""""

6

,.,~.,.,~}

e::l/06191

<:1

elo:v;~~.do,..

llOill,ll!<ar e'lte c:r.-.o da'l ac:ies Po:trotorâs "conclOJir quor a Bolsa

Eon !lecor.-.ó;ocia da pr<rne!.-;, ~plk>~~io (14/'112/90) "Pr>•JI'<!" JIÍ. dcci~

culP,. no ePifllidlo, oPI"" o Coosuttr:>r que• "Jo.lcsc.as coodicÕE<S, é

di r!< .:on~"'d"r .,,.,.~P.•,t ,.,0 ., 1r.ollili;;roo-. ;o -runco<>n;iroo"S <lei B"n~o do Drll-

Ao
t lvcra

pos•a <;ontar o;:o"' o depaioltoto da Balsa

!!lil

COM "'"nos cl• 10 ..onoo; dE ~anco. l:emo .,.f<:i\.a t;..üo«•• de'"~" ,.pro><i•"'-

1'-ent Ido de õ\llccrç'r "'o;uto' prctcot.ãa de rlfs ... ll.r-clmcnto",
Cantinu:o. aflr01;o;oda o c;on.,.~,~}~l,!_r_ q•Joe: "Contra"' argu.,cnt;oçio

çio,

Mi

pouco

prav,vcl q<1e a Prcvl

da

B.<nco

d•Jo.s in10l•lu•~õ""s .._,.,.,n"~"'"• "'" 20/1~/90, <:oo'vll""" rC'lo <~•Jlll o
do 11..-:o.••l

p.~s~>q••

çc~.t~o

d.

!' ... r

••~«nl<!

fio"-'"·'''~o

d;o P•l''"'' :,

<"oopl1"rando

e""'

inter.,~d~~

"A s.up.,rvi.,.:;õo.,

Fientr:>

cõlo clc f'onll<lcit"'""l"" ;.,obili<ÍrO<>"•
l'a_r
llC!Isiâa d"' devolu~iio <Ir:> prlmeon> lot"' dor '"'''>:::><d.,., novos blo-

das dlrctore5 o:nvolvldas, l,,...,.,,. 111.1lnd;odo do!• delors a eargos d•

conflan;a
lhes,

{Oiretor d• DDTUR e Gcrcoto: da Agi!ncl,. Gldrl:;o.), conTer lodo-

""'r•nleacote,

llttst:~odo de probld•dc 1t de

istln;io na

o::ondOJ.;io

<i<~<!~do ....

dc,,t.,, na capt:.ci<o d..-

'"'C'Jr•;co~.

Previ pr:>dcral pcs11.r, outrn .. soM, o f"to da o B>lnco, "'es,.o- <oPÓII o "''"'"t"-

u<.orridó!l e,. ~ó/09/'11, "l'rcvo '"""nt onh" ''"' val''""'~'l

d,.pó4it•)

Abril de 1993
dC,.5ll

MoEda

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãoll).
i>.

JOJntO

2~~00.011ê.0lJ0,00

PDUPifX

"'i'"

473.4~0.000,00),

(Cr$

"'"' t. .. t .. ., .. HI pub::<;o\r- 10\>o "

d'"'

Ern

Cr$

"",..'"'" ,..,.,..,.,t"d""' ""''" ,,..,;,.;-

..o~ 3 (tri") '"'"'a'"·
:50)! d""

t•~~

,\p] JC:!u;Õ011i Jynto ~ Poup .. x ,,,.,- 1<11• mtonl id11" !\11 p~Ôpr '" POUPCX "'" DlrPÓ'!i-

o ""~unto voltou lo. ~:o.ut;a <.lc "'"'"'"lia

27/11/91,

JR

O<rcto.- '"'

lnforml\do qo.u: o Diretor Valv~r-dc nfío o;on,..,guir"

,..,ndo

t;o.:H<S "'"'''" lltrlltlv,.,. (;>1\tll,.llr' d., i0X "·"· ~onf'or.,e

Poupo:>:

di\

~ .. cldido).

N11 "'"'""'"' r.,\Jnlio, >~PrJI;o.r d" no.:g,.ti"" d"' .,clhon•~ tii.X"'" dot .. ,,..,,n.,nu;io,
~

"' Pr.,sidcnt., Hauro Berl in<.k prooas ".::gmo Forma d<r 5'" <:v ola.."Pl'OV10~,.,.., =>

t11li:::..ciio brOJ.J!!C"- d'< PaUPon, çe

P~CIPO ... tlo

•notl"l,

<.IC,.C:<poest10bCI~

.::endo·s .. plano o;t., """"'~• q•Jc ""'orto:<<O'<Iolõ:M o ,.,pa<:tCI "'"' ""'• ""i'"'N· Por
propost" do IJir.,tor l:dson 11Cint«iro, roi cl«cododo ""'"a Previ õ\Plic"r'"
oo>pCirll\ncoa

•JC

1.:;00.~00.0011,00

Cr'li

t,B33,740.80- :<o cí\••b•o

·~~

""''"~r-cl>~l

P.,nt:ól <:1<1 PuOJ.porx, cotn;,. -"lc:;o<Jint.,

ío

"'

o:q"''"'lo<rotc

de Cr'li 018,00) or"' c.;d,.rn"''·" de po>J-

fo~'"'~

bim•nto

cm•~•ul•,,;,,o

tu•~;;,.,.

tYI.lalO>ent~

!• <i:rN"<l i l'l~<io

<.-Õ""

-;ui

~ill!l;

.;.,...~,;,,

o:d~l·•-..

~ .. ,;~r

l'.>:<:ndO

6.., ""'"'"'

M•J•

cr·f-

··cm\f>r•••>·f·,,,.,,.,e,r~

Jor;,; Muni.:: t:ldiJurava. "'"'
"~"

:,,,..:

'"'·'~"'alo

c•;tr~uh•.

fún•co'O qy.,
•·"

•:r~io:oo

de

l ""' ;,-,, tl., dc•bt:nt '~'"'", c o,.··,..,.<:.,-

d.,b;::nt•""'" "" ~orwcr'>~<l P"-''' .,~õ"'~ ,.,. '<i,,.,. f"i•~endo d<:ort"lo" ~·~rb><l!•• co11 Ir>-

prc~•Jdr<:•,._,,.,

o''

de l···n-.,' ,.,,. ( :;<'r,.roo:ro

rfv""l~d~·>

P<::lo-~

o).OJ<Jti<J~"'"

P"-~""'cnt.;;

,J.,

comi1>-

c.,r\o~. Munt;; i<!' candi-

du "l!!8 « P"'lrJ "J•J•l'lr

tn~

.r. Am<Íro<..U '1.,theu'õ narrnl inp •
•Jlt•no~

·?~~;!,6~i7.3.:2
<'•di~.,

d<!"

.~,.,

'J.

•'• ''rev·•·.,.

• •I 'I'" r .. f".-~e-··.r

.~,.,.,.·,r,,,.: .•

,,.,;

""r~··•

~~<l'llr•dll~,

04/09/91, ''"' to'-"1 <IE" 16::õ::; de-bilr·t•uot~ ,,.,,.._:;:,...!;_."1'76 • .;.~~-Ü3::!,:.AI -IUS$
;oa ~;;•obi<J <.OOHir"CI"l 11..- Go•$ 41)3,0-0).

~.,-n~voloent~.-. (l~· .. re-~td«s
(.!~ . . .

-!'o,.-,.,.,.,..N,
30:1: .,. 60

AriOltt·•~·.r~t•Y•J

~~ .. t;,~;>.··<.., ''""' o•"o:rt., p>!lo ···~""·

</#"fl-:"f'"l"·

r,.ta
"'"'

"'"f>''?~:'"

<le'lro~·c<>·~ ...k

N""t~ rL>l

dE"PO:nd,.~l<•

<.-<lo,

de r .. s~atr:

r:.,,. lu~

··r.

po:r,;o;m"'l ; d aoH:o 1 ,

,.Õ.,,.).

:>.<;ÕÍo h<:nO!v<)lt."t" oio

v"""'"• l;,o•s "-Pltc;,'"ii"'" c:ontr.vo.~"''"' o·, ~:>.~r~er•·

~rcipr,.,
~V.Pl"

to E"P"C'"l Rcm••n..,rado.
ttm

~po>r<"t.~·"

O!rct.ac l·in;.nc:.,iro ,,

,.,..nd<> .,., "-Piicac:õo:., ""'
q•u~

llcdsio d;., Oln,tor '" f.'){ccut lv11, e"' .LB/0.9/9.1., "ponJliVll.

E"ecut '""•

>"l.o.~

to<Ja·•

~·ntl\o

t<l:.

Terça-feira 20 3437. ·

Carl"'" .Josê Muno.:,

~

i"•·~t>l~

~'i-~111\

<.~IMO

""~

o

IndOc<),.da._ '>Obrl' ·'" con-

'!<:õ>.$t"i"tl

•.!~•Nt"i:.

S•JP«ri~t,•ntl<nt.,

e;•gund<l o R"l;.,tór-t<> o1., A•Jtlot.,,..,,. oln TRFI,

~Utl

"~.,

"'"~ct•Jõ\

G<"r,.l,

tn-

condiçíi~"

!IPlk.o.c:i:a ~"'""'"' ,.,post~,. ~<!'lõ>. H.;:o:;bl.o. c. con•o '" •.rAt-'Y"" ~ .. '"'

bom

:!!6% .... 10!0 di ... ~:
rC!OIH•t"' do ""'l<lu rormanesccntt ""' 190 dia$.

"PJ tr.;adi~;:•,

A19'"''"'"'

"'" a .. <io:~. '>C9<Jndo IMu'>t~;t a'"""'""'"

iii<J"l'"e-nle d:>,nD»"-"· Alcrt,.nda q,,~. ''"'

+'ara"'

r<rló'ttd,.-ia.

inv,.»t•••c.r>to" '"'"bo.lt:'rioo;

0C!õta<:>I-SC 30 fin .. J d<O Atl!. d .. ,...,<Jnis:iO Clt•d"- qy" N,, >IPrOV"CiO. ;;.oOl .. ntlt

d.,<:arrey

'""' Vtr•tud ..

da"-

e!lt.-.rito• lat:a ... c><istcntor!l

~

entrt

PO<IH">< c o A11.n<:C1 do Br;>.stl S.l\.".
SaJ:>re'"~'"'•

assom, :a

prodig>~lid<ldot

,..,,.

~ue

os

ge~;tor,.!l.dR

elo ~e" r.e!~t<ir•o c., A'-':dito'"'-"• o prof. A'"~:•.cu_i'lõtloC<J,.,_r;"'"""t.in~ ~:.:<
]"f;fe, que:

beM l!o"n'Í .,qui .. o~;;;,.,. <lll debi!ntures ,. !!I<:Ô.,~ da .. ,..,,;,...,,.~~ CBR. Partobella, K"PlE"r W.:b .. r. Asorllle "Mc!>bló't d11v11r>io proporcciOn>\r pr'obl""'""
ruturoo;. p~r;o. "Prcvo.-b",
po•s -. .. s<Jndo su" <~nil•o;..,

letivo decideM, dt-i><Anda de J .. var ""' <:onta, c .. ,,.lmelre~ lu51"~• o• Pr"6-

"tratõf.M-<;o: de ormPr~·11as <i'J'"' "'" do:pat"õ\M co" ,.,e,.; .. s ~.-io;R-:l finan<:~l~
c qu~ t11rí\o tlifi<:<Jld"'d"'"' 11m liquidiP.~ """'" oJebP.nto.~rl!'!!o".

·~••
voenda da!l ~,;.,,. d..: tr"Õ:S de"""" ""'P'~.._ .. ,. níio trariõf., no
"''"'nto. rlt.oull,..dO'ô S<~ti ... flltÔ~t011 p<~r";>," Prcvlrb".

Em ab.- il d« 1?92, o Con•clho dtr Ad,.lnlstr ...r;:S:o dll Prevl~b, at~<~vol,;
da Re,;ol<Jçio n!il 0'116/92 solicitou <JMl\ >IU.ditCirl:. na Oi~etorr:. Fln1\ncei~,.
Admintstratlvlt

do

Funda,

rel:atlvaMcnt" aa

pcriodo

"51<>11t0/"90
de~s

abr il/92. r"<:aMtnd:o.ndo f'"oss• .,companh:.da po:fr repr•t;•nt:.ntes
~ado•

>lfa!ltado. A RRSOlur;:io f"ai

~ollcit:o.d:t.

A
nos

lntc51~11l"'entc

"A ~«<"I'P<Iri.Sabil idade P«l"- CIP\ tt!!.o;io dOI> ~orc:Ur!õo5 da PrRYirb CIO doehoint'J'"ES dE"'"'"'"~~"'~ lltravll'l<tlllndo notdriõf-!1 dif""iculdadotc -!'lnanc .. ir:o.'!!o, e .,,. S/topping Cl'f"lt-• 1-"n<:~r>tndo c r IOiR5 d'"' rEnt~b illdad11,
dttvoer!Ó ,..,,. imputad" •os DIF"AOII C<1rlos Henrtqu<r Villcla s~nta" e
C<~,rl<>" Jo101iÓ H<Jnt.::, ., «st<rndid;a,; tiiMbiM ao" d1!11:0.i~ O>etnbr"Q!J do CoMitê de
Invl'o;ti .... ntoOi> SUPGE Ron<Olda d" Morao:s i"ig-ueoredo '"'
GEIN\,1 Antônio C>~rla11 Mlr•nda. na "'""d•d:O. cm q•~c <!'11t"s n>;o ""' <IPU,..,,..,.,.;., .. -r.. t iv<~~ia d'"''"""'" ;..pl icao;õe ... "

c;:uMpridll.

liOJ.dltorla, reall:o:ada por Cq<Jipc d<r auditor«s

lntc~

do pnlp.-lo !RB. nS:o cismlfi<:o!J UIO .,,.r:;ou.H.o profundo en f..t<l•

•orn<:l:o;ls.

"'"'s. a at.,ndlm,.nto ,..uporr-f'ic:lal de q•;•!litoll -F'orJI\ulados

".sso_clar;:ll"eà·
a) ;."

anali~J<~r

or d<~• 11pos•ntados, ••ni!l:o v•Jaooas•"
11 <:arteira de ar;:ll"e10, os audito.-•s do IRB

e•P•las

d~s "'"'"~or51ado•

11f'l.-,..,.

nio houve co!llpra de "-<:Õ•• COlO b>~i><ll ou nenhu.,., cota<:io ,.M

ou•

<1

e,.pre-

P.tivao; c doe IIPO,..,nt>ldos; e, <O ln~•· "•Je o Dlr•tar dtl cntíio f'"ou;e

t•mpo~a.-lan.-nto:-

llal!la.

"'"""s '"" ~õ..,s da c .. riioolo;;a Porto Botlo, da CRB, da Fr•an<::I!IC:O Stt!-

Pc-lo

dil'"'" da Telorrj, o;ontrarirn• C1•tfl :o.r;r., .. tlva. 1\d~r!llals, a .auditoria não
An~lisou

"" !lu.<:.,,n,iv:uo COJIO~ra<s .. 11111ndas d10 1!.lgum11.s ll<:Õcç naqu~rle
"-PU~<~nd~

rioda,
t.-abrtls.

Uhlto:

Nilo

t:oo.ooentu d" "lyun!' dgs ornv<llv"tdo" n"io noc pC\rec"' ser •JIItóf. soltJçio

M""tlnl\, 8anespa, Ccni~, Mar<:opulo,

CaMaCarl, IClt-per W'"'ber, Franc:loJ<:a

T11ka,

:"ranc:i!lco

Stidll~r, T~rlerJ

e Usl10inaa. Coooó

O!l c:rlti.-lo,. dor 11.valla<:io da" <:art.,lras niõo lor"'a"' 0:11 <:ontll. ~rllt .. crltrlr i o c 11111 c coropQrtaiO•nto aso;;.-ndornt 1r ou dor•o:;.,nd.,nt r do '"'"'ro;;ada, apal"r<:•u na :t~tlvo d:ll P.-.,vlrb dot 31/12/?1. UM" v:arlar;:io pa$ltlva de "C"rS. 12,9
b llh<ior•.
analiaal" as <su.bs<:rlr:õors. do p•rlodo relativa los ao;;õ.,.,. da Tcka,
Par<~lba,

Kll.-'<t•n• Renn .. r H...-'""''"'""• F"rll.n<:ISa Stt!dll~r e Fran-

Gui 11a.-i~rs, a attd I tol"; a 11.• i tou-sor•a descrever as op~rra<:ieoJ, • .,,.

c i s.c:o
•ala.-or<s

lnYotstlgaç:ÕiroJ que pcrllltlssot• vlsuall::=ar o cf' ... lto b.-nt!f'l<:o a<J

l'"'aivo de <:ada "'"'!16<:1o.
So"''"'"t ...
CRB,

CIO

analisar <IS :apllc•c:iors ..,. dotbintu.- ..,. da

da Ccri11ICa Pal"tob .. lla, da 1\:!Jral ... e da

-F'orn~rcor

alS~u•as

ln-f'or•a~Õc•

K~rpl'"'r

qU., <:11.r•<:terl2a ........

~

M•abla.

W•bal", •

da

audlt~la

ti!poca, o alto .-I!IC:O

das opc-l"ao;;õa"•

Pari•.
apes~~~ntados

nQ

Ralat&rio pa,.al•lo dot audltol"ill. do .-,.p,. ....,ntantot

dos

P lira a prof'undar 1'\S i nvest I ya<:Õcs of' I c: lal11, va•o• to11ar <:lo I" C)C ..,.d<r op.,r:o;~õ.,,. quor c:on<sldotrll•o" dano11as •o patrl•ôrti<l d<O

plos

ot.blntur~r ••

,.,,..,.a~Ü .. a,lllhsta•

co• ali ... t,.q-

Proryirbl

<;;OII,ra e Yenda d .. at:Õ'"'"" da U• iM I na• tt Franc IIICQ Stofd IJ ...
No

prl,..-1.-o <:CISO. trata-s .. da partlc:ipao;iõo d• Pr.,vlrb n<>

lellio

d• Ualoolnaa. c.o!lPranda B10 oril a<;Õe!l PN <:OM "-srlo c a s·e'lililiC:Ia dor
<fa11

- .na11 doi

!I

'"'"'"e•

s~raulntrl!s-

r .. allzando pre..i<J(%o. O qyadro a

lle-

ii!U.I"r" lflo!ltra o conjunto da11 op~rra<:i ..s.
Opor~•c:'ii•• dor CoiOPrll 11: Venda d'"' A<:iotll da Usl,.inas, pel• Pr .. vlrb (p,.orr;:O$
c- valQ,. .... coo

uss>

--;;;,;:~------õm~;t;;nro;~---:---;;ru
29.11.91
04.12.91
.. 2.01.92
0:3 •• 1.90!
.6.01."92
08.11.?2
t9.01."92
1:3.01.92
16.01.92
27 •• 1.92

C:.OIOPr>l
venda
vcn"dtt
..,.nda
Yotnda
venda
v.-nd>l
venda
Vlllflda
Y•nda

que aco10panhou os trabalhas. o Pl"lllf'o ll•rlrlclll Matheus F"lo--

r•ntlno, l'r.&dor•as vlllttallza.- .... th_or ••

i: ltadas

•~n ..:a-

,;uf'i~iltr>te.

do.-tt

P~r

Sobre as ao;;õors cu..jaoJ <:ot;oo~Õe!l estavaM abaii(O do valor contll.b11 '"'"'

Ao

P'"'lo

Pllrll s"'n1!1r as. lrri!IIIJl:t.rldad'"'s co .. etid.,s. O siii!Plcs. ,..,. • .,._

PCIII10ÔV.,I<r. perda;o. N..,<stc rol co;tar!:o.M <~s a~õ .. c ~!.Elc

31/12/"92. repru; .. ntanda u111 prejul:<o virtual,., IlUdi teria cita a!l aci'"'"

1\ntártlcll.

.,c gbto:v" infor .. adla di! ltY.,nt<Jai' prQYidincl•• tOII<Idii.S

P"trocin,.dar

Stidilc,. U11l10in1!.s.

da

,.o-

TOTM..
----------------~·

FOIIT[I Dadas bllllltall d• l'rr.ti~~.

UAI..OR

~::_-~::=:'-::-

8141.600
e,ó':i44
23.0tl0
0,2047
:t:so .eoo
o .2391
2:!!o.eeo
o.2"946
0!9.0!06
0,41.-41
16-4.20it
0,-4318
õ!e.oee
6,::>127
2.....
0,679:!1
3e.•••
e,:56ói
23.6ee -~-c'·c'c"'c:::3.

-::>3e.1e-4,70
+ ~.709,61
+ :;9 .779 •.se
+ 7::1.647.72
.... 12 •• 95,72
+ 70.9e2.,3S
+ 1&.2::14,15
.... 13.:591,30
+ 16.985.53
+ 12.s?-4.as

~~~~' -2~.2--4.37

P~ll!l'~"nt•> <.1~

•<up)o,em.,nt,\c~o ~lo!m <Jal5

::lot.,<>b<>di<;;n~i;;o

Nesto

~"'

<.M>a,

l•dl~<;o.

1 oquH.lõl<" ,.,,., pow.l<;:;i:a "'"' U!!.i,.l~""• "Pr·"'"''b

~o.-nJI<"

t-;:;c .. .,am•"t"
Po.-

"'"t"'

ll"t.-~t<f~l;<

oow.,_,. w.e,.

~·Jig01.à"

lie"

t i .. ;t.,.,_

"<>!>

f'lxadO$

li,.otc.s p;,...._dOl> ""' l~>çl"l!'Cio1
~orlo S"nC<:l Corntr"'\• -atravé.:, d,..

.-,,-"" 1\"'sol•~çãca, <l''~nio :"" .,.,:olic:ao;õor~ <.lus '"C"1Jt"'Õ<I'> da !'uncod,_;

•.Onl56:lNIU

Conr.c<>b•,,ç~o

liquide o ~tlltoquc dE o>O<;:rlu; po,j,...,,; ••tili,..,di'>.ll- i'iQ

.,.;., que
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d~" :>.:>1 iL,.~Õo:!o

otN adies, ... travÉs dR 9o>Jca" cot"<"<:to"a•:

A<I•Ji,;I<;~O dE ..,,.õ,..,. d;o llq>Jid<?>:, .-entabili~"~'"., s"sour<\nç:l\ duvidosall;

~uc:otdlda

nl\a hi ~011u o:<5COndo:t"" p€'t"d>< p"tt"i,.onoal "!l"umod·a "" OP€'1":.u;><o (cal-rots-

'l'•"

pand.,.,te a USS 2S5 Mil),"""'-

obli:Y.,, o;.o01 oi\S ""'"das di\,; "cõc.,., apc-

"'"tad6 <lo ""lo.- d"IIPE'nrl>do "o lcll:ii:o. A """da, .,,. ,.,,.(tido
c.v.rto,

,.o,.t.-"'

<t""

II~Cio
d"'s

<JNlll.

t"a

<••

«<~"""'I!>Jidia 111'-'lo-d.,nunco:>.don• d!l Mil cond•.o~(\o do n.,-

Al•Jnli::a,~o
til.;:l~;od~

.:/oOJ tom b"'"" r'E'lt"'boll<lldel o•J ~.," r~o:virb ""llv"''"'""

o .. .,andtt <J"' Ji<uJrdt::o::.
,JIÔ na, Çll!>C dll'"' Cpll't"11CÜ<OS d" C:001P1'll .. ""'ndiiO d~-~tidill!l,"

p,.,t,..rotono<ol

foi

dot US!Iõ

~71

t1 o~ .. virb

mil, J,l, quo:

p ..... dlil

_,

ii,;;.,,.

"'" Co_mpr!'"' \lcndll de

dlil StO:dilo:, p~:l" PrO!'vorb "cpr,..;o"

DATA

___.:.

OPERACI!iO

22.05.1'1
05.;}6.91
07.06.9t
t::I.06.'H

QUAIIITIDAOC

PRCCO

1:0.000.000

0,0010
0,,01"60

::;.<;'43.0~0

• VA\..OR

-------.-

de

- 2.4138-100
950.000
-6.561.900
- 9,0.;;0.000

v~:ndto.

\ltit_d.l\_

+
"

.... 900,72
3:907,12
+ :::!1.836,60
+ 29.929.-S!!i

0,0039
0,00410,0033_
0,Ml33

-171.254,81

TOT<\1..

Func~~:f'

u

rcla(;ionaroEont..,

c .. f

d~:

mõ!olo

>1

1991 o

T~ibOJnl\1

;inBnCt:iro o:nl:,re "Cõ\1>1:11 F.conÕMI.;:;. F"edQ:nol " " F'un-

<TC n2 Oili9.7<!i7-91/9, Aond" -ago,u•rdant1<>

CP"'r•c•onalldad~~:

do

"'"'llulr~t

d .. st.o.<:õl'""" :o.s

onY,..,;ti~au

Sctor "'" Pr vldin.:•"

juJgi\Mcnto;~).

o ... ,. kn!"I!Ulõ\t"l-

Co01plo:m1:nta~

.:amo""'

todo,

.. •:

~tOJ"a<"i~<l

inco.r.-cto, "P<" .. p ... t.-ocr-

vi

>~E'>

d"' "11rc:o de 19S5 "toi J>Jifho de i991

,;<Bb"~•

Oircto.-o,..,-E,.,eutlv~

e Conr;•lho

~;

n-o"

·- -·

c.laro a óbvio d" """"
c.G: d.,.

-

e.,

a<O

_-,~-

4 de j>Jnh,o d<: 1'19'~, Mant~>v., o

12,

"'"' se•~ <~rt. '!1'3.

dl$posit t"vo.

too""n>lndo, no .. nt..,nto,

mil i

'I

doi'S ,.nos do: vincul'ilt:ão ao Port>JS rl,.vt:<"l• d;or-

lni~>t<l:t"~'JPta.

•n•nelrto.

No. ~nt-antu, l~is di!IPO!ói<;'Õo:.,; nã0: ro""'" ob'SO!"~VI\d_-a"' p,;,r,_ a
pror•n_thlmento do t<lt"9C d., 01.-etar F'in>o,ncelro Pltlo ,.,.., Oct:ivio F.,.,..,...,l,.,. LI-

par•

d<i' Ccnt;,• da Unoiío

"''l~

o""ll'for,._,. e,..t,.tul;i.~l", uco-~rot\1\

A

no

lo"""'"""'

d;ooquel11 Ent id..,<ie e do o;COJ

.... t.- ltul'll
07/111/86.

n2

<:<;>ma ~ .. U Oi.-eto~·Finano:;E"it"<> ""' 27/07/90 e sal ic=t~it~ulnte

•1uat~o

de

pl,.no "'"'

pl,.,..o <lo P<:>O'"tOJs "'"' 01/03_18&, o;ob

<"llt 1,-ou-.:<e

r;torni\t"

"PÓS
março

ctJ!fl~lt

condil>iiia d"' P"d•ciP~ntL· ""'" p~lo "'"'no" 2 <doi~.) ;>nos do: vln-,
cula,:O:a iolO Part•J"> i ~tr;senci;o,l p;o.ra o ,.,..,,..~(elo de ~''"'lq•.>er
<;ro
cah:9oildos !><"O!"Vi.,tas no> .. te ~~+:i ga."

c .t .. ~
o ...

da I'•Jntt:f, <:<>M perlo-

tl•u'!< E"FPr:: <runc:ef e Pt"evh,..,b) 1>ob o

d:>.<!'lela t:ntldad!E, a

Tng~o:""'"

R•llultado" di: li\Udltorla•., Inquéritos __ -:-

d.,

u"

P"t"t~

Legisl.o.;.io;

Cõ:F'.

0&4.171-:5,
3.7.6

d~

dn r'EF'.

por

p~l,.

"~<

~~~~: ___________ ,.... ____
._,_._
••_. ._._
. ._. _ _ _ _ _ _ _ _
-236.8'29,10

vendi\
vtndl\

~ixllda

c-a.-go no ConMnho d« Ad•ln_JstnoçS:o,

l"'t .. c"l

---------------------------"'.,.--_-:---------

'\,0.01.92
14.01.92
J7.!'Ji.92
22.<H.92

pnd~

O e:r.tnL"t" do Partus

·122.Bi0,8~

0,01::19

ct<~.<J\I<i:lil

ct<Ot~r"'i""'""' ""' "'"" "'~t. ":'15 . . . ;;!g, "" .-orqui•ii+:o b;Õ.,.Ieo p-ar~ a QcUPllClôo

- 97.797,50
- 12.012,26
4.~0!L:ó3

0,<!11~1

792..400
::!"64 .. 600

"jo~ntio/9>;

In•t .ltuto Part>Js - N.o.,•a~io do d lr~:tar OctiYio ,-,.,.reino LI••

3.7.7

________________ ___________________

Opl!n•t:Õo:s

"' v•lo<"ll'll "" US':Iil

~ ..

ro to

m~t~m.-ti-"""

ela .. r"Pf>ll'I"Vas

txi .. ti<nJ::i" ;,.,..;.g,.J.,..~

-

"P'Jrco; IIPf"n;,s :Ot'l% do

v<~,lo,- do.,.pcndo~<> nl!. t<:IRIPO'"ll, C:O<"t"ltSPCnd,.nte .._ US$ 237,8 .,11.

l"un<...,f". no Pet"{oda de ;>bt"il/99

,,;,.tint~

A<:t:!ilacS:o, po,-

Gcb

'"!l'"'t'"'

~

dE bEn ... rodltoris pcl;, ce:r;.. l"unc•d', '>Ern a devid;o. <\llsinr.t>Jra dt:
<J~- R""pon~ab<lld•d<!' Pat~trnor1!al1

Tvrroo

sonu.-nt~· .-od~:.-la ,..,,.. ac.,lt~v"l so: as "~:õo:~ i'os~.r,.-consldEr:..

''"' ",.,co" (c><Pt"I!<'!O .. õio cor,-,.nte cl., O'llit"C,.do P""'' dl!1slçn,.,.. p;,.pol,is

\oqOJoclt:!Z

ediC:o pela CEF'

- Ce.:.s>io

anu<>"' <J:to

m<i:!iO:S

do Plrono "'" 01/09/90, ""

seJa,

de at'~'"t"""'"tc e PO'!ito:<"IOt"fOO!"ntll"

"""'"'"'~!\o.
P·a.-~
mant.>~nt.,

tent.o.r·

n•gulõl~i:ta,. o;u• o:1ltu01.>;;io,

P.quivl\lE"nt,.

"US~

PBJIOU .)Qta

Plilt"cElOidll
.;ont~ibulcilts

4,000.00. O tot .. l d:O.f, "'u"o;

Port•JJ!i, .o.tinçi>J.CI:O'"tll deUS!!; 2,e0l!i.01l, samo.ndo US'5 6,000.00 J'~nt•,.•ntot
c:<JRl as

Já i'"'· Cab.,.-ob·i.,.rviir C.ue" P~9l1Rlo:nto da J<fla, ,,.-.,vi•t• nas t~rr

IOOS"' nos l;.,;t.,,. do ;.~t: 17 do e:.t-atuto vlgorntc_â .:pata dt: ,.u., po~s~:,
01!

a
-

Exllliotincit~, no plana, dlt P~'""isi:o do: apas .. ntada~ll!o o:sporciõll,nia

di:z:•r1tc
-

~o"'

i!S "t lvld"d"" do.;

Tr;o.n .. ferêncl"'
F'alt"

dE

dlt

""'C•J~'""" ~~:Ktr~o<"din;l.ri<>10 da CE:F

C:OIIIUnlc:lll~ílo

Ca01Pl"''""'"t"'~

eccnomlll~lal'l

(SNPSCl

1'1119/!?1101
ÀP<"OP"I,.çio contábl1

P"<""' "F'•~nt~:f,caM

do ;;o,rt. i7 do F.:st..tuto vogl!nto:" PBrt<l" de junho df!' 1991,
.:ondi~;S:o

indt:vld:a

d1t

rcc~tltBs

P~t:vldt:nclals

(• "'"ler)

P1V"tic>p.,nt~

da PJ11no,

l"'!li•das da P.artu•.
C!:JMo dir•to.-, o ,.,.., OctõÔvla
no

j,.., .. l.,.

F<!:,.~o:ir:o

dar-lh~:-IB

a d• """'bra· dll' uoo dos ca-

Li"':o.

,...,c.,.b~~:u

do:

reNun~~:t"·açio,

"'"""'o ,.,.,.. fodo. o .,qulv,.lt:ntt: " US':Ii :$0,248.10Ul, ou c~:rc"' d• .,.,;s

dO!"

dR Sir\dlcli;ncia dlt"SÍ51ntld~ P"l" Podao""\1\ n2 437/98

da

à Sl:<=t"etari;o. tol•clonlil\ de P.-evidincl• So.:lal
dos déflc:lt• atua~iais .. pur .. dos "nos ltX"rCi~los

dt:

A

Co•ll,.sio

I~ i q<JidBnte da Port~br:!:s. ~anc'turu, tiP~s :alj!Un" mornt:IOII ll'>tRt"Pt"ll:t•t 1porl~ totl\1 ;,..,...,g.,.l,..,-ld"d" d-a sitOJ~o;iío~ Por' 10als '\U" s., t.,nt:as~•

"'"'""''";,r

por p•rtt: dll F'unct:f;

a liO'"IIVI<ho,dor da t' .. to, .,o pt"•t.,nd,.~-"" Inclui,.. no atRndiN .. nta
do r'l!'~Q.Isito- sStatut;ÕriO •><lgldo' o·torNpa d~~: v!ncYl•cio anbro""la"f :o.o ,..,..,

LlbO!"rtllld:adC

m-f'lllltB,.ento

do

Plano dlt a.,.n,.tkios, "'="nwtrondo con"'t"nto:s. ""'"'"'n-

d<! rortr.J.s, t•l

int .. .-pr~:tao;:io .,.d

~:ncontt"~_

•oofa<"a no

CBNP<I

do S>Jbj•tlvls,.o 111&1• abst.-!Ot.o.

Aprc-,;~tnt•çio, atr'llv•h• de dacym~:ntos gorrornc-la'lw. d;, F>.~nCcf',

-

flt..,tivlls

lnconsi,.t~:nt•s.

Cab• fr'lsar" q""' d>Jrllnto: :a fasR

dC- Just 1-

qul\nta .. o ..~d+H'Itit~ _,.PUO'":I\dQ-,;'na P111t"lodo

Pr~:li01lna.-

d•st., CPI, c t:N deca.--

rl!ntla d~: ca••nti.-ios veiculados po:l• impr .. nllll, <>.1"..-~- Octtivlo F•~<"•lra
I_ i.,• antEt I Po"-"'"' qua,.,to à qOJestãa da su!l na1n1tai:ÍÍ<>

-

Cont.-ibOJI~Õ.,fi

prRvidentl!lis,
da CEI'" para" I'">Jncorf, ""' p•rc~~:ntu•l•'
•ct 10 a da Jl01lt_.._ pt'~mit Ida p•l• lcglsl"~:iio., "ntrndl10ento do TCU;
R.,p .. !lSII:

total d• t"II'<;Yrsos.

da CEF

para ;o.

FYntorf, •

lncarpo.-~çSo aoe~ p~ov~ntas d ..
~on~t:ntr~cia

in•tlvida.dR d.,

/>ao""C't:<la• di: .:e,.úrier'•~õrSCrva.s';

.,., cO,.po""a!ó de 11.1:'il'es dt: dt:ter.,ln•àal5 eooPrt:s••l

- P"!l""'""to, pot" p"'rt" d>1 CEI'", d• ~ont.-lbuici ...,. ind-;~ld"s P"r"
~;:ia d•

-

f"or,.•-

p•c:Úlla 1

A"••nta do~ b~:nefkl<!tl da Plano e c:ontrlbulc'il'•• d• patraclnado.-a,•'"'""
qui: tt:nh•- h•Yida "utar"lzllo;lio, do cise:,

-Salário d• pa<"tlcloa~:ão do Plane d., B~~:n•flc:ias, 11.loh dos liMites flKado" na le!llllla~:lal

Cl\t"t~

D~rnt~e

P•~•

o Clilrso d .. d 1-

do r;r. p.,OJ}O F:t:o""n:o.ndo V,;,•len;" llO

'li~•

dlr~:ta~.

o Vl\sto ooat .. r lal ao""gUNent"t Ivo, J! tr•:t.ldlil ao'il "ut.o• a Nota

n2 -2::15/90, d"' 30: dO!" li\SIO'StO dtl 1990, dB Aiiii .. SSOr la Jur (dlc:a da SAF'/Pfl,

cia, p,.,...., .,.,. quao~ nia i"oaOJv• • ;o..-r.,spO'JdO!"nt• form:i\çia de
E:l«:tw.slv•

da Port>JS; .. ncxanda

Joio C•.-los Sane}\,.,. Abt",.<;:0'5. cont•nda dei'.,"Sa d11qu.,le

n I v• is '"'"'"P""'.

Ct"I:S;t:nt""'" d• •na ll W\Of
-

,..,..tor

"Ond.,. -"" at"S11Jr.Rnt:o. Qut: oll 2 (dais) anos d~~: fillt~;io "O.Pl•no, r•qulslta
básico

~·u

partt ,a aw.IIYn;'ia di: c;argos dt: dlr ..;io àa Partys, const•nt~~:

d~~:

C•tatYta, cant•·.,Pl"'"il-õ tenpo d• fllla~:ta c:ontínua o>,~ d~:scant(nuo

ca•o.~tendlm~~:nto daqo,utl" ~i!qulslto, ni:o h•v~~:ndo ~~:xlga,ncilil d~~: que a porde t~:•po f'o~•• i'llnt•rrupt,a e lro~~:dlat•,.•nt• antt:.-ior à data d•
noMI:Iii\:ÍÕO.
Todavia," t"efarRla •~<tat.utárl" d~: Junho d~: 1991, •<> friSllt"

-·r:-o"odo

pl.!on,.•t !c:a.oo..-nt• que " cont;,g"'• rcf"orr'la.-•• a t!'"PO ln in~~rruptco s•pOJltoY

"ubjct!vidad,. qYI: sc-t~~:nfor.i !01plnslr à

lnt•ror•ta~io do

do Portus e qOJI: ro,.p~ia cooo" po""dprla tradl~:io do In•tltuta.

e: .. t.tuto
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Ric"rdo l.OJ.I>: d><

,,,,

:

''
!''~''·""

•'"'

!•~'""''•

o,.,-.,.,,.

c.·•·Jt.u~··

"''

··ttlr.N ot' .>c lu:. Sr,. I~ i o NogOJ~irll

<:·.t~ti

,;tu.;d,. Lto.J,< "<:. ,.,.gu.-.do" d<lfc-

LILi\ L

,),,.,, ",,l,.to.•,,, olç l'oltl'>'•
:.~

·

.,..,,...,.·,~o

ilO

doo;

~noL,

~;.r·go.~.

>'ica

,., .• ~~-<~or-~u.·c~ ,J,, ,,.,,...,~ rc~crv<~r Q com.>nd'o dO\ "'nto•i.•dt•
'o o'J~' 'l'lfl' •'L'J~ """l i•,l r·~·;d<,ltl <11.),.. n'l>J.,l~ lAp<,Q
... rn if'IO
ol~
olo~Ar'''j"d"
_o.,tro1 1 <.tt•~·;o,, J<J.~:o
·•des?>e,
df
·lo '''d '"'C'
·~"'"' jd,
-'r~~·-'-'1'•'o•
•rr"~~ •r' "·
''"o' a··
••ro~
•r•w1 " <~~ 1 r"' .w .. -.<~)

"º" •

d.- .,.,,..~"rd<>

fora

,.~

f)n

1 ,,.,.,,

•.,~,·<lo

"'LO

"~·~•nr

, dolo;

r,.,,.,r .. ~~.o •'<> J .. ~t.t•ol\•,

·~<>

•ont+~rl•.l.

~.,qOJI_tt<.t

llineul,,~iôú

'"''O Ido

:o~o 1o:c

"-rf<>'<.

.~o

,Pol't<U.

ó

nec"''i"ãr.. Eo

:lire~or,.

I•J90 >'•}I noroea<.l•>

d~

pru,.;per"n<Jo"' l&:'5c

~:;

""'"-

int.,rpn;t,.çio

A

.... ,,..,-.,,,~ d•d,< <•<L~ ''"''''"·"'''•' ctll AolOltPO'"·tro<;i\u '"td.,riol <l: p"'lo., o:itildo.,

At•~.ir oo,.,
·lO

P"'"'"''

~.,,·.t~nco~

•·• ,,

•l«~do: ''"" • ''"·"'''<.lú.

l'•.ort••·•·

C~r~;.,.~iot~·

"""'""Ju, u rf;quo•>olo

"0

,.,,,.. t'•l•ti·:,·,~~~-.
N<0\~

J<If.,.,,. ,,

"'~

1:<'11','\,

u

b,:,,.,~o.

(;.._t,tvoo F~rrf..t("-~-t:,,.~ "nli:"O'-

'·"•

,:1< Ai$li!S$0f"""

l':l/0\1>1,

21/09/90. Mal,;

JOJ.t'Ódic.;o,

da

11

~róprio me:~<::ldO,

quio.cfro

r "'~-t .:o.

,_;,,.,.

t ,:-. ~u11:

(J

r,:..,,.. se:~

<.1

do: Di ret nr d"

"!JG',

!luscada a"''" or1 11 .,,.

t>Atri,.õno<J P'ibl•cc pro<.uido dos .:of+'e5 otst;..t,.,.; ... Embor"

rJno,~:l.-;;irr.t

ri

•lm:!l

vialao;$\o

d" di:•_Po,.iti_voltl do O!_ ;:.~_0_1f.7

cl~not:\

'""'" Pnro.;or;.o,;:r

jl .. nt/1"':;:"

11 \\\o

OOJ hOJ.mildlldtl no lln-

rui conclOJo;lvu" indu;;;;, in-

<l~· ~''"" ~'<rcc~·~··~l" oOão llnlo~ cuntouc'"'"nto uu ~~~L.,.;:a <lo

t•l<'Prf'>.aç"o

''t"'

~'''"·"'-'tu.;.~

onrof:._,,,.l\<:510 dll:

··-~'"':l<>io<rr<l~d"'

:.,_rn:ont;o.

..

respl!:(.tlv"""'nte ~Ul\ntQ

o>l<'$~1\.du·•

PU:lo E!.tad<l '"' ""' d .. yotr ti" p,.-,..,..,r..,ar o p>!rt~JmJnlc dos

Out~u

~g·

dE"t;..llt<!: o.:str·dt'oho fui o· f',.to d<t o as«OJnto s<i

!!lido tt'a;;l-

erini··~·-~~Jo

E.. t~

n<trt<r d" 18/10/90, "~·smo <;l.$$)m d" f'orro"

.._

.\lr>~!><!l ~ ..-~orrr.•• d>~ d"~isio <lo eut<i<l Oi~et.or

d."

·~"P"'+'+'icl:t~l.

ln..,est 1 ,..,nto~>, s;;r.
<,1 0 ,;,

.CDS do Si-

""' 12/10/90, r"~"• só tntS:o, conf'it"mar <JU., ~õ:lttG nlio ~erl:o.ot qui-

l>isa,
lad.,.._.

P>l~·.. c~rOJ.-nO'l

.<l""

u" do:s,.Jc d~õ: li~C:~nd"'r t'orM.,h>ent" "· op~r~ac:O:o ,.

as

l<tvl\..-am ';, dt:.,,s .. io ~"<l'H1ltt 1\li-So:lóSor t<l:~ni~o •

cl~ro

c:on~OJ.rso

<ou.<:< ;,. opEra,<;.iio 5ibisa n>io ter·,,. OC:O<'<''tdo r.em o

u c...on-.enUm.,nt<l do !!Ir. Octãvio F'u+'eir;o. 1-im,.., Otn:to" de In-

v••..,.ti'"'""tu,..

"'d<l ,.r_ p.._u.lo f<:rnõ\ndo d"' Va.sconeelos V;ot.,n.:a. Olretar-

<;up ... ~lnto.;ond<mtc

Ju

rn~t.J!-.

, . .,o;::>cc:~i.""'M:rtt.,,

~uja

r~v;pon'511.bill<i"

· <IJOhr..::•~~ Po!:lõ\~ o.:~:rnclus.õ .. ,. tJ:o C:orni•;;-.lic de Sln~i.;incla Mqul

:õ!!.t~

trtitlf\1.~

rH>ltl

d~

01

~P~OVII:ot,l"tlf:·>tO

ol<:<:oh·~nt"·'

.;,.

J~·

'-lml\

~~~e?ul ,.~

~;t•J«ÇJ<;>

-fato, por fim, n::io

ldi!-d")

ol<lmt~dor.

A

Por tu!> <;!.,..,.,,..r"\ ,..,,.. ,·cnl i nu~ o•J ni\o, ;>?lo nr~~:nos '''" f'.'\to o<

:s
P,or

~;:;~.~te C: e

d"'""' ,....,,.

.r

cit;~da.

1'.nalis>ldo i~olad;o.m 1mt&:, '"""slot

ro.:nto pe..-nlc!cso ,..,gi"Ltrad'-'5 Pttlo R.. lat6rlo d"..Comfssão de Slndlçllncl>l

..::ro:to;
o
Po+'tUJ;, o

cem-

d, "" ...

rt.,,

.,,..1!

,a,..

,...,,.,.allamoa

"1'1~,

Pronid~ntlf

no p!l-.onodo, conto

P"'lo Tl'lbOJ.nll.l ele Ccontt<·. da Uniio c

t).,.

diJ F'UNAI, o

ao P"lil""'lffito t,Jc

mOJlt:~.

b) "o dr. Pauto fernando de VaSCOr\CI!lOIJ V>lli:n<;a, Olretoi'-SIJ.p .. r!ntol:ndentc, P~IP:PIII'DU o. t~an5f'Ol'rinc:l;p, dcs sttrvl~os d"' Atuârill par>1 a
'"'-'a própri;~~ supe:rvl!llio dll'cta .:cm dar n"'nhun c:cnhecia•entc dor çau
Intento ;., Oir!ftono. de SegOJrldadc, o;>ntíio +'I!SPOn.:âv~rl
por
trss"'s
o<crvlcos, "P+'C>I"ntou a proposicião d"' lôUrP+'"'ltla COI r•·un lião d:a DIREX,
n"'SIOU ,;.,ta.: do proeRii!IO i.~u«la Direton< (o que
lmpli<;arl,..
«"m
alguo> prazo P"ra '"anlf.,s,t:o.c:iroJ, abtev .. a i'-P!"O"~çio do!l outro.:
dois orr.,tcr .. s - o d.: Inv.,'!itlroento R o <101 A<Jirdnl~otr;~cão e CcntaiJillciade- e no Jurs11o diD. !!'Ubor"t"u ;o. matÉria ao CONSAO, esvaziando"" »t~ibOJio;'õ•,;,. o:> o;trot<.to; <:lti'!OJtl" Olro:to..-.. , dandg en•o:J<> c razS::o ;. into:rp~et,..cão dtt '1\J<! a Olr.,to~" dR So:gur idiO.don. vst"""M sendo sonl:U-dl<a l"nforrl'ao;ã..,s, "'lijind.o-;~ do pr-oeesao declsclrlo.

(Occ:ldo nll 122/'1'~. d'" l,ii/04/92- Ati n"S! 11/?2).

3.7.0

lnst ltuto

E'"

12/09/90

O .. pósito.:

Po~tus

- O COB do 8anc:o Sl!llsa

for'<m ;,plintdo$ CrS 170 ,;l,hílea e11t Cotrtiflcados

B"no;.irlos,

do,;

qtJal!l

Cr"'i

30

!rllhÕc5

(O•J

s~rJa,

dtt
US"'i

2,24?,6,.4.1110) "''" CDB dg B•mc:g 5ibl11!1.

"-PliCllo;.Õc• foram fe-otas P"'lo >llllliet.11or sr. Rlc>1rdo Lulz da C$.-

A!lõ

Pl!'l>l Pcrtõlrl~ n!i! 437/90 do Liquldant.: ""' Petrcb~âs •

"J "o !!Ir. Octõtv>D FE~ro:lr:~. Llfll;~, Oiro~:to<' dt In"""t im<rnto, 11: o d~.
P i!<OJ.lo
F"r" ando 11" .va,.,c:cncc I o !I V~ l..,nc:a. o l+'o:t o•·-s . . ~er 1nt .. ndvnt "•
:~.utcr<Zilrõ\Ol
vi"SIIi:fll d.., f'uncion;l.rlo di\. CORJ Pl'lrtl tratar d~ l'llter•c:ilo cl"' sistenoâtica d" Pil9llrMRnto dor eropr1Ístinto5, de c.o.,p .. tinc.i• da
OI~Rt.orJt de S~rgurl<ladv, "'"'" partieipao;i;o d!i:S5a Dil'll'tori"."

1994 JtJlStadll'!l lr+'orsOJla-

coml~·nll.dc

"'"' "'"'q\IO!ma

c.:te prc.,_.ú.,ito, <.::O.loe rct~rmbrar iltlgun!l çlntc"'a!j. <lesto: o.;C>mpo..-ta-

lnst~OJ.rad•

de '"""'• no ,;la de"'"'" ''"'"4'"-d\u r><r>~~ o cl\..-go de Df<'«ti:r<' do
'!11'. Oct;.i..,,o ft<<'+'ll:il'l'l l..•••a n:O:o
fllii\clo >lO pl~no, c ~uc l'oci

Octolvto r"rr.;:Jr" Li"'" t~~:v.;: """'"'" c:ontJo5

C:onto, ~·.ur, s.,.gundo Coorl,.5'iío de Slndldincia fnlltõ\Ur:!<da PRll. Por--

t .. da n2 437/90, contava cor~~ mornos de ""' m;;s o:.omo RtwPr.,.gado do PO.I'tus,
st:m fOJ.nc:io Rl5Por<:fflc>l formalment .. ~rstab~rlccldll. Alnd11 ..,,..,;,., lh.,. foi
r.onfl,.,do

o comandá d"

clOJ.ltlivv, conf'o..-'"e

mt~sa

r~rglstro

d.,. operao;:Dcs doi invv,;t ''""ntc•, ,....,do
no• autoa,

1\

prlneirl'l vez qu,. o

'""'~~•o

c:iio, o ll>1nco Centr>1l

f'arlll

d~c:rttt!\Vl!."

li~u:da<Oio

opera-

orxtraJudlciill do Banco SI-

r .. st'ando joi para o Por-tus ""' prcjuóza,nio rira.ll:l\do no valor da
ou s~rja, USS 2,247,874.00, cnt d~r~orrin<:]a da total falta d"'

opo:r,.,çio,
7.1qOJ.id~z

dl'o

do papel no

m~r-clldo.

I.sto ,.,.. c.omptltl'or o c:usto de oportYnl-

o>oss(v~rl +'o:ntabllldade quor .~t:staria 111rndo aufvrld>1 •e o lnv~rs

t IM~~:nto vst ivc'tls~ dl~celonado par11 alouma opo;i.o 01ais '""9Ura.
li:fObor~

o preju1'_,:o ,;;6 P0511>1 sorr

ntato~:~ial

c;..-edor~rs

d" .. udito~ii!. 'liOlicitRdrt P"'la Vale do Rio Doce i

4UR po:la P+'6prl;:o. ordem dor privll1hios Pllra

~ulr-ogr..,f':rlirlo11,

;~,s

resgat ..

ehano;.,,; d"' r"'cYpera<;io total dos pr,.-

Ju(::os seJaM ,.{niMas, P!\ra nio "11 dl:;:.,r nulas.

f'ir•n1

To•.,vlsan $OtH'&: ~:rpera<>ics· d~;: lnve'!it lmvnto" da Vali~. no PII:~Óodo de IOtarco d.., 199_0 "' m;,rco dt> 1992, Bpontou '!Ui:, ttlll <10/10/91, " V::.l i"'ll lldqu i r i u
rl,.

,;u;,

PlltroclrolldOI'I\,

11.

Companhia

V~tl<i:

do Rio Doo;or,

d<i:bintur .. ,.

d"'

or•i5111\o da Sid...-brâ.s,, no •ontant .. de CrS. 72,2 bilhÍÕIItl (CrS. 1:16 bllhi"''li

"'m

~6/04/92,

"'ovdll,

at ... allzado pe1;o. TR), .:oro o

obJ~rtl"o

d• utll!zli-tas, c:o•o

no P"SI"''"tnto de "'""'i.:lciio d"' pa~tlclpa~io •oçlet:.it'la or!lt v•PrC!-

l!las" SCI'"Ii'm

iz01do conti!.bllllcntc quando

da publlcac:S:o do qOJ.•dro gc.-~1 do: o;rcdoro:s da llquidantc, é de ai! c•pc~rntrttt•nto,

A Valia. tontrapartc da Val'tt na prlvatl:;:ac;io da Usl•lnas

Rnultad"'

dia 17/09/90, ap,.nas 0:5 <cinco) dlu llPÓS ~ rrt~1fltdl\d::O.

No

3.7.'1

ln-

OPII:~llo;:S:o.

estor tipo de

dcs

tE~

,·:,~m"lroo:ttt~;, ,.-~unoílvs O~t Q.;,.-.,t_orlit E",.cOJ.ti"a "do Cun~.onh<:? _de Ad-

Pur "'"'~ ''''"' "~ quo:l~;; p~l)Cntil.·ar •<11: a ~ont~~"''" do l.,.,pu <.1« folia-

•, tl«ncf ícrrt·:. r

clad·~

f<.Uldos

ol"' PC!l'IÂO.

~ .. ""~CO:sOi i"" <:onc,.nlt· ;;cio dR po<Jcr"" nas roi0 01
d"<<t•<o:lc tlirel<>r., do 5\lpo:rintotndc.nt<:> G.. ral, ~r. P..,ulo Valcr>e"•

r.•.t.a~·tl;iro<:o)

o! ade de """'"''oJ_.;; .._

bisa;

n!l'

d"""~" d<;~ bl!:m .::ela...-·p.,la'tl b,.n 5

}UC~ .. tl"1>.

·JÕS!'C'~Itt'O

'""~'"

Lei

Oõ'

-~43!'i/'l7~

.:;_

JOJ.~Idtco,

ê,
ntm

•.e .. PÍ<:' "><: "<l"'·õ< <:cmProv.,r.d dolo," oper·~o;::Í<> des<:r<ta c:onflgOJr:t~-s"' um
Cll$0 ~orocr~to J"' omp.,rlc.ta., >ntPr-udêntll< pro:vio;;.t~ç no C<idigo Civil

di~11:~0 ''\J

guaJ<>~

da,.

a no.;.~.<>.,.,,., n:>o .,.,,.ln corrot:tivo ba.,tantc

"..,_v,.nt'ura o.<>nt u t>õttrino3r.ro.c.oletiv<>

r"zõcs

tiAS Vé'ZII:"' U'\"'d" C..:t"(l f"chu t'>VII:,.loo;o dP

5

5intoNo\tico

Or.tkvio F.,.reir10. L-,.,,. d!S'. gpt~r por ,.spo;,rtr.r o v"'ncirrtent~
.,qo;,.u '"'"m ~"!I""'' ttdo
Inv~._t o•" r• t '''' • o··•·"ll 't•••n t R·"

'' ••i\o

~~:str>~~

"11:""' l!ogentlõ''õ, r-~m ~teno;:iio "os in vitâ..,,.l coc"'"'"' do;:scorrfl"'"""' de posso"..,., Is vantil.gena oh:..-..:-

ti" r•!:>.Li<.l;,d., elo

A <.i.,PlEs dc:nti»"iio,

'a

di+'..,to.-0,~ -~"" n:\o ro~$~;:~, >il,i::.dos

doe

tl~~:

sc..- d"O>itido ""' 24/09/90, OJ.m~ s~~:

instltuoo;'il"'s fln;o,nco:o..-as pre.,t<;:,;;::. ;~"'";., b"rnClltr,.ata.

Pot~trl,

••o p,.,.,..,lo, ••

1<1

prc01i"'oJo

o><lr "l"~"ciiu de f'"lt" d<t ""'nsiblli<lado;> d"clsdrla. Ne!<to: ea,.o,
~~çl..,t.r<t <:I,. .::;,.,;.,1\o cf" tal o>oc·tc ._..,,. ~unsrJlta :O
.. .t ... bll!da.dll

<1

onl\'nth~ ÔQS

·,,,._~~'"''~'"

r,, ...

Ad,.•tnlstra<;ão

Canto foi

.,op<l;; "opo:ra~iio p~o:Judicial."' t~O<s dia'S ~p<Ís "'""- c:onf'irnac:io no

n.,)na

<:. reiA$

•'.~v'"

C~Jn,...-lho <l~>

v,r. Rieanio Lui;;: ..,.,,,

1'.>

Ci,.;o.r::~

~·conõroieo-Pin"n~e;n, dos

J•Jridlco. /lr1i,.nt,\01 ,•quorl"'''

"'"'"o;~o "'"'"'~de

••1•r•·•• ".,

.:,;:

.,..,.,,t~·l<>>'<t~

,.,;.,.,, na Rli:OJ.nt.,-o do
nho aon,l;,.,

:, .. ._,.,,o;:..,n'."" 10.Luoiroo d;.. Sl"EA

••np~···'··"~"""'t"

• ,,,,,_. ,,,. •llo'"''"'·
'·

Terça-fei':a ~Ç 3439

P+'IVi!ltlzad~s.

O

~:ontrato

n2 A'lt/1173/91 formall:z:ou

~rsta

ope·

r>1çio.
O

valo..- da aqul!l-ic:i:o s11ria P:t.IIO à Vat ..

1\tiJ.Ill lzadc

p~rlo

XGP-OI

C!

p~rla

Va.lla, .,.,

31/07/92,

..i \li' Os dor 6% 1'1..a., fl'oCUltilndo-,..,. àqu,.J.a fr.tnda-

<;.io o paga~t~,.nto total CaMa~;;,.,. d.,. "'"'P~"'"as ~rlvatl:;:adas •d'!ulridas "'"'
loUl'D~rs

da BVRJ.

3440 Terça-feira 20

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Abril de 1993

Uorb~nl,Jr'ots d:o.

S!derbnls, co••pr'll.dat. ~,. l:ii\.•IJa\11 úl Rio Doei",
J. Vllll:t, ôldqY.Iro..- "ali- d..- S5 llilhílor,; di!,.,,;; .. ,. ordinári~~os
Ushdnas quor, ~o•gundo o 1_1:! t11n'"' adlt Ivo do cont,.;ato, nolornar;o ia
lls

P•r,.ltlra'l,

da

possO! da patroc:;lnlldoroa atri 31112/93.

So:co'"t"ria

)'>

do: As!lounto" E,;.tr,.tÊYiC:<1S, o'c:o.ipada po:lo

sr.

Pedro

Anall .. andD a aporra;io, a .. 1iudltor"" d10 T~orvi,.an 11.pont"" qut ~'"*'.
concr.,tl:z:açio po: ...oillu ~ C:la \llllR do Rio Doc .. j·.,·) "'otiool:z::.~io~;,., YorB-

dos dlv•rsos grUpO!; do: trabalhe a.- Eq ..."ipe d<i: Tr·ansi~!óo denonoinllola,

par

ll:z:a~io

o:1<:,

uMii

d.oroõfot: 11tlvo que fi ripoca Rr'tl norgoçiado- ca"' dc,u\~io PRlO-<MI'r~

configu,.-,..lõiio
d1< con·.içi,, 11\0norfiFhi·d,. &al~~on.:o
·•lcançad" po:lo PASEP) 110 invofs de receita dlt ,;,..,.l .. ;io níDn~t&,.la

do,

c bl "l"eduo;:io do C\lo.to do;> PASEP, d,._vorz qu., "nov"

do

f'~YIOit,lu

atl,•o ll'lor

<n:io

obter

,..,cclto~.

at lvôl.

0111.

;a1.1dllorc• lnf'f;ln"a"' aind• 'I•Jor aValoa pado;:ria to;:r optad"a

dcb,;nt ... rcs.

~o'"

Sld•r-bn\s,

pr-aro d.,

vcn~IN•nto.dc-11!1

~ncar'IIO•

anO& c

c;or-r••pondentor .. ;, ..,.,,..;açi\Q d_o :oP-1'1" jOJro.:; d" 6,5-:t .......
P111ror~"

'l;'l/07/92,

Oltl'nl11 a ... t .. ,. f'ata,., .. CVRO,

<!l1C,

dod1<o1.1 <::l11r,.

1\

nt:o termo

aditivO

Pilll:u'

dlnhCi-

""'

o RMPr'ohot l10o contr11ído j11.nto li &\UI Patracon,.dorll, no pra:z:n de

l0 •

atof

cabo, oli ;o.udlt\Jn:ifi •uo~rr"'"' qu~ o c•J111t0 de car-r~lall"'"'., .,,.olu-

Ao

""' opo:n•~ÍÍo_o;trJII ,...,s.,ArCido

!ncorrodor;

V::o.lil\, 1:\Cr'"'"cidd

d11.

ore•.ldrcnci<'-1 d., tttribulr os c,.e-gos d~ ccinfi"-n<><~ do 11 overno

fcdcr;o.l ;.,. PF.r. .. oa~ tujo <>oou· into:gnw,.," ri:ferid<~ ro:laçliio-

r•l,;ca"

que ~e dcorc,.,.ndor, no c,.too,

é qu., • V"l•• lncor..-., ... "'"' i:OJ"s.to'!i

Our;an~-~

1\l
V,;; I~~
t..~>on,

gr.,,..,._ d.,. p~trol_.,,ros d:.. p.,trob~,.~.

"'"'"'"'",;asa, ;...,

nztcll«,

se• IIIJf'.,ror qulllqUIOr va"t"'y"" .... ,..., ...,,...,,tir ~"" """ P:..lrocina-

dora &c I ivr-.-.r"'""' dc moed""

onde'IO~J'v~o!l., l1<.1rlll,;!le o

Doe noo;sa pllrtc, o~ co.,ornt.irloio adiclonllo; I<D<><Ü;aM ""''"'a <;ircun.:tincla

d., aVal ia ter 'O Ido .:ol,;lflcadl!l, !il'ndo u-..ada pcl:~, sua p•trocl-

n:adarll

ca"'o

u01 Mero ,...,,·culn parti dar va:tio ~ seU RstQq'""' dé

bem.._,."';,. pe\.o. deS<:,..r'llctcrixt~cila rla priyBtiz-il<;i:o ola

podres"'

"'O>ocdil"
tilõ{Mln"~

que o 1r.>l• d" aç;r.,., adquiridas ~,.~"o"·;.,. ••íl:o .. ~"' Vü1~· do-rio:~ Oo<:e.

ja\

ol,.,ntR

de> ,..,<::,.not.aca u~o11zada

dinclll.

da

"!"''" ,.. .,.

vt!:z

t""'""

"'"'""' p,.,troc ln,..durõ\~

po:nsão

~ ..

..:om ~·reucuPil<;:ico

do: O\Jvo'-lo. o .o;r. p,.dro Paulo L~oni

!>~a u ele s"'r

_<::ar~o.o

.;,:\.., nc"'"'"''

de

discor...-er

lnt<t1r11ao:nto: o.Jifer.,nt<: t.l"- do: '""" onto:rlo<:OJlor.

R"'"""'

I

rcv~l,.: "'"" obj.,t v<>,

•nfor·noada sobr<: "'" provi<lincia.: P"-1"1'-- Pr<õ'<entkiMO:nto

da Emprelõ'" t.,ndo f'o::lto r·.,ferénc-oa;., confecç~n dt: UMll llst"

r;u•

"A li~ot"' ~ f'<:il,. "'"' ~"P"l ;., branco,

"-""'.!"

datolo~r~f::o.do.,. t:N P"P"l

ao sr. Mott~ VEill" pelo sr-.

tlmbnt. Ilai>itinh;o,."'

seM tombr~

lóf1ll

il'n-

Miroístro Oz-1r~s Sll"'"·

pedido do

<o•J~Psli>o d., '""""'~·rio ~.r.

Pedro PB'.llO

s~. f>"dro Pa>Jlo L,.,;,,--Rilooe<r..
sr. Matta
po~érn ""'" ac.,l;or,

VeiAõ<

rorc,.llc<J,

l..eani

Ra10a<o par!<

"

-f1aldin9. 0~ <P~tr;t. p.,d~, ~~ .,.r.--Pii:<!•'.:l Pii\Jlo l.cuni

d;;.

v.. i9a,

o <\r. Met_li'l

q·~~

f!I\M<I!I l.,•brlt

<liro:tero-.. d1ll Po;,trobr"-'"· J;o.Í'elrUbr;;;:& Dl,;;trfbllidora

11

de SUb>.idiirill"'

t,,..,bo<M no P,.,l.<clo do Ph,nalto, .. a-

licitou-Ho<: indi<::>.l.'<io de""'"' d" ~'""""'""'l do ""t •nto SW[
""r9o d<: ~onfianc,. ~" divoh>\o d.,
-""

~o~r 11 pl"e<:nche~

irof'or .. ,.,çlko d" P<:trcibr<\s.

A v~lh<> r<"li\ç"" "" '"""'""'"' '!"f' \!ql"' <o,.;... Po:•Jr<> p.l'.ll•• i>'Oni RaMO'>
,.,.._ 9êF910 l'o:rc·r~ ~a Wo~h" .,.,.;, 1'-'.lto:n ,~,..-~ n:go,.tr~r no:'!>l~' E<;p:O.ço,

o:::ompl<:m .. nl.H,

Vo;;i~"'

Moll<o
<>~•

"-"" ''"l'' Ooltl"'" '""nlo::.,.. .. ~oo1 o

"'<rlltr·~vi•t"'

Pr<:,;idcnt., ~" l'o;trob~i\s,

ooON

"-

fõnõ\li<.<;;.di2

.-mprp•,Jr'""' quo;: m:.ntonhc.no nl.'!l.;toos çoO> 10 F.,til~i'-1 c

r•:·,

b1t1hado

IV

lioi<:oõ\~iv"- de

toou,;,

o .. pu;~oo

cl.., foi"Oiil

f'~dl:l'"i ....

(l,.;g,.

,.lt'.ladl:n b<:m coTMo sobr., as rrovodin~iMo tomada.,, ~rndo '!>UrPrc-

sol!rE

de nos rEnd~r ft e,,-;.

lnd.-p.,ndin~•"" ouJtonaool11 de" run-de_t._ ,Jc

f'r;O;gll

o prO't.i~O'nta Hotta

t.elo:fonllrna do ... r. PEdro ?:t<JlO

"'ndidu

d,.

P•dre

5upondu q"" o So:crU;(roo desejõ<SMt-tr,.t<~r •l~ 11revc e

R~I'IOO:O.

l'r611nu<1o dor Pl"i-

"""'t lz:açio.

23 toor;..s,

~on~e•min~i ... -.., o -sr. Matt"

tr·cilur:
1!:

o;;.-.

U:"t'"'
"" rpisó~lo,. q<Jc cent"'"'" .:ooo a P"rti~il'll<;'o do
l'"ulo t..o:t>ni-R;o,ao., io f'ranlc d"' SAE, t!e,.-tac,.mos:

list" .:ontinh,.,
O

Pllr'-tlcip;o;do

"etipÓllo do Govoõrne do: Tr11.ns içii:o". o., outro l,.do, havr,.

corl~nt:·•.:io

qual

.,o ••

"'cnto,;

dor

de

PO!Ii'Oibill<i,.dor d;: qOJe, nio dR,;eJnndo bOJrtar 11

fllasof'la do Progn•,.~ de l'rivatl.,a~ão, a Valia padt·r,;

RllMo~ • .:oube ·~ rE1õ!.l>l\o de pcs~õoa,; que hl'lVI""'

Leoni

potl11

di' criei i to of'o;:rt;adl\ pl'l<> ONDES P"~"" f'ln& dll: 1'1ql1i-..(çiio dir-«ta d.,

linhO!

P;~~'.lla

~õ\mp,,nh"

prO"~oden~i,.,l

de i9S<;>,

in~lusovE

de"

SF.

obtc~

q-..c h~via,. tr"-

Põ<r\'\ <;o

Próprio,

""' tr•ta.,ento prJvll.,lllado .,,,,.. ~"~tc <.11< """'" <.Jircc~"- t, ..,.,ilt'''-'"U" quE ~o-

COHCLUSí5ES, RECOHEHDACí5ES E SUBESTKO

,.,;~io-Proproctário d·' li'dl1br~,

n <>r'. St!..-gio Po;:r.,orB d~ Roei•"- oo,,nto-

nh" r'f:l~ç'Oe"' n<~ooco"-i-. ~o .. :>. P.,trobrá,;.
Les;oo BP<Í.o;" lo"OHI do

bl

o4

"

o;,r. Alf'"'''

A

V~·oga

d~

Valen~a.

diretct·

<i<~

p.,trnl>n\-;;,

<~o

<~~i\o <lu

<.1"'

er;for~o

tr•wi\o. M.-s~s d<:poo~ o ,.r. Alfc\J V1'1l.,nç" lorno•.. -·~e

in\ciahoente

<>•s
orst;ava

"'"l"""'tl:t<~~iie dc nos-..ar; l!.<õÕcs cof,o,

11lp~t .. ,.cs

d"

lnv;di\I,.~IÕo P>or~

t<iMbifm,

~1~~'

.,,..-ii:o

pro:vostca. l'or ,ontl\ doo;.&o, 11t.

on'>eS~

no gr;<•J oh dUl\11'\o:

e

mln.,~fntii\

q••~

d<:

oJO

<'I'J<>

lgaçíl'o:s

o que, 1!-i<>da a~t.la,- podo: n:i<o t.,r tõiilO-ioV.fie"l"ci<>tll

MultlpllcanooM,
abor\i,..r,

dc

<ootri:>. 0:10PCr,.,do,

todo,; os

t.:ISC'.l'!l'-õ .. s " <.un~o<~l..- rigor""

prolp~le

Para

orl•<>t~r·

""'lhor
~rst~

Rel>ot<Írin.

~,.

c;"'pit•Jlu r.o:sum~r ,,. invcstog,..çí.:~r",

,._ã.,s '"' q•Je rhe~a.,o4 r

d., .. t.oc;>, at.

"Pe<>lll p;,ra lll~""'"'• re<.oOI .. nd;.,dfoi.S.

canclu-

suc.:~em

;,

""' P"'d.-:Õt> "'"''• <:an .. .-nllln!!ll ~ow. o P"P"'l c com

S·•nt .. n,,,

"'E9ulndO

p,.,r\,..,orntl<rc,; ,~.,

'""'"'"'~''lu""

1!.\J;o.d~.,

li

te'nc1ut.'iíot~.

r•mdi<J $111" cco-

"Pli~ar

~amo• ..

;>.dninolõ-

pr"'"'dEnte d::o. Pr··

C'Z'•prc~,oder>lz•

.-.~ •

r.o:.J\0~

.Je!\o

Ed1.111rdo

li<' t!"r pr(ori-

c<otr·~nhu

p,-rsitl~!ltC

-•ro•Jp;;.•· 'J

f<.lrnecc•J-lhc"

h"n,;;;~~o o:- f'cO!

lo,;.l,o de pes .. o,.s
~19''"'".,

;.,.

o!,o

run~;;.,,.

"'.-~•ltolo,.OI

..ia

SAE, ,;onfoormo;: "'I E

do

•ndi':11~'ii .. s tlc

R.o .. o,; oi coiii-

tipo d.- ~roc<:dom.:nto do,.,.-. l'~dro Pil'.llo leono
p~ópr

on ,..r;,.-rtau

dE lf'')lll'vm.u•, n>J p,·,..P.n<.IIIMotl\l"

.j~

~

C11<r•

l'l•hi·•• a"''"' o-~ ••• rro\O'o -•,.,OJJO '-<l:On• D.. ,• .,., drv•••·• t·.,~c~ ".ia fEO:

so-.;.

,,.,J.,

.,,.,.,,.,.,:<o l~"'cl"'r"'' t•·r f•·•t-:.1

"Qll<:' ~•u dt•v,·• '"

f':.:z~<r-

en-

nu ,.,;.,.-;la '-'•' ""'"""<="~<>• 0\I!S"'<l 1'1'~"""' ,, Ptll'<,lo·,<<; 't''o )1,., cr·~ OJin-

o:uli>.d" "-dmono,tr .. ti·,,,.,~"t"

idçrotific;,>,da.,.,,

r-~t.:

<I~ ~notr\li"u •ti'- Fq•1ipc d"'

Tal

gPr1<l •l·•" pcç;o.., d~r!t.tln"-

r-, MOd>'h> <-ou•ph:to "'~ti\o

0

ncmcaç:iu ~e ~ol.,~nr "Jcw~"' da '•'J" """'panh,• ,>ol 01 ,~ ... ~ccorr.,u

"~lrllpo

tr"r
posl!lv•l

Or'!Fnt,._Ç,..C 1l0

PPclrn P""lu ln>n•

iMPU1$ionad<~,;.

"PrDV11'õíi.<J do Rel,;,tóroo, bu"~"'r.os :>.Pr'.o:~ent,.,r '"'

•.<orporativl_,.,, do« f'un<:ion;l.roqs <.ontri'-" """"

da Pctrol>r~~., ,, mono";tr<> c.l<~ lnf'n•·c~to•ut•J.-"•

,_,J.,t~"'""h'

"'"'~'~ndo
"''"'"iEs

~,.b;,,.,t.,,

o;o:•J

1.< no cpi!.oi•i'•• d<: s•Jb,,t •t•Joç;:lu do •-r. A1f'~u v,.l~n~:>. da p~esi-

c)

•<ltnt•i'

l) ... di' \

"-lôrountns.

Ramo!i convo-

to•·obr<>•.•·

se
para

r,.,Y.., 1-

p,..lo ... ~. Ed'.lardo

01\JltiPliC:I<ladll dolO~~'"'""' '!IUb"' kna\li .. ., da$tO< CI'I n;;:a ,;cl II'~IQÍIJ

IOProf'•.lndaM,.ntu

qu., 'i'ui

1'\otL~

P"'~" ~.al'o~ lt:>r dd<: que IISJ\..,10<' '"J" 1 idcr;;nç" ""' .,v...,tll~lldll

Br'11•••"1 '"•

gr .. nd.,.

~r.

n·a p~.-~.,d~no;i,._ d:>. P~lrobrás, o ,;r. Pedre Pl'l'.!lo L<"oni

,..,.,,

Conc:lt. .'h:s

"""b>)•J

r~:n,n<ln.

•NOTiCIA 00 I"AT<l.
l""o~•JlO

TESTrMUNHA, e

O.:orr.,

••lat"dll~

q,..r, ""'"' •• .,,.p,·.,, "" icrl'gula..-ot.ladcs cansl,;.,li\d"<;• "'"

vorl.

mal-

ou a .. 1ib.o:..-11<1od"d"~ ,;on<k11;\v.,l~ etttâo ol.ii<soeci,.d<os ,, notlcoõ\ ..
roll'!il'llo &""'o rlyor

iOIPDrlllnt oa

e a

~1J,..,.,.l

Fcl"n,.núo~·

oo ~.odelu ;:.rlt.>ll'ld<>, .:> q<J<" n~a ,.,r,.,t·,,

.Jcn~odMdo: .Jo "' gnof ~~~<lo WJi i•_oo.o d•> ·Jt~>

~.,.,,.t lonJ-

l"'·•••o~

•lt

'-l~··''"'':cto .. 1/ü~n,,,

r•.irti~iPI>'I

.I'J,;

trab,..lloo"

<1"' 'f•Bn!!;o~:i ... , ._,,;,.,,;;;., otm '''"' •:onht.to>l '·'~>r~ P~clro l';,uiu

f::•l•JiP"

d NOTIClAOO DO F""ATO.
verst~.:õer;

A "'<:ll:a de H~sq_u.-mn r r" no In!lt Ot<Jlo Por lo;•,,- tl' r;, o o:·- o,.,..

dl

NOTIClANTI:: 00 FATO,
~

,.

ro;

l·~~lt.tiJ

da

Ll'on•

Pm' <"ic '""'-'~lf'nt~Jl.l '"' · •..-. t;ér!J•u l'•'r: .,..,, •l·• P~<.lo ...
11~

·\SSIJ<I( <l'' (!,,

Ire~'

POTIIl,<< o.\, ''rrt•'' ••:u -•~<·'

•J

l,:lrg(l

o:e

Abril de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

"'"t"'""' ..,.,

p,..~,.. tOtnto.

R.1""-5/1i,.., ond .. "'"nto:v<> ~onVO!I'""" "'""'c SrCI'"rl:li'"IC

do: As,;;untos E:strl\tOÔgleol!., "'I>ÔS o <Nir veio"' ""'" nomR•do.

::ii:l

~iO<'lll-

li ;o. Lodi
o

111"-nl~~:r,

indl.cou-lt>li' a no:c<ro:sidador dot

doe Funde,. dor P .. nsS:n ~O ,il.,bito d" Ad•!nl~tr•ç:i:" F~dot.-•1". A

nl•trlldlo
f"s•

UJUI VO!:E: F'lOII<UidC, Mil'dl; em Rno.sill•, a llr'a. c,;Jia AJIII,_

Terça'feira 20 3441

1, do itc10 3. dcst• do<::u••nto, dottotrlllinlllva

11.

subs.tituic::ão dr di-

ripnt•oõ ot <::On!lelhclros dos fundos dc p.,nsS:o. COMo R><l:mploa do .;u.,pri-

do: IMRdialo, c:onh.to co1111

MRnto

d11 dctCI'fll>nilc::S:o qu~:-tlnhll :seu :l'ul<::ro no P>1hlclo de Pl11nalto

.,.,.., SO:.-glo N;o.,.~lm..,nto, ~ll~P., dOi' gablnottc: da Hlnlstr;; Zill• C:o.rdQso.

pelos

elotRIIlntoc <::olkldos pela CPI, loc:aliz:ados n, SAE, tr•z:eMOS à lu>:

~oota.

Naqo.u:la cnll'"otvist,., o sr. Soórql';' N11t1clmo:nto, ""se dlll'"
P11ulc
co:lro,

tl">lnqv.lli:tou-o dlo:endo-lh• qur l,..l•ro

t;anto,

,.;ontc:vc, na

Pctl'"l'lr;o.

tr,.~alh\1.1'"

'"" equipf', _P,.no

Sofrglo

<:11!, Roo;h:o., >Jot f'or'"ll. ll qOJI' "tl$11 conGeiiUif.f.R u .. l!;f.fii'IUIOr parll

ree.f .. -no,.orado

Po~tufi.

diriy .. ntot do Ins.tltOJ.to

aos~-. Calmilelo M11dru11••

oepif.ddlo

O

N>ll
M"'r!a

9c-

f,,.r-M:

o~.as.

<::ontra ;:,;.te llpo de proccdlrocnto

berr<;~s..

di :tendo q!Jc

ql>c-

r 11101 -met<l~ B .. ia "'" t od;o. !Ír Cli do GOVII:l'Oo".
31.

o

co Fr11n<:l.- conh .. <:~do c;·omo "Chlqulnho da Hafra" - c o----.rr. Eduardo Borgo;:'S, f•.Ln<:lon.L-Io da l!dubra,
!lO

as1>es~orc,;

II:'"P~"II•I'.

d:r,quotltõ priM.,Iro,

r;:n<;ootr;or,

~<:il!illo

"

con<::elo&

V"leru;;11 rotcotbii!U crlcnt:ot:iio •

ral,

titl.,llllr

P'rcvirb,

li'"'~""'n_t!l:

o

.,,.,.Cõildo

•ld.,nt.,

~~St;o..-

r~llll::::!lndo

o.fU~nto

J11 Ro<.h;o

d~:

Jo !ir. r.-l!o-

orqu.ipR"'~

<;•11<::0

fl"r11nca ,:.cr nio

Post"

a :<t:r ~.:"''t" o:iic era tQpi~l o<J r'otlativa 11 <J"' ~llt<Or•oin,.da inv«s-

tlmllnto;

o Nt.-abalka

t,l.~it"

,..,..,.,,.,,.-,.,. >< uu.m <::o,.promt,s.sa do: .o.dic

"'"t"

r ...st .. n,u.nhu<J

~'""~'~<:a r~lUI!!>I

mcnte, o sr.

Arnoíli~

.::onver"'" a 01ra. Ciloa
~'"<taç;ouRo

~aMa

E..<:~di.

•

A

pro-

l!IISic"iÍtlc-.".

Aa f"l.,, c

notict1. d_:a

lsal:ad;~~

~~:xistincla

P~do:-

4i!l
t.lo

Em abril do:;: 1?91,

M,.d...-u.,a 'anHJn\<:ll ao

><Rir:.,

~e

mcsor'lo iiPÓs 11 P05SCI, os.-. O"lfllilV•lcn~•

quor

i•Ort:Av..,ls <i:
qui! ""'t"'"" Pl'"''""t"'"" "'"'r deMitido. o;,.,;c :r.inda que as
pro:!SSÕtHI e-r:.m or\glo.~rl:r.s do sr. Pl!dro Pllu.lc Ll!anl R:oo.,.ot. o: tr>~nsooit1;:ao

..Jo;,;o l':<.llurt:IIJ Sot.nt .. nll, s .. cr.,tirrQ da AdMioistr;o.ç:i:a F.,dCr•l,

'!ii" •

p.,.l_.., .rnto~"t.J"'" "''" prcn:.:s,;o dot G:l>tinçio, <::OMO .,.,.,. o

re .. Po-n'lll\v"'l

ll'IISO

Portobnls, antíio patro<:lr>,.dorll do Portu,.. O r.r. Paulo Val.,nça velo

d;:a

do

pre~~enca

conVIt" ao

~.-.

te'it~'lnmh~

P>:~ulo

tl'an .. f'-<:~.- .. ac>"-s

VaJ~nc11.

arti~u.l.,çio

'\U,. na'iôcla

P<!lo .,,., PC'dl·v p,.ulo.

Fr:.nrot~<:o

t'ro>~nc.,,r,.,r.;.,

f"t:ooc;•,. l':du .. .-c!u 8o.-!W'i,

L~~tc<>•

lovmolQI)ao;ia do na•c

n .. ~t" •ilt """

,,~,.,.

~>1rt.e

du script

.J

•in•r

!l•lo:<:!cn-,.r MI

OJf<l'rii<;Õe!l

·~doo~ado.

P'ra orx.:rçorr. '<C'U Pll1>11'l

sr. Pedre r,.u!v l.<lol!! RlUIO" deve t.:r sor
ç<E_lil'l

par" obto:;:r "'"' Jn+'crnlllo.<;íit·s <lU<: ,;~·mon,;trcu \.o:r·. Nc1t01 epi•4-

dia •

.., sul>f.otrviiiocla da SRcrElArlll Nacicn"l de Prcvidiincia Cooop1orMen-

tar e

"arc<~nt~.

a tentativa d>! aplica-

CRrtificados <lor Privati:z:acS:c, por

outro

fora,.

"''" ,;cnhll ~ara o ataque- ;;obr" "• <:::ar11a'<"' m;,nlp..,laçio de
fo"~"

d• d.,torr-

intorrvcociiors. "''" •ssuoto-& dv v>irloa ,.,nl,.térios.
-

t~mpa,

cm'"""'" dcpalnoornto 11 CPI, o .:r. Pc-

-

?aula
L11onl !ta,.os tllntou JOastrar-••- 15\Urpr.,so <::oro"''"" ""'ll"ld"s. 1:1cu._ -

!!"•IIÇ'iil15 ~:antra SU.II liiiV.II.<:ic à fr><nt., da SA(, <li'fll .,ssu.oto• "'U'" nio lh,. di: la"' rr.,;porito, _coMa 6 o CIISO ·dll Pctrobnts c do,. fundos do: po:nsão.
A

aul:a<lc

qo.~or

>.~O

d,. Ro~h,. foi

:Porrcil'll
~.,,.,..,do,

ii'. o sr. P.rdra Paulo Lconl R11110" 010 sr.

Sirglo

lodlt.pc-ns"v•l par11 qu., aquel., se m111ntivG"5fi~

in-

~

no•

"- _todo t.,fllpo, do sodaM.,nto dos n11g6clo..: na P<O"trobr":Ô.II

fundo>' dll pcn~io s.,dilt.dos oo Rlc de .Jan•iro; cama d.,roon.s.t.-a •u11. !nt•rvotnçlio pa~;, cxoner"r o .:r. raulo V:.lenç:;, do Portt;5, •ssi01 <:o,.o no sentido

eontrlli~lo,•o

.. r.

S<~'r!IIO

P...-clf'• dll Ro<:lla- que ,.Q .,.., Br•slli:t., na

.

f"r•ól a .,m:t:•Jt"r o Nt;iObalho de- o;rqulpc" na áror• do5 fundo,. d., p.,nsio oe
ont.,rfcrlr

""' !!111:11 no11or prolp.-lo" no-dos ..- .. prcs.:ó.rlos li!l!lldo,; lo.

Pottro-

b.-ãs.
~uto-decl•ra<l:..

A

•n<;>lpll<;ldad« de inf"J;uor politk_ill!ente n•_conduale11"d~_ ~.,lo

d<r ncgdciol& do E!!-tado,

,.;or~

sr. P.,dro Pa.ulo Llloni

lt•Mos,

depaiM.,nto .\ C?l, en-tra •• ilalilrl:lntc contradiç;ãa <::QIJI o_podcr

d.,tlnh;oo.;.

fr~<nt

..

~ ..

Sotc;:relólria dll Assuntos

E.st..->lt<Ígi~os,

a:oscs•ar

,,,. ivllll"ll' ado <lo P.-••ld.,ot .. da Ro:ptlbl i ~a. co• <I i ror i to l< aslicnta na

t:'h~~o

"'"'h' , "rttuniio d~" l':ee h" do P"-lil.cio do Planalto. Se ;,..sa o! edr1\nháv~1

!'" Pllrte, l11lvc:: nilo,.

dro

'>;o.ulD'

,.,.j.,

no tcda, """' cntender"o" que o sr. Pe-

L.. onl Rl>.fiOf. f"<l:ti;, U'JO dll .,,.,..,., linh• 11-rguooentativa do

C!:'-_

,,,.,.,.,<l.,.ntR Cal lo.-, "l<JR tentou Pl'.t-51'.1"" '"'p,-cGIIio di' 'l.ltlna. E"tR otsc:olhO?u. <.0'"0 ,.;eu a\!ó!O% o N,;ind>Cllto do golp<t": n:.~ atu11i11 <::ircun!ltânclas,
q•.<al

<! .. colher

f)

•,<JI\ ,;.,fl.><,lr<Ju ,,
r~~·.Hlll:nt,.

..,lio, .,
lOt:nt"'r

Ã<;io"'

iii p•~"' s;i o. s;. P~rdro Paulo_ L..:on-1 R11Mos';f

O ,.,.qucooa p"r"'l"'lo

dÕ

sr • .iÕia-Muni% Alvors de Ollvo:irll

No dtôl 'JI'5191ft oc!lrreu 111 ,..,unliilo ml11i~h·rl:o.l na Pl<l;:óelo do Pl:t.-

e)

'"'lt"

no!!'

ror fi11, ..J'..lf'>lnte: todo_ o

lta,.o•H MDV<fll•nt:.v•-•• "'"

ólNOZlldO? ,CI .. o ~r. se~~·o l' ... re:ora. "~ Rcch ..... d. Sol"'!-_,.

ola

Anu:~lit< Lo~•

br•nc;a"

sorus at ivas, ... ~t.-a.to!lll"'- caM;andada do Paliei o do Phonalto 1'"'1" s..,_crcta-

do

lo:r., 1navll, nOVll.,.,tltl!, r;o,. o tor. Pe:dro Po\ulo Lconi R1101os'

'"'~:e:rcc'ldO P''l!s,_ã.,., pnra .. ::one:r-:.o:i<l ~o

v;>.\ Ido}

com·~

a

Torl-

•ao "lt11:~n11tivo dos rl'~:ursos do• f"undos d« pcnsio cm

lJ

.-la dli: A!ôcunto» F:stratigl<;os, Unir;a "tcr c•paci..J•de"'

dlõo

for""<l'" p..-lu" srs. Sfi.-ylo Na~cl., .. nto, Sirgici p,.,...,;,.. d• Ro-

Ntrqurp""•
<:.h:..,

Portus;

cD• c ,;.r, Pedra Paulo Leonl

.Jo,) .,n<::ont,.o de co··it kac ao cr. P•ulo Valotn<;;IU

a red"' t.Je
.,,..,

"~nt.- .. VI"»ta

"intltrv~:n~io

exoz.,plos 01ostr11" que llor, par u., lado,"" "Llnha• de
PO!r>l

~""'Puls,;rlll

ora"" "rticul<"ão coM a o;r. Si~g,o lfl1,..CIM.,nto; <:!'"; flnillfllvnt.,,

Rilmo,;;
COOIO

portl!.-

J>"ulo V?.lcnc;o. p,.,., 11saumlr .:> C?lrgo no
pa~a

Pllf':t.

f.,lta P"'lo sr. Edullr"do

quor ho1,1vor u.• procRsso de

-

"'"'rr;a.nte d11. ,.,.,.,, Célia Amlillof. Lodi

<ll'll nll- v1nd.,_;.. 8nt.llili•,

A lndl<::a<;io de Cália A011Ôli:<~ Lodl

f>liSC inlcl:al do novo govcrno e!ltivcra par "vinte ou trlnt•N vcz:cs conform., d.,cl,.rou ---pôde ..;antt:r-sv infor01ado dali. d<J<;if.ÔW'- d!: Brasi'lia de

c>fonc.-ado "'" ô/9/91.
o .. stfi:' r.onJunto de acor.-en~la<t, tl_cl>ti>clliM"I

C.<L'r

~

pr.,sldin<::l" d• Pct.-all" visto que o pre-

>ire•s d,. lntcr.,,.sc fio Gavernu Fed01ra\, CO*O foi
<;S:o

prors5ÕI!s contr?. ,..,,. p<rrM,.nincia n• dir•~:io do Portu. .. o:•tavtr.OI lnllu-

t1as

cricnt~.<,:íics".

donde s1: conclui

apant"'v""

dro

osr. PM•lc Fe.-n"-nola d" V•s<::oncclos

1t"'

nlll fundll~âo.

de

um Ndoss\e brllbi"!!o,;iMo'"' ~cntrll ,..n. p~.s;.s;oa.

t~:r.b•lllar <::ooo 11sta n11 Pll'tros, COMO

de invc..ti.,cntos d" f'Oltroll foi

Erot<l!ô

vlrt•J<.IIl dor 1:o'i fi«91ÍCiull níio ce r.,llll:a.-e 01 o;.r 51 uodo as sugorst:r., 11 dos ;>.S!ieSo'><li"R'S," ~Sr. p,,ulc ;.,rnando dR vasc:oncRIDS. Vl'.lllOCII. veio a r.,-

Citia

01ntcrlar- Mattll Vvlga- .rn.::ontrou diflc:uldll.d.r,; Pll..-:ll e>c"c·cut•r

<llrctortll.

tr1\b;>.lhll ~0111/põt.ra ~ !ló~. Soriryio Pcr .. lr11 da Rochl'o.
r:m

.. r.

para • dirctorlll flnanc~rlra. "-Migo de

P~ot!lidint::ill da Pctrobrá"

"detcrMilll!da!l

n<õlg<ieios do-& r•.1ndo'S oh: pcn~'ll:o .. ,.,.., rc•too; sab ori.,nt'l~ia da orq<Ji~"' quor

f'otr~~:ir11

dlret.ori•• o <IUit aeabou oeorl"l!ndo eo,. a no,.oraçio do

Nl'. Pctrotl, o p.-c,.I<Jomtc Ed<Jardo T<tla•irll ólii!IU,..iu, "ao "'cs"'o teMPO

"'JII!lStÕI1S d• inv.,stl,..•nto•. 'll>e

:>:wlo Valvn~ll, 110 longo de <O":<crci<:rc de- sua• funçÕ.,$, "'r" vo:z ~arrotnte n<J mer<::;:o.do fin1!.n<::., 1rc da Rio de .J•noriro, que 1111

du rt. Sárgio

n10.

Lodi, quor '""'''"' ta.-d"c veio •
de invorst i11cntos.

Vas-

f>"·

t.a,lt~

altcr,.~iio dc seus •Stl'lt•Jtos Pll~a Pl'r,.ltl.- a

:1

pr.,.u:nça <le p•sso:a ""tranha t;onto 1'\0S ·~u•dros do IREI qu;onta da própria

-""'"li;~~

dot

In11tituto,

da d >rct o r i õl. di! f"unda<;io. Ao lllltraç;o..-, ••sN i d aMII'nt ~~'• 11 Previr"b

int.,.-v.,nçS:o, for;ou

Ef'~t•vauobr,

~.eriM\ COI!lPrõ?odl!.'l '"" d~rs::lgio de 1(f::t: 'l!JIIndo
<ilõboi:nturor•
t:rabalhav>~ ..:o .. 30'l:.

c:..,botr <1'.1"''"""

da dir;etorla financeira c •d.,lnlstrlltlvil do

1-Jcnrl~uc •Jillel;~~,

A$

0

aupcrvillio da sr. P.,dro Paulo Lconi DaNoS.

O::OO!andau, <:001 01io rlc forr-ra, por ClclcsHo<::io dR "Bn•síll~t", o pracc'"'"" dR'

1'1

s,.~tLII<.IO

p~la

Cartas

F~:rf)IQ>do

"'" qu., .;o !lr. Paulo

tr'o_CII

I"'Pc<:!ida por 1\çS:a dCis •ss.o<::ladoc.

co~

lndic•ndo-o•

onforM•Is P>l.r<o lnvot•l ;.,,.nto• da Porb.1••

~.,

voltara ..

ord•n• <:lo l"llllieio do PlJ~n•lto. Alndlll nlll Elortras, '-'"•

Ni. P-r:-cvlrb·,-Patro<::inada ,.cio-IRB, a w;r~. Harill Tere~"' Ei~hiil AM•-

•r.

S~r9lo Pere:lf'a d"' Rc<:ha ~p•·•s~:ntc<J 10 !11". P11ulo Vah:n<::• o sr. Franci'S-

.José

Fund11çio

Pcirtus, o P"occ•!lo de no.,c;oç:ão do oavo dirlgcntc passou dire-

Na

taoocntc

~!Udllnc:a

-No Rio dR .J:~notl~o. 'llCd"' do Inf.t it•Jto Port<Jih

P;utl!

d• n,._~ras. cxonotrau os antigos dirl11"'ntors d.•

Slquotirll

dt: d lr .. tor i11 foi

crG:tari:>. di' Ad011nist~i\dlo Fl!'d<~rlll, a •Nem eo~sidcnwll por tot~ conduzido lldn>ool,.tratlvanu<Ot~ v;Ua noooc111;:~o, t> .,,., P~ulo V><lco~a viu-o "'><P~es.

dos ooitodos c r•sultados•

a prc!JidRntR dll patroelnador:t. Elctrobr"ás, sr •

El,.troc,

C:V.Oir>rioda

Tendo d.•do eiineia di:S!IC

eh•fc da IICSCSIICI~Ia ti.:nlc_:t. d:t.

cs<::l•r•ct~~do~ors

quatro C'ilsos

.,lnan-

contatu l.,lefilnlco C<>JIII o sr.

preç.~rno;:a 1

•_\o.U.

que os.-.

rocr<:::~~~.o

Fo:.-nando dr IJas;conc .. loc Val.,no;:a n"da "ooheclll dor

"•

~"

contrule
1<"\l~gro.vi\nl

.-.:~forma.

..;a I'.:P•lhl

··.,,.~d"d~•r;tl

do~'"""'"l"

.,dmrnis;trat iva oJo novo governa. Na oc;al~~ou

v• f«n:ln-. ·!«

Clll:<.._,. 1"'<\'tól•"• orde:nando

rlo-. v>ncul"'d"'" ;oa
<l

'~"-

·~ottor

''l..ir>ll>:~a d~

~r.rvoô~nc;:lll

I"<~Or"CISO

p•lbl <CIJ. A• di•"elr•rz:es.
,,r;io

,,,,.ó'\

Avaliar.,

co.,plor~

Co_no;;tt::
,JIJi:a

Comotr<.>tQr>'•

,..,lnlado n'" Pl\l'tl' rcf.,r.,ntl!";. P«i'_trobr:ÔII,

/iun10: <mC:.-Cil:U orotenso -triÍfico de Jnf"l~inC'<a -no :0Mbita da

CC ... PII-

nh\a.

~ara

Ftororor, .,,.p<o·<:i..,lo"t"' "" p.,t,.,;leu, "x-JirRtcr cl;o. Portrobnl• ,., no Inicia

S:õ~.ne"r"

~:anta,

Ad>li-

do

O foo rl.t <oi1tdó'. •.c01oro;"

p~los

!'lmr.:loocnto e:

~ov.rroo

Cotlar,

~r.,te~d..,nt«

ólO

tontlüot. "'"ntidu5 ca01_0 s.-. __ >Jn11norr
car~o

dc

p.-eilold~!'l~"'·
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todas qu,anto .. lcl"ll aprct;cnta<!a, a sr • .joio M<U>Iz: dCI~<ava a

A

1•-

Oo

,.,.._ SérDia Al>.-;aaant GuRr'b;r.tln pode-"" di2111" que to:Yc ua

,.,..,•• io de d~~:tcl" lnf'ar•aroõcs cstrat.g\c:n. geradas no "'llolo de NoiYa",
•• 8r-as/11a, lnt:lualv~~: de detalhe• da rcf'Dr"•s adalnlst.-ativa """' rc-

C:cmtato•

su.l tou na f'tlsio dc vár los • in i •t ofr I os c o• seu :o. dcsdabr••cntos •• dI f'e'"'

Ncao;:ão

l"cntc•
dor

sccrct..-laa nacionais. Por CQnta disso,

flr•e~u-1;a

c:o•o

pessoa

gf'ande lnf'luincla. politica. Jur>to aot. f'unclom(riO'II da Petrobr'li.t.. Do

. paato

<;lor vlt.ta ncgoc"•al 11antlnha rl"laciea c;o11 a sr. Sárlllo·P .. rorlra da

••I ao

llacha,

dor lonP data do •r.' Pedro Paulo Leonl Ra•o•, c;rl•tali;~:~t,-

na con•tltulcl~'de u•a socledadw co-erclal ca• Yl•ta• • atuar

dat.

cõilaelhorlro dw certa cú.P1.1llll da P•trobri•• Hwsta condlçiot
a

aprec;lau,.a pRdldo, a Prcten•io do •r. !',;.llncr Frclrw de ocu,ar

pr!"aldf.ncla di. Petrobrl!.• dlzendo-lhl'

q~aor

,.dependia de 11ulta

•cabara
Alf'ltU

de deiKar' • prorsldin<::ia. da Coapanhl•, co111 o

twst•a~nho

do,.,..,

~ua

porr•a-

V.lornça, 'll.lor Iria lnf'\uenciar dor alguaa 11anorlr'a p;ora

no c•roo, J~ quor o Hlnl,.tro Oll'lr•• 91\va.,, ,.padrinho" do t.r. dor

ninc:la
t.uca,

nio

tinha bo• trlnslto no Oovorrno Fedorra].

O pre;:o do

apolp,

anunc; lado no dorcorrorr da sc11sna, r> a se dor de •ua eapr'es• Pol o llll11ornt a;:i:a, "'" pr.prlo •r. dw !.uc;a, ••ri• .,..,., carta dor dor•ls'l'lõO ass.lnada, c;a.
d~ta

o .. rantc .... -,. ... -,.l<il'"ll t';u••· ••ntcv•

ca•-

lnt.i••ros

co,. o""· Joio Hu.niz, c:ul•lnando c:oa • tentat'lva de •ua
Pllra •

IIUPe.-lntcndinc:la de tl'"•n•pol'"tcs. Nc,.,to: Pttr{odo,

ng-

conto1.1

Dru111ond,

e111bora aaal,.tente do dlretor Ha1.1rlclo ÃlYaren!la.

Co111

o

creac;e:nt• b1.1rb1.1rlnho aobr• a ato.~a~iio' do "c:squv11a PP,. na Pvtrabrát., rc-

••u

salYeU

trazer ao conh!f<;i 111 ento de
diretor, f'ranc;•roe:ntw opoaltor do
Albcrt:o.zzi, t\ldO 'l<.t• sabia' c q<.te Pr~tsornclar• d• aç:io do sr. Joio
'l~•l•

por sua vez, l"orvt:lou, à CPI, conhwcorr detalhe:.:. da

Huni:z,

o

t.ua;io

funcion"'l fl pasao•l do sr, 9ofrl!lo GIJ.tt,.b•t ln. XS'II•o dfliiDnt.tra

sl•

incldinci• de g~aYc dorsvio d• c:onduta do -..11sl11tornte G.,.erbatin, •o dorl-.
xar qu• "''Porctos d• -.1.1a Yida privada lnf'lo.~orncia.:s•• s,ua Ylda prDf'l•slon•l or por Yalc:r-.:oor dor ••canls•o• orapúr los para se ycr no11e•do .,.,..,
"' sua prÓpr 1111 WMPr•••·
Quanto ao o;r • .Joio Hun i:z, l;!ols
Merclsl

af'lr•o~. nu• encontro oc;orrldo or•.su.a ca••• ao sr. Joio Car.los
Luca, dlretor da Petrobr'li.l. na c!lrortoria do sr. Hotta ~!lga,
'NII

""'"a leónico.

"lriOPI"C c:o• • col•borar;:io,. a si 10 patiD. do sr'. H•Milton Sérgio Albert•>:;:!

colaa,

••• era.· po$S(1t41l"j
de

port,.,.cnto

~;or.

Pro•avcnda vncont roa •• aua c a••• c• rest aurant •• • llotR ~a,~ a __":!"·
Hunlz •••1.1•lu, pratlca•ent .. , a condlcio p.roe11ir>flltl' d• li.rbltro •

.lola

Abril de 1993

Para

privado,

t~ad1.1:Zido

na

III<ÍVei~

b>ls~:.a

al i01orntava11 !lUa a;:io• o c:ofl!IP•clall;~:adot.

de c;i:>iihiO:i•er>tos

ti<Jntar ,..,u n•gdc IOJ ot o pollt lc;o, quando,

•*

~orllulda•ttntll!,

d.....,•-

••i•

ti"OU s;.onh•c;orr, co11 int i01ldadc, o qua
P'ai.S111V• no llftbito
f'echado
do govw,.no quor sor lnstal•va ... Bras/lia, •cndo lndl~adorcs dorstor
téplc;o_ dor su111 ,1\ll'ndlll, as tlltnçlres à "111provaclio" do no11e do

{lundo

ca Bra .. il

Albarta=l
decisüors

!lO~

do Congror11!:0

!'<Ystornt:o;ci(o

sr.

a bi.1111C.,. de r·orcurso11 para Sll!l"ltM ut 11 l:zadot. na•

Na~lonJ~l'

as

r~t+'erinclas

ao !IUadro dor f'or;:as de

do Hinlstra O:r.:lr-cs Sitva1 o conhorci•cnto sobr• •

"'l"orsis-

e• branco • .Justlf'lc;ot.L-str pera<ltor o sr. Alf'•u ValanC'a c;oao ••ndo
"'gar1.ntla na hlplltor•or do sr. 11h· Luca nllo apres•ntar ua b0111 traba-

u•a
\11 .....

-

usu!f'r1.1iu de lntar•ac1es rorleYantes or prccloaas sabr• o

f'~n<::lo

na~ornto Ollorrllclonal d• Portrobr:ls- nat. •l.roras. de rorflno, dlstrlbulcio •

c'oilprllS - ao lon{lo de pelo "'"nos. c: ln<::o o~~ncontros "ant idos 11ntror agosto
dor 199• e: •11o•to de 1991, COII o v . Ha111llton 5olr!IIO Albltrtazzl
Dr~
su~ter

' •ond,

intendente do d1tParta01ornto c;a11orr"c; lal or de outros c; Inca cn-

coatro• co111 o sr. SU11i0 Abra•ant Gu•rbat ln, assistwntor do dlretor

~o

••rclal~.

Coaorstl" olltlao, o nfvorl dor rclaclona01•nto <:llorgou ao ponto do,.,..,
Hun I z ... ~padr I nhâ-lo" Junto ao Pr•• i dorntor Al f'eu Vall"nca,

.Jollo

•nellal-

nhando-lh• o .:urr/c-u1ulll ... u ... do Slt\1 ,.li:F'llhado", adr"edc01•nte preparado,
par; prwornchotr o c;argo dw superintendentor de tl"ansportora, sob o
arsuaen.to de .,..ora n011orsciO do c;andldsto da diretorla, ar. Arthur Cas~lano,
contr...-larla o "'porasoal d• Bras/lia'"', A no•or•c:io dorstor últiMO
aclllloo.~

sorndo f•ita às pre••••

par~u.•

o sr-.

Àlfe~ Vale:~ca

acrordltoU na

c:•d•u •• lnstalacies de sua eorprorsa Palo Al iaornt•~!iio pat"ll •
r~n<ll;g.c:io
dor Ullla entrevista a quor foi, sUblllctldo o sr. C•rloa Alb~trto
TortiS&I"Ol~l,
f'unc I onãl"l o d• lntcrbrá•, , oraprors• WM orMtliicSo l nd I ~ado
11a.ra tl.nto f'Wlo sr. X;~:euss• Dias Braga~ na ocaslio, diretor da Braspc-

tro- levada a <::aba

p~~rlo

ta111boi•

fo.~nclon,rlo

do sl•t•••

Pet~obrã•,

ltd•undo Varorll• 1\orlrelca, aliás, asaor'lisor do sr. Izau••••
fâ'r-Mar 'IUI.dro da pors:o~oal ,.,,.,. • \lua ••presa Palo PwtrDloro.

~o•

L~lz

vistas

~· c Slfr.g I o Abr ••ant Gucrtli.t I n.

Do

f'ol a torr "'Ido "u•

pr~tsid•ntor

Sl'lll 'prestigio,. por nllo ter rccel!ldo

nenhuM twleva•• de c•J•Prlll~ntoc, ~-nunca twl" sido cha•ado ao Pal'llclo
do

cornirlo idorotôg1co e: polltic;o no qual s ..

de~••

as dWnúnclas dor

1dadv11 n• P•trobnl!'i rfl'corboru '"" tintas soai" fortors d;o, proposta
no;:ollb..,ral iJ:antw Uo ro.'~éll-fliiPOSSado !ll:lYorrna Callor, quor adotou, na
caapo da .. conoala, "'" b1'1nd.,iras da privatl:zacio, t$>1 d~•r•g~l•••ntacio
do c;o11bate ,.~;~,. •Onopôlla,.. Tal orltmtacio af•tava, 111u.lto d• parto,
valpr••· convicci•s
COIIO IOOnQpOl Õ!'ita.
No

f>lanalto ne• ter" sido r•corbldo p•lo Prorsldantor da RepÚb\ic;a. Acal-

1t

o NodU!I: op,ç,.-andi·

da

P•trobr::li•, CoNO I'Stllt•l

pa'll,.o so.'g<.i.lntlt. qual seJ;o, o dor i•ple:• .. ntar d11ntra da

orlltrutur>~.

préprla

do Eatado, or ""Sill, taoobi11, dentl"o óll Pctrobr::is. su;,s orlen-

tacior'l, o novo govcrno Ylu o c;on'fllto •• torno da~ idil:os :o.•su11ir conc;rctude :~~lnda 11a!or por<lue Pcr•onall:z:•do c protagonizado porl•• dlfor~
l"cnt.-,; porssoas di. prdprla E•pror~,. ou convidado• de -!"ora,.,., torno do,.
'IIJ.•is
•lllla

o;on!'itltulra•-,.c g,.upo•.i'ayonlvels"

c;ontr~rlos

à

I!Op-laota~~o

nova arlorntao;io. Nor,.,tor particulillr, o COllt'ronto ornt'r~

r-ios da u•a •)<poslcio ••lar da E11pror•• ;o,o ••rc;.do, sua

OIJ

da

partidá-

lnt•rn:~~clc:ona11-

:z:ac1Õo ..- at I t ~dor~ p:o.r• pr i" 11 ·~lar :o• at I" Idades do•m•trra/11 "' os part 1d"rlos do Pltl"f'il clâsslcc de atuacio, pralliorrvando o cortor naciona\ista-orstatlata, co,. linfa"" 110 ~blllst•cloocnto ir>tcrno 1r prlorld:o.dor para
'foi

s,., Alf'cu Val•nçs ror,.'lialta•o• quor, iliO ac;eaar o carga de prc-

aldentor da Portrobrlla, contoldorrou-se honrado "ar4• te11aroso Pcl• f'alta
de relac:iona•ento pollt l<::o. Tal..,.'>:~ e• f'unclllo disso, ,.ua a<.tto-avallaclo

O

i~ron;ular

s<~•pror

bllldade

uoo'a con,.t:ontor

,..or

nos_dltPOiMenta~,.

n11 atrlbuicio di' r•sponsa-

parta elos f!J,nc;lonários q.~.., estlYorrl.ll deii'Ondo p-antw

a

CPI.
Ali• dos c;onhv.::•da'lõ rvflor1«1S ec;onê•lc;o-+'in;anc;eiros •NR a novidade
tr,.~ia p;ora a pr!lprlll ~rêo.,o•>• nac;ional, ~ia pod•"' 11cr dcsPr•zadas as
c:onsorquintlcs no ~:o.•po 1t><C:luslv:.11ent• n~tiiOCI"-1• J" quor ;o, holdln# do

si•t••"-

ro:a\i:.:;o,

r>org~c;los

dor bilhÕ<iS d•

d~laror"5

!llnu»lHr>tR COM u•

~c•

torntar 10antcr o col~ga sr • .Joio Carlos dor L1.1ca no c;>~.r~ d• dlret~

no.i-ro da e~prc .. as c<>Rpr~~odora• ~ vvndordora'll de pr-oduto11 11" so:rviç:os, no
Pais orno ~xte~:r•or. E i nc11s1t caRPO partlcul~r dos nor116clos q1.1e oc;or-

•• ••"•a co01 "'condlc!õo .-Miglda. ncatll últl•• caso- qu• .•1• re1111dlou;ainda conti,nuou ••ntorndo relat;S.-s co11 o sr • .Joio 1\un.J;~:, t_anto ~~e_ dele
,..-,c.-beu o r:ur,.-{Culu• do llir. Sirglo Abraaant pillra aval iacio. Co• watc

~o"' l'rc:ql.iinc sa, •<~ · dorn<Jn.; ias dor fraudes, """ P:o.SI•"'•ntos de .:oooissiell it>dcvidas., de c:o•Pr7ts c;o• prcco:~ .. aJorlldos, .,llc;l,.•e:nto de or•f'I"Uas;.,
lapo•i-;.íiO dlt intcr••diillçÕor,.., A:t<::-.-dal porquor ni:o nos lnterw•-

t 011 orntl"orv lst•r-.. e c a• o SI". Joio tlun lo:;, ac;orJ too.a ""'• l nt crforrinc; la ,.ll-

ra

tiPo

de auto-c;onsldorracio or dor pod1.1ra e><Pllca-s-or • •bl'rtura d• espa-

ç:os

cou,

c;oao ColliS"io5:o parla,.,.nt!lr dtt lnqulfrito, •valiar "II,.RIIado• econi-

mlcos.,. fln~ncotiro~~o. ne• ar-lRnta<;io d• polit•c:o., "'-si11 tOM'Iot" ~. •~lai

ll.s aariobras do cr. Joio H1.1niz na Portrobrâs, sub11etorndo-sc a p.rorslnt•rors•e da Co11panhla que dii"I!Jiu.
•i•~
lnfluin~las •stranh-.s
·~~ol••· e11prorsa c;onc;ordat'llrla,.
Por f'i•• a;c•ltau po•t"
un: porta l'wtrobr'lls,• ta.boloo
o;.,. problor••• nas ~··
c:antrolada do Gro.~po !'k
i•dc «ue c:onscgul1.1 vendorr 12,:$
t>'l'otados por ~rst11 R~tlatdrio) duh llhõwt. de •çiors À P•tros <

ilRIIIIis ,., .,obrvtuda, p,.e:judlcial• ""'"' intcrasso:11 da Pct~obriis.
Entra os prot:o.'9or>lstas "'"'tc~nos ;.. E.,prcslll roraaaltamo11 o sr. P.-dro
Poaulo !.IIOfll Ra"'o;~,., secrct::lrio d"' SAE; o ~~r. J.:.lo Educrdo S:..ntana, Hlnlstro d,. !nf'r"'--lf~trutur:!ll o ,.,., S~r~io Pcrai~a da 1\oc_ha, ,.,.;ia do ~;r.

rantor ,.U.a. gcstio n• PWtrobr.: ...-

r> .. dro

•

dio• d• per si p"'ra. no

Paulo,.,

~ont•>:to,

;.dc•o~propriorti••lo

~oatlentftr

proccdlll~tnto!l

ua iZcJubr:o e o sr ••..Joílo

l~rorgu\7tr'ltll,

1-\un~"l:

Alvor"

Abril de 1993
0\oV~Irl<,

do:

.ia

E.,p,..~,.;o,

c

Erno:~t'o
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-s6c~~::>-PI'OI'I'~t'to>.-ic

da Pelo Po:tnilRo. Jo; <:ntrt::

Qr;.

ltl"b<:l"l O& dl.-.,t<ft"RS fllluriclo

Ó.-itp'

PA::~

Os o;,u.~<trlntRndRnt"s

c.o"'""<;)ZI/10, titul•u•.,. adjo..nto,

Iii'•·

d11. CE~ Hont'a<;!cns Ltda era Pl"ttC:ál"la,

r•

nio , atendIMento d• raqu Is l tos do EdItal, I"Cf'er'ente à
propost111
tos

-

o proce••o dor c Is <I.- I o I nt e.-no di!. Pctrobrol•, c a PR C: I a-

Esp~~rt-l:t.l ~~~ Petrólto Bl"aallelro

nll; 9.8-47.0!21.91, que t.-:.tav:a dlt ob.-a~ civis c::ontratadas Junto à

Conc:lc

Construtor:a S.A·., par:a a

Bahla,

o sr • .Joi.o Hunl:z:

CoMissão
••r
USS

Alv~rs

R~rfln111rla L•n'dulfo Alve~ - RLAN -

do: Ollvo:lra, ltM fins de 1991,

- ta•b<f"' conho:clda co11o

"p~~rdáglo""

-

d~~t

qu~~r,

6%

S~~rssio

152192, p,-ofer I da eoo

S.A. e •• sua

O~tclalío

d•

d• 01 de ab,- 11 de 1992'.

-

~~rstlpulou

já qu~: a ob.-a, CoMo 1.1111 todo, orst ll\'1'1 avaliada ••

li

IWMbnJa d• [)1,-ctor la E><.,cut iva da Eapnna qu• ap..-ovar'•• as opt-

1"111ç'iics de contrat:t.çio dos serviços beM coooo Ch~~rfes d• nfvel hi•rá.-qul;.
co

valor',

hllitÔr'lcas, of d• CR'i 196.9M.680,II_ol.\, ao c:i111blo da ofpoca,

!;00,010 .11,

NOTICIADOS 00 FI'ITO

na

atln•l VRIO 111

o:• ~%, a so:r paga por aqu~:la constru'tora, cuJo

fll<ada

Pr'O:O::OS.

n~

P lcná.- I o

na s;u:r. OlrRtDI"III. de EniiRI'\hll.r-111., r.,lativo à concor"rincla pú-

f"lc:a•cntc

bl ic ..

Mendes .Jr/Rau•a e F"elciT•nen!lc•

Trlbun:t.l de Conta• da Unlílo, Clll seu Relat6rlo Par'clal refer'entot

Insporo;:ílo
11.g 111 ::~:ar

tic:nlca • rcsporct Ivo r'eCUI"IID Interposta pa-

con~6 .. o::i~c

NOTICIIIINTE DO FATO

S.A.

NOTiCIA DO FATO

P-.r•

Inclusive ha-

VImdo recurSo lnte,-poato pelo -cons6rc lo fcla/TIIflange
-

C1m•tr~,~;lor"11.

P.Xti':l

~stava eoo 'estado concor'dlltár lo e a sltuac::ãa tlnanccl-

s.gn>lg<:ns. vão af'lonll" 1:11 c;od11. c"•o o:•P<:cí-l'lco.

Pr'Dplna "'xlglda da Conclc

V~~r,-ol.,.,/CEC/Sct~.

••Pr'es:t. VRI"Dloo• Estal~~rlros Reunidos do a.-.: .. 11 's.A.

a

da.

Hal'lltlton

1\lb.i.-ta..:::.:l Orumond " Vai""~" F'r•c:a1sl. Af'o.-a <Ot.t,.,.., outros pc.--

SIÓ.-glo

Jr'r•51ulal" do' consdr'c:lo

n;~, conat.-uçio d111 platafol"lllll scai-sub••rs(v.,l

Lu111••rs

Jo$o C11r-lo11 de: lyc;.,

A1Vllll"ltl11lllo

<:lo: Ollvelo-11, I:teYiôiO: 0111• Bntgll.: o,.,.. LJastnRr fl"clro:,

Jcsi

particlpa~llo

cl

l'lt.,,.nqs

011 prO<'lll<icrtt;, ... Mott;.o. VIII III:!., Edu~rdo h:i~<cir•, Alfliu Va.1cn~ll

Terça-feira 20 3443

que to•aralll d"c:ls3'c:s • ••se

r~~rsp•lto,

o::onfgnu;: relat;o.a os autos do

proc.,sso no TCU.

CYS

3.939.11133.<1i62,37 ou, ap.-ol<]IOiada•cntc, USS 11.7 nlll!3'ors.

ia oópoo::;o.

Ala~deava-sc

à

l"iill

qu~:

o l"eO::UI"SD obtIdo desta fDr'M;t se Pl"estad~~rput_ad_os.

fo.-ru,çio d" u111 fundo para c:orro"'P"'" P'J.I"laNI'nta.-es -

fC'd~~r,-ais

e

••nado,-~~ro.-

de for111a a quo: o 13overno

d~~t

o:ntio

NOT:tCIA DO FATO

conseguis••

:ap.-ovar •atofrlas de ,.,.,u lnter~tsse no Cong,-esllo Nac:lona1.

Luiz:
tor'no

de •cu valar o> o no111c do

Alc~~ru B~rra11o

lou

dl••"l

a

USS

,j~ Pctr"lOC:CI Oll Co111pan11 Ltd, eoop.-esa tr•dln!l.

».dqui,-!u

2"10

11111

b».r.-fs d•

<ilco

no

d.l•

14 d• ;,gosto d• 1991. Dada a trian<;!ulaçio coMer'C:Illl

Au51usto 'Ta.-quínlo Pordnrll"ll dc l"ro:lta,.,

~~tn!l"nh.rll"a

da

bo:n~~rflc:l,rlo

tal

c

a •udanc:a do t,-aJeto

cons1duada

.-eport ou-so:' ~ob,.., a "><I st.l!nc: I a da COM lsslõo, as ""!IOC: í .-c:i•s

Cano:: i c:,

P~~rtrobrás

A

25,64/b;o.r.-it-ClF

NOTICIAHTES 00 F'ATO

utlllzade~

para o

~~rnvolvcnda a Coas'-

transpe~rt11,

o p.-ec::o

foi

11111ls alto •• USS 8.23/barrll, o qu• ac:aslonou pr'cJulzo de

USS 55 Mil, canfon>ll per'lt:olg.,., ttcnlca da Policia Fca.,r'lll.

11 o!:dlo .Joai Rgdenn11bo:r

LIAa Notta, l!:n!lo:nho:lroli da PetrCibr!ÔJ..,

-

Soórglc Abraoumt G1.1nbat in,

~

Pclltl:t. F.,do:l":t.l

>'Ync:lo<liÍr'ICI da Pottrobnlll, qo.Lot r~~rv.,

<IPI.. 339192) :t. rlnalldadot <!o __o;llnhei~o aJ,siM :..--

r'ou:adado.
NOTICIADOS 00 FiliTO

TESTEI'IUNHAS

- HaMi_lton Slfrglo Albc..ta:z::z:l

Alceu Bar.-osc LIM:t. N.-tg ., oídio .Jo.S,.i Rodomh.,bc,.,, cng~~rnllelr'CIII d:t.

-

qut:' guvlra"' tiS ,not kl:t.s d.- Lu I>: A1.1~usto Tlorq•Jinlo, P~l"cir'':t.

Pctr'Clbrâ1o,
de Fre:-itllS

1!:

Va11ner' l"r'acaa.:.l

traUNI!r':t.M à CPI.

U

NOTICIADOS DO FATO
- .Joi<:> Muni: Alve• do: Ollvcir':t., ••presllr'iD.
- .Je~so!

Ollv~~rll"a,

Br'itCI

11><-dlreto.-

d:t.

No

Dll"l!:tOI"Ia d., Eng•nhllrla

rht P.~tl:robroi.c.
- 11arco AntGnio dll Ro<:hll Trlstllp, Aoi•lc~l!:ntor d• 01.-ctorla d11 En-

30

a

rorp.-.,sentante da tntRr'petrol no Br'asll, par'a • c:o111pra d• 27 D.

11111 tonelad:t.s. do: diesel. Conquanto os C><llMCII tic:nlcos apon_taa par•
I n•>< I st inc; a d~~r p,- I v; 1•!11 laM~~rnto da IIIIPI"eca oi'er't111ntc ou par'll ausln-

cla

!lllnllaro:o. d:o. Pet.-ob~õ\~~o

21 i:!• ;,gosto de 1991, a Pottrob.-:l.s fcc:l!01.1 contrD.t;, co•

dl;o

[!:d~br:t.,

d" prorc:os

~~rlev•da,.,,

i di' •c notar que a assln:t.tul"111 da 51erente !IC-

r;al da Int .. rpctl"al nas c:dpl•c dD. ca,-ta d• Cr'otdencla•ento da Edubr'a coooa sua

r~tprorsotnt•nt•

ollfcr11ntc
so:l,
RE:lativaM .. nt~

IICit. proJeta"' d11r li<IUislo;:ão/ccnlltrl.lc;.io das pl:t.tafor-

Enchov:t.-PPE .1, Enc:hova-Oo:;,t R-PE0.1 , Pll!'trobnl• XIX-P ,.XIX, AI bac:o~:t.
i-PA!I.J.

Unld:o.d" ts~ac:oonárl:o. do: Pr'oduo;:!i<:> 3 - UEP.3. quot vho

"'

analisados
o;:'iíors•

po:lo Tribun:o.l dR Contalli da, União, hiÕ

li'

l~~rnda

ciu~~:

p~~rr11.nte

o •cs111o

afin•l vcndidCI, o:

r•rcs~~:ntantor

da

a Pctrobrâs, foi dada, pRlll E.:.tatal,

~~r><CCutlva 1<PUS~~tra

~~:ntrto!IU.,,

c~o

na c:ar'tll de of.,rta do dic-

diD.<J antlts, ao ar. R•ul Hollooann, re-

Sr•cportro, co., a proJ!osta d.c vcnda o;lq

tardE, no IPL 339/92 l'louvt ro:conhRCiMcnto d:t.

Pr'odl.lto.

aut~~:ntlcidl'ldc

Hals

das asslna-

t uras.

obsEr'Vll•
NOTICIAN'TE DO FATO

diflculdadorc lntnrpotot:t.s pE!'la Po:trobrlls para o

orsc lar .. .:
~~;h!

t .. o:nt

oto

at.,ndlru•nto
'Sob :a
bl

i\IS'Ii"~ulntltll

da

o

dos pontoç llfV!'.n~ :t.dos na I nve10t lg;o.çi\o 1 cvad•

por uquch, E51riul11< Co,.t•, c:oAo eXCMPllflca o
doi

lt .. ns d e ••

~l~t!lliO:io d~~r

contr,.,tCI

3'::\:1.24~.78R,7'1

ttmdo: cablvotll

dCI

qu" CIS dtldos cio

~upo:rc,;;ti.,açia

!'1.19,

pn-fclto

e~rlc:lo

IRCE_IR.J

rc}cv:ant11_~

e

n~

Sl!ITroSõsj-

dot "~•rvlç<:>S :>.d1~ionals otvotnt\l.,is""

<!-846~09-0-9:!),

J'

qo.u•

não

P-1102/92)

325192,

i'i>:adCI!I ·.,,

(ito:M
tR!i

"'nilCI "'"' CRS 3~4.6S9.302,81, confor'!ll*" "" ~~rn

HOTICIAOOS 00 FATO
-

Str!l•a Per.;: ir• da Roc:l:la.,. dc111ais. ,sócio• d• Edubra
H"'Milton Sir'!liO Albcrtaz"-'1 Dr'u•Cind, SUPCI". c:o•llr'C:Ial-Pctrobrás
\la111ner fr'ac:aiólll, IIUPcrlntorndo:nt• C:o111.,rclal adJuntO-P~~:tr'abr!Ôs
NR11oon Fo:r'rclra da SI1V111, Eh~~tft:' de •~~:tor-Petrabrlli•

3444 Terça-feira 20
llllclaaor11to do

Q",

NOTiCIA

Rlchal"d Clroren, da Coastal Btat•• Tl'"adlng Inc.

Em
NOT~CIIIo

entil:o

DO FlloTO

co11
No dia 19' de sctor,.bro dor 1991, ""' cldador do RIO~· .Jan .. lra, o ar.
Gr1:orn
Jr,, Vlcc-Prl:sldornt•, n<n EstJuSos Unidos,
da Coaatat
Stl'.tors Tradlng, Inc. "'•ntorYir convcrai.S to• o ..,.. Hai"C:Q Tolllo Catlf 11a-

Richard

rangonl, cansl4ltor
doru.

prlv•da,.

,...,...,.r~o

oo

FIITO

dccorrincla

;o.s e11pre•a• Hlchel & War-de Ltdl., da Col8abla,

Verti.,nta.s Ll11ited Corp.
natur•:o:•

Fllsan~

at4
os

do Equador!

Goldlf!ark & Da,.ret, dos Estados Unldo11. 1"<1111.

1t

dos contr..to'll atof •ntio vi

ge~r.antlts

+'CII"'I.M pagas ••

se1Uint••

'IUant las "'-'Per I ores 1110 qu• 1111tl" la razoáYel para sey ro•p I Ment o•

da or•prorsa Pola.P•trdho. Entcn-

mornte ~~'•ria bo:M sucedida, a pal"t li" dor ~rntio, nas vendas de •••~• I"'"Ddu.-

Nlchel li Warde Ltda., USS
-

Fl"ac1111011l d• dar apolg i. prOPO•ta do •r•

Maran~Jonl,

3,0!1}'.~01.01.

Fll11an, USS 51U,i56.5ó -dlc:u,.o

to!l. à Portrolll"áa, •• •• f'l::r.ess .. POI" Jnto:nuldlo d• PolD Petr~l .. a, do ,que
•a: queixou ao dlrortor Haul"íclo AlYal"rnga, da Port.-obl"lls. AcusQV. o til".

CISET/H~NF"RA

p:ara ressar.:;l••nto

Verti entes, USS 3.5 Mllhíl'w ..
Opld,.ark & G1.rr-et, qu~~;ntla !lflnda nio id•ntlf'lo;:ada

+'elta ante-

rlor.,ente. E:10 c;:onti".,P::Ortlda, o •r• Ffac::•••l argumo:nta ti-lo ln•trulda
a
+'orroallz11r a r~rpro:111rnta~ia que vln~111 •nont~rnda 1r10 termo•
lnf'or•afs.
F'ur

outra lado, salic;:lt•do, JnrorMoU lo Policia F•dcrll.l <lUc o sr. Car-

los

Sant ;Anna n!i:o .. ,.., o "•Prtsentant~r da COASTAL p;orll vendas ii P~rtro

MOTICI,NTE DO FATO

'

Tribunal d• Contas d• U~liio <R•lltÓI"lo Tt-•12.1S-4/•f1:...7) ·

-

brols, l!l.dolit Indo IIPtna• ti-lo c::onsultado sobre lnve•t hocntos na "rea de

TESTEHUttlflll

petrDqu•"•l.:;a. Este últiMa, por toua ve.z, ta•bof"' à Pol(.:;la F•deral, dlss• PO'IIIsulr uM contr.to part lc;:u1ar de r•pre•entao;:ílo dll COASTAL na .-,.,.a

- CISET/MINFRA

dt

da llqulda=iio da Interbr,s, o• COIIPr"OIIIasos

1111nt Ido• pel;. e11presa vi•r•• sendo c111nc:elados. ll•ntl"e eles,

o SI". Br"'"'" Jr. quor o sr. Mlll"anjlonl o advorrtlra quo: • COASTAL. t;D-

Va11ner

Abril de 1993
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petraqu,fMic:o• ., 11.\IIUio;:ou ao a+'lnoar que nio só a COASTAL ••• outra"

cmpre•a• "estranllelr•• "M•nlf'11'11taraM algUMa pr~racupacio c;:oM r•la~io aG
c;:o,.porta••nto

da áre11 <:oM~rrc:l•l da Pltrobri•"' Jll qu1r nio tinha•

ao S•Jperintend•ntc Geral da DECOH, o auc neM Mc••o D ex-Pr<~sl
dente Carlos S11nt 'AnnlP. logrou obtet'. ConquantD lO<;USell, O C:OMport•Mcnto
do •"· Green ,. de s•us asso-:ladoll deve •er 'IUestlonado
dt'll<:af t ada

11.

J"

HOTICIMIOB DO F""'TO

•ai'll
- Wll•on Jo•i p.,.~~onl, liquidante da lnt•rbl"'•
- R11nald Young
Oullh•r•e Galvio Caldas Cunha

que nio 011stá

h I p6t '""" de IIYIU ao;:i•s v I sareM tfôo-•omeni:. e lo

Karku'll Moses K•tz:, llquldantlt da Interbrás

de11t ruI o;: i o
-

d• •eu• concorrentes Junto à Petrobr1h.

Nltseh Bra•ll
Ella.110 Lo:iva., e11oP01111.

MOTlCIANTEB DO F""'TO

COASTAL
Carla• S:t.nt'Anna. •1<-pre:ll'ldente da Petrobri•

NOTiCIA 00 FATO
A Tec;:na.P• pre11tou •ervlo;:os 11 Pa.r..lrlc E~tl"!lll Oroup, dG11 EUA. nYIII.
propo•t• d1r venda de petrdlOU> nlg•rl•no dl"11tll e11P1'"es111 lo P•trobrol•Ncsta condl~,:io. f"ez ~he11ar k PetrPbrol.s u111a c:art• da hllll<~rian Natlonal

TESTEHU*I"'

Pl"troll:l..\111

Corporat lon,

d"'tada de 17 d• sctt:lllbro de 1990, do t IPQ

..11

ques inter•s•ar PO'IIca" que, ••Is tat'de, revo:lou. ••'" f'alsa a •••lnat ... ra
do slgnat:lrlo. e1<ecutl11o da e11pre•a nigeriana. A f'allllf'l.:;ao;:io +'ol con-

NOTICIADOS DO F"ATO

•YIIIIlda na N l11ofr i • e a !>ac I f' I c: Energ11 Ot'OIJP l"ec:onhec:eu a +'l"'aude. A Tor<:V;.gn~r

-

f"r;<oc assl •

•upo:~

i n ttmdente-lldJunt o do

DECOM-Petrob~áa

nape li;I"'IIUII<tnta ter ,..,ccb Ido o dOC'-'MCnto co1111 boM, apenas dando curso 11
Pl""oposta, 'lllcM !nten~io de dolo. A Peti"'Pbroi.s, ao f'ill dos trabalhos lnte r nas

f"

"'1Lc:l•••nto dO sr. Daniel Santa•al"il., da. eMpre•a. c:hllwna. CAI"E HOitN
ln+'o~Mac::i••

det~lhad•,.

doa. _pa11'110" do •r. S•nta,.a.~la eM 6rvios da

de si nd I cinc la p:..ra •purar ! rre11u l•r Idades na. E11pre•• b•n i u

T .. tnap• dlr 'iiUa• 1"o:laçÕ1r11o I;OII .. rCiais.
NOTIClANTE DO F""'TO

Pct~ob~is

dur11nte vil.lle• ao Rio de ..JMelrQ, f'oraM-lhlt rlltpassad•••
volta ao Chile. oor +'ai<. co" tlod!cac<l"es de que teria 11als f'•cllldades
pl\rll concro:tlza~ negOcloOI COM 11 P•t~obr'ás por lnt~~trM.tdlo da Edubra 11t
d111 Palo, eM proce••o de alicla•ento qui! le,.b~• o d~t$<;!"1to para o
G~l!en

J~.

-

Co10!11'"-io

<le

Slndlcincla

da PetroDriiÔ11

(0r"dCII

de

SuvU:O

P-OOõ!/92)
NOnCIADO DO FATO

NOTICIANTE DO F"'TO

TESTEHUHHA
-

M:~,urlr.Lo Alv•r~rnga, dlr~ttor c:<.>Nrclal da. P011trobrás

A de•._'!" d'"ll 'llluspeltas não ldl"ntlrlc:••o• Jrregularldadi"S vave"
que mereo;:;ft'J"doi•t-..que no• 'lõe!lulntr• -'Pisddlosl

NOTICIADOS DO F'oi!TO

-•qui.:io;:llo

de

3 carga,; (258 ,.;1 barris) d• die11el Junto à

Marc:

Ri=h, eiR 8 de aiiO'IõtO de i91'11
S~rglo

Pereira d• Rocha e dltMI.is 11ÔC:iO'S da Ed'-'bl"a
..toSo Muni:.: Alves de Oliveira • de11111s sócios d:a Palo
•

Dlstr.to•
blal

da

Fllu.n,

Interbdis, e• llquldao;:llo, c:o• Hic:hlltl & Yard011, Coll•E<~U11dor1

Vlltl"tientllts Ll11it011d Corp., Elltados Unhlos •

8old11a.rk & oarr•t, Esta.do'll Unidos

A,.sl•, a BII-OTVH esporr•va qu• .os fundo• d• pensio nió sol e><erc••a opçio co,.o lll<:lonista•
d,_ .. P«lo Mercado.

•=-•

ta .. bÉO> adquiris•••' '"" toPbras r,eJelta-
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Abril de 1993
A<>

f'IM do p.-acotcso.

das pela

Sad~~:,

das Ui bl1h'iles dlt 10o;:i•s Pl"•f'eO"'enci•l• aMitl-

d.,z: f'undas dot P'"'nsio, todas d::a órbita de astatata f'edR-

adqull'"lra11 53,Q blth'õ•s dot •~ÕotiH B~nc::o do llr10sll o: BNDES, 11,9

rah.,

bllllics, f'lcando a PI'Ó.PI"l,;, controladora da Sadc, a Sotqulp 1:.0111 1:5,2 bl-

lhics.

o' val<>r dlsp•ndldo p.,los

O 11ercado ao! absorvcu e,2X da'li ao;ãots.

f'undos chegou" USS 10,:5 MilhÕes, <:onf'orM• o d1u1onstrat lvQ" seaulrl

trls

naYios-tlonda de poslc;lonlnll:nto dlnlhtlco, duas plataforaas

•••1-

~o,abaers(vcla anc:oradat. c dua• ~tlataf'oi'"M&s ,.,.,.1-s~,o~bJJotrslvet-r; anc-or'adas.

4,3
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IYos p•ra l"tCI"Y,.n<;:i:o nos fundos d,. ,.,.,.sliio. No c;u;o d,. f'undo• d,. pcnsio p•troclnados por caprc•l\s ou. o11tra• in•tltulçÕ~:a da ad•lnlstraclo

t

f"cdcral,
l.,l,

o ••c.anlaMo dlsparrodgr desse t:.rocecoso, prcvl•to na

r'"'f'crlda

dcvc 'llll'r lltlonado pclto. patrocinadora e/ou pcli Scc:rortarlio Nac.loti., Prcvldl!nc.la CCIIIIPlca,.ntar por •ollclta~lo doa

nal

lnatituidorea doa

f"undo• ou de of'/c:lo. A dl'apclto da rigorosa go:ncralldade do f'cn811CilQ,
a únlc:a Oll!lnlf'cstaç!P:o c:onhco:lda lf a d"' lna;io t;ont"o de patrocinadora•
•1uanto d:l.

Scc:rct~r

'"' N;oc lonoal.

As lrrclllllarldadots nos fundos de Potnslo

t~rodlc.lonal

A
A

autono11l10 adMinistratlYa •

t'lnanc•lr-ll dos f'1.1ndos dor pen1<io

rclaç~o

!aa rc•pco:tlva• pa,t,.ocln-.do,.••• dctlnld• ,.., l•l• f"ol

t••cnt•

B.!JredldB.,

aqui

analisadas.

de

Cto.Ptl'lcio d'"' rcc.un•oa ,Por ,..,lo de c•lssio de! liÇÕes. Dada c:o01o !LI'III pe,.a-

ixlto

pe:ctiVaa dll' rcc:upc~so;:io "' c:urto pra;z:o, o •cr~:ado, 1r111 ncnh<1111 aoOil!ntCI, a

d~ a;i•• da Sadc, por alllo.i!ll:tS

f'unda;.Õc••

dI rcçio da Sa.dl! c:oncentrou· Sc<la cal'or<;;o!l no c.onv .. nc IMrnto do10 d Ir lgcn-

liSte rotclroJ a llbll,.a;io d'"' rcc:U.r'loll d'"'vldo• pcl• ECT ao Po•-

tcs dos fo.r.ndo• do: penaio v"lnc.-tJiado• a o:•p~caas l'lltatais. O pa.rCtl!r da
IIB-DTVM, contratada prora coordenar c 11\nl:lll'lcnto das' a;ics, dl!pol• d'"'

CDIIIP,.t

da p,.opo;ta pcb

talls ta111bô!• f'ol vinculada la c:onc,.litlza.çi"o de ncgdc:loa'"' !lOS dcSLCIIIbl>ldc P,.estacãc,. as•U.11Irfa•1 o cpladdlo do c01prccndlo""'"to ASO-Previ
Moat.-ou at<f qu'"' ponto aa presSLS''"'" ca.nallzadaa p•l• dl,.ccio do Banco do
llraall, cu11. patroc: I iladono, podclll d'"'f'orMar o pr I nc /pI o legal d"' autono-

•o•

Mia adlllinl•tratlva c f'lnano:.,lra das EFPP. AS'!OoO:I!!.dll a

~r•••

cnt~tndcu

rccuraos f'lnanc.clro• do f"undo :;o. lntcrcss'"'s
tl"anhoa :lo nattJrcza prcvldcnc:ill.rla.

polft!cos~

c-~110

UNa boa o?J;io di! lnvcat ll..,nto. Por l!sae I'Ot Ivo, a . nova

rl'gistrar <l<lC a adio tiPres•nta llqo.r.ld""' c•tr.,.lta.," pour.o n<Cpcclada
nlls boi"""• d.,arccom10nda" aqlll,.lcic do P""PI'l prora ro prdprla cartlilra.
A ~strroto!gl11 propo!ltll i, .. ntio, rcvc'lroda•

rciB.çio ln"'Lcvando-"'"' 11111 conta qu .. algul'lao; f'und•l''il'li:10 aio dRtentor•• dCI papel c Ui dii"lculdadcs. c><.lstcntc,;. d'"' se rcall::ar lllliiO dh.tl'"ibuiçio
dtr far"'a 11 pylvRrizar as :;o.~õ.,a no M<rrcado, o "tC•2=lº dM QP•rJ;io
d•eend•ri d! eertlrinacio d.,.,, fnnrtJÇij•, º' •t!RI rl« c.nlocacio
du pohraa ao e•!bl I c o" u>ar.,ccr_ DII-DT!,JM, 15/3191)

patl"oC: I nadCira-fo.r.nda.cão, o:onllt at Oll-1111' • v I nc:tJ 1a;So do tJao dos

c: •atllolla

4.3.:1:'

finan-

d•• entida-

exigir a

tno111lta~io

mo: lo a IJ.M:O prof'undto. c:rlsc

orpl•6dias

0• grande• negó~t'o• Mo•tr•• qu• o c.a111lnho do

pat,.oc.ln•dor••· A

scgulu

Militas

~~"•

ceira, tcvc aco.r. c:ontrol'"' acl~niirlo co""prado pela ScqtJip Partlclpacõcs,
da qual
i ac:ionl11tt1 o.-...- N•l,.on Too.ntJrc. Par• s:ancá-la, optou pela

dlrc~io

Pode ••r o

~e

d••re•pcltad:;o. c vlllp•ndlad• •111

S•d~r,

CMPr.,••

Clll

Jntelri'IMCntr es-

A!llsiM, a SQ-I>TVM e•pcrava qtJc oa f'undoa de pcnsia nio "" .,><crc•a11:.-.ultadoa daa ai'Urac-lca aobre as lf'I"I'IJUl.,-ldadea nga f'undo• d•
penal o

1'0 opçio COMO a c. I on i staa ••• t IUnbfilll adqu i,.; s"'"'"" as. "obr1111- rcJ«I tadaSL Pll'lO li.O!I"C:O.do.

Ao

fim do proco:'!>sa, dl<!l 81 bllhio:!l de ll.<õ:ll'cs prcf"ll'rcncials c•ltl-

d:t.a prl;o 8adc, dc:;:: rundos di' P.. n,.io, todo• da 6rblta de or•tatal• f'cdcrala,
adquiriraM 53,8 bllhÕRa d~ açÕ.,sJ Ban~o do Draall c BNOES, 11 09
bilhõct~,

portf'ol lo de apl lcaçio dos rcctJrsos <:lo• fundo10 de pcnaSo o! d•-

O
f'lnl~o

e111 lei c, por dcl.,gio.cio,

rcgul11110•nt~do

pclo Conactho HCinctllrlo

Nac:lonal. Na ain••'"' dcst~ r•111JlllMent11o;:io càtá a posl~io do: qu., tB.Is
r .. cur.os dcvi!M ser u.i:ltl:;,:ados o:o•o ln'lltrtJNI'n·to de politica orcon8111ic.a.

lhôcs.

f"o.r.ndoa ch.,gou a

I'Mitldoa

prlo

g<>Y.,rno f'cdcriiOl, os qu.als vi• 110f"rrndo, cM

grr:r.l,

Enqu11ntC1 f'CII poa'llfvcl 11111ntcr ro llb.,ralld•dor das I'MPrrsas estatal•

da

para co111 aco.r.a rcspl'c:tlvos rundos de pensio, o

daa r«,.oluç<lcs do CHN nS:o era tS:o

I>I"IMI'nto

9~ncr111i:Z:ado.

CoM

dcac:u.Mo'avan~o

corroaS:o daa f'ln:ancas. pÚblicas, o conflito Cl' torno dos tcr•os das

,..,,.oluç::i••

do CHN foi

ac:lrrt~ndo-sc,

chegando, lncluslvl!, la drb-1!:•

do

.Judicl•klo. Na "'ttJ•l altuacio, 224 eM 25• f"11ndos dlr Pl'ns!iio 11PrcacntllM
d'"'sl'nquadra.,oento CM pelo ;.cnoa UM t lpo dc ~pllcaç:ilo. LIIV11nti0Mcnto pr~
prlo

a~õcs.

O valar dlspcnd!do po:fci&

11it,5 Milhões, confor111: o deMonstrativo a scgulrZ

bllhõ .. s
bllhõ.,..,
bilhõcs
bllhÕot!l
bilhão:•
bllhic11
Milhões
bllhô'c•
Elos---······~···"'01
Mllhics
Flbra . . . . . . . . . . . . Uie
11llhliR11>
BB Invcst INento•.
4,. b llhãca
BNDES •••••••••••• 7,86 bllhics

de

problc•aa de llquld'"';z: c rentabilidade.
patr'cc:lnadorall

US~

P.. trot._ ••••••••••• 12,5
Pr·c111 ••••••••• '". 12 .. 5
FtJn~c+" ••••••••••• 12 .. 84
TC"los •••••• -~ •••• 2.16
V:;o.lla •••••••••••• 3,0
Rll'al Grande:~:a •••• 2,1
Brasllght ••••• ~ •• 40•
SI ctcl. ··••-······ 8,0

tanto, oa f'o.r.ndoa de PRnsRo ti• aldo abrigado• • adqo.r.lrir tlt11lo'":

Para

f"!cando a prdprla cont,.oladorl!l da Sadc, a Scqulp co• 1::1,2 blO 01•rcado 11Ó ll.bll·orvll'll •,2):: d>1t1

dc
d'"'
dc
de
de
d'"'
dc
dr
d ..
d'"'
dot
d'"'

acô'Rs ••••••• U9.1. 2,437,511.11
•.;:õu ••••••• us~ 2,"37,5••-••
a.;:õo:s ....... us~ 2,5i8,4ee.ee
a;'ife•···~~u

us~

~21,2••·••

açõcs ••••••• us~
58S,0ee.e•
aç:ie"······· US~
391,0 •••••
11ç8'o:s. ••• ~ ••• us~
78,011.11
açõca. ··~··· us~ 1,56o..,e•e.oe
roçio:s ••••••• us~
7B,eee.ee
;çie•••·w~•· us~
19,5••·••
ro;õuo •• , •••• USS
7Bfl,0fll •• fl
a.;:Õcs ••••••• us~ 1,:532,7o•.ee

Ao;pcc.toa lndic.lilrlos da,. lrrc!IUlllrldadc'!O

da CPI c.onf'lroootJ o qo.r.adro dc dcsc,.ooprill!cnto aos liAOitc'!O d11 R.. so-

luo;:S:o CHN 1612 ""' 2"1 fundos de pcn,.io

p~troc.l

nrodo• por cnt ldadcs 'cde-

rals. P:ar:t. ,.ccuraos: 111oc::o.dos "'"' titulo• públ·l<:os., roo letras hlpotcciEm d~rzo:mbro do: 1790, a írca téçnl'c:a da Pliltros or•itc pllrc(cr dcsa·

rla• da CEI" o dcsc:UIIIPrlilocnto I uninl••·
A

•rgu101enta.:io do• f'11ndo11 dc Pl'naio, 111 este propdslto, c•ptanca--

c:nnflvlh:\ndo a sub,.c.ricio, no dia 2/4191, ... novo p21rr.:er, não ac l"o:Co

do~ pela ADRAPP, vai no aentldo de tentl\r dl'ac::oractul.:ror., corotlvlda-

menda

ncoo 10c ro:pclo: a

d~

da• rcs.olo.r.o;:íl'c!l. do CHN, tolllando-as. C:OMO orlcntador11s. dr proccdiMcn-

po"t""

de

to.

Eng>~nll-SC

ro ABRAPP. As rcsolucõcs. do CNN com•tltuc"' lrl10, '"'dltadaa

sc11 g..

p~r• ~ubscrcver

,..,.,t.,

su.bsc,.l~ão1
~lil

no dia

invcsti .. ~nto!l.,

3/~/91,

,.r.

"' Prtros aprgv• pro-

Jo~q•.lim d~

Sll11a

Vlel,.,.,

12 bilh'ifes do: aç:'iiclõ' no dl11 1114/91, llltera-.,c o númertnaho~:ntc,

por dclcgao;:lõo lcgl,.lat lva,, C: CIO todos oa !IC\l!l. atr lb11to .. o: caractcr rst 1-

ro

ca• C'!OS.Cnt I ai !I.

céM-Inprot!l!l-.o dlrli'torll de invvltimento•, "'"~~"· CoHi" Alláloa Lod!, ooand:.
""ecu.t ... r :. c;-onpr" dlil 12,'S b llhÕR!> di: :\I'Õ~s.

Aléa do lllllis, c:onfcrlr lo cxprcs•Ro lo:gal "dlrl!trozc11" larguo:.:a dor
•cntldo.

COMO taMblfOI o i"!!IZ 11 ADRAPP,

.r

lnc-orrcto por cst"r

doa rl!c:llr!loa dos fu.ndoa de pcn-sio qu.c vim sendo lll'nerrollzadaaentc

d•aobcdcclda• $CM ncnhuma c.onsl!qllino:IIO.. Ta: t lpo de oc.orrinc:la é c:apltulada no lnc.lao V, dCI art.

5~.

o .. tâpic;cs a reter sS!o

trrodu;z:ldll

n:aa rl!solo.r.cõcs por melo de t:"o')to:údos ~~'"Pr••,.os, q•Jill!!l acJ:~.I' 011 llooitcs
no.r.•ô!rlc.os de C~OIPOSld{o do .. at lvCI<s n11 c.-a~t.,lrll drt lnvest lmorntos dos
f'undoa de p«naiio.
O fato, IÍ quc c><lstc"' rcgr,atl \cgala c rcgula.,.,ntror.,lõ p;ora :.pllcl!.·
o;:ll:o

llPrCVl\do P:\r:IO. 9 b llhõ"" d., BCiot'll "'•

da L.rl 6.43!S, de t9'17, <:OTIO ""'dos 010-

-to a<1ulsiçio f'oi

ta

do

"r-

F'rllncl,.co

?• "ego.r.int .. s:

~Dn"'"9•

dc

01111~!,.,.,

co.r.J<>

Jo;.o.q~,~;,.

oo<~ndato

dlil di,.•tor

no

'IIIJ.bs.~riçi"o,

priroRiro pareC:E"T ticnlco, aob o argo.r.mlilnto de quc

"ordcns do: Brro!iillro" p"'ra l!.saloo proccdlilr

~

da

da Silv=.o. VIRira, p:artl-

do cont /nuc a.bno.ndllmento dos to:,.,.,Ooõ desf;.vonivcl,. :O

inacrltos

rc-

lldctada p"'l" sra. CoHia Amollia Lodl, substitu-

Pctros, "'"pircu ""' 31!1/3/91~
- o gotr-cntP. dr lnvr~otiNentos, sr.
clpou

cm 19/4/91, a

havia
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- a tllravac:lo fiara avbKrltver as a;lea, •• 3/"1/91, ~ l"'odu.to de
P!"esaJea nlo reveladas l• "'Val• re&POI'dlt af'lr . .tlvaaente, Ji ,...., ••
af'... ta• of'lcla\a daa lnst I tu lei•• f'lrlanc:ell"aa c:onaorc:lad•• d .:oaRc:araa a ch1t1ar il .''droa no dia l2/"'ni. 1a::mf'IW" constatou a C\lth
a ""danca doa nú.. .roe .. da 'lu.antldade di- aclea a ad"'ulrlr, 1:ntre
aa dias 3 e 19 do -'!•o ah, ~ata.- la a indlc.r a vlnciJ.lac:h da declalo
a f'ator . . e ~eternos il .,.,.,...,.la.

lhl1:s ca•a r~:aposta â dupla of•rta 1:, POr' fia, adquir"•
úa IMo ]C)tl:,
altCira de S,S bllhll"c•, '!'PÓ• nENa of•r"ta da pr<lprla Sad•.
O•stac:aaoa no caag da F""'nc•i'l
-o TCU concluiu qua g• cri~érlg• bllalcaa d1: avatlaçlio;~, 'lllais SI:Jaa rantabllldad•• liquidez e segurança, nla faraa ab•arYadaaJ pgr sua
vtz, a CVI'1 diz q"'a a coapra da• •o;~bra• <11,S bllhll"•• d• acll"a•) nio ancontra r•apalda •• qualqu.,,. laudo tófcnlco.1
laproprledada daa afl:r"tas dlrctas feitas Pl:la Sad•. J!l; que
ela Pt"dpr la havia cantrat adCI cnt I dadlta fI nano;;clras para C:QOI"d•nar 1:
a><WCutar a 1ano;;a••nto das ac"i•• na 11aro;;ada.

IIOTICIMTI: DO FATO

- c-i sala de V..loraa Mob lllirloa - Rlrlat,rlo llGbre a P.ti"Oa.

·-

MOTICINfTES DO FIIIITO

IIO'IlCJ:Ma DO I"II'ITO'

-

- Trlb"nal de t:~;~ntas da Uni lia- Rclat,rlc;~ aobr'c Fundos d• PansliCI
- Co;~•l•aiCI de Valores 1'1oblli1Ór\c;~'a- R1:latórla aabre a F""'nc•f

Cilla Mlll.lla Lodl, dll"etora de lnveatl . . ntoa da l'etroa

--.Jn~t~.~la da' BllYa Ulelra, '• 1R'r"111nte de lnYit&tl-ntos da f'•trco•

M0TIC%MOI 00 FATO
- t11rco Ant 3n i a Loures - d lrlpni:• da F<Ulo;;•f.
- C11ludlo Scaf'uta- dlrl11ente da F11ncef

Oa I'Oal~~:ICI t4cnh:a lnlcla"i diit auDacrr~er 9MX, al.., eaao "'•8 ltllitlea de ac.lea, c - a f'lnalldade eK,ressa de alnlal:o:sf' os proltlltllas
IM.COII(at.ga da hds, ·,.••••-•e à pQSI~Ia de ed,.uirl~ eYfl!tllais •Cibras coa
*ll!tante a • .,,. dl:f'htlda o.,.. v1:1o a •er ~:stabeleCido, ao f'la da nl:st,_

ela, c - '12.~ bllhlea de act. . . .-nt•• disso, "'"""~nta o prcu: . .ao deels,rla nl'11 •e -r-l..,.va •• ua n.t-.- ... d•t•r•lncdn~ a
haYia rl:eHido

,.,....,i

•' l'f'OI"Osta. da ••-oTV" de a~scre~r 2:5 bllhles de ac:1•~· ,ilta f'la, o.
· - • · Ivan l"arlaa de ,Ca•tro, cbef'e d1: ~d.:l•~· • Laerte 1'1enusi•r lillraoiJ(I,
dJrltor, ao;~ a~rovarca a ~;aapr'a_das 12,5 bllhies de acres trataa-na caae senda ccsrotra... rh~ da ..Q,..,..acl:a ~rapoi.ta", 'lUanda ,.,.·oposta• f'arli!,• ••
~UMt ldaotea d• <4,1 1: 25. 11 llhl••·
IISHCtOS a dltat.a~;ar1
nava-nte, •'!UI o slt.obaerYa a "'danca doa nW.•ros", partindo d•
<4,1,. RVOiu.lndo para ~~- ~ant ldad• . . abllf'to, 1: f'IKando-ae •• 12,:S bllh'ln de a<c:r. . ,
- 1t11 filMa parfgdo de CIHio ,.,.,..., ..,._..clal de acl~;~niwtas, a 11-0TUM
.,...,._., 'IUantla a1,1itC1 .,.""'-ao 'lUC seria a CCita da flr•vl (2:1 Yl:l'WI,IS
4,1 II!IUtlea de a<c:ll:a)J
- rte dia •eiiQ.Inta aO da gf'l:f"ta da •t-oTVtt, a Bequl~ l'art lcl,.;f••
Já ccsrowldera a Pr...,.l caao detent~ra do direito de oc11par uaa va . . nO
a·eu. C'on. .tho d• #ldalnlst~a<c:lo, antas •••110 de qual"'UI:r r1:a~osta ._,fll""":·
- a f'lxat:lo •• 12.-!S bilhl•• corrasJ'Ofldl:, na di:SII!acho das dlr'l,.ntea da Pr..,J, à "'C)I!a'&~l:a prii)I'Oata"' "111:, até al'ltla, fCII"a de 2:S b)lhfc•
de. ql.. ,..la M-DTVIt, o, "'IOC par•c• lndlcat" n•wocla~:l~:a lnf'Qf'-la l'llo
ca!OtUaa Hla'área técr'llca ota 1"1,1ntlaclu
- .clilncld•nt~..nt•, os .,. ... --Kal,lra l•rlinék llaaos, l!lu.l!.,:,.int~dcn
te~

• Lu.la AAtlnlo Alan•a YalvaMlc, t•r"ant• da 11-0TVPI oru.e, . . iS d•
•arco' dlr 1H1, rK-fttlar'al.,· •a flaracar, a cané'cl'lt.rac.lo de . .f'ort:" d1:
sâacrlcla •Hra •• f'u.ntlacf~:a,. .,.,,..,..,.a • .,,. tar"nar, ·,. . . ,.ctl...-nt~:,
Prnid.,.t• c. . !:lo"6/9U e Ulr•t;.,. da Pr•vi (ea 4o"'Po"'PU.

~CUDM
-

lilo aatudo sobre a •lm•crlcig de acies da Sade, de autoria do ar.
Paula Cé•ar Fcrrac:lnr. 11•,.•nt1: de aplic:ac:Õ•• f'lnanc.;l,.a• da Tclos, {,
dita, coa t<1das as 1atf'as, q11• a Fundacio "'dac:ldlu par'ticlpar' da sJ11da
pr•tandlda"'. A••l•, ~rca clarCI que o ••tu.do, aa.lnvois d• pr•parar" l:le••ntas para 1111a d•clwio, partiu dela pr'd~ria, •• ta11bé11, que ancsraya
.a apllcaçla i'lnanc•lra cOMo u111a aJMa. Hastes t1:raos, a Plt<::a t~cnlc:a
Pltrf• CCiaPl•taaltnte o smt ldQ c di: lHa de aar aleM•nto a aar c:onaldarado. lillsala, CIS parâMtttrow da dat:lsio ••tio ltiiCIPIIIlados 1t f'OI"I da ~ro
ceaso f'oraal de conduoc:la das as•unt.os na bobito d:JO Talos.
Sllb'Sidlar"la•a,;ta, Cl "'cstulla.. ,f'az nio 11ala dCI 'llle lltl~lzar"-llt doa
dadas f'orn•cldoa pelas !"nt Idades o;;aardanado;~ra'S dCI honca-nto - Banco
lnt.•t"-Atllntlco, 8h•ck OTVH • Dll DTVI'1 - para dar" apoio à co11pra, adr"•da: c Pr'•llalnaraanta decidida.
A C:<IIPP"a c:arr!l•"'nd•u • cota "'1111111 a T•las t lnha dlrl:lta co•o aclonlsta <9••x d• 2"' 11ilhÕ1ta, dando 2,16 bllhÕI:I), ••• af'ctllada fora do
ptrr"(ádo da pre~crlncla. Ao fie, r1:ssaltaaos•
a T1:lo'a não eKerc•u a.c1,1 direito no.par{ada da pr•f..,-ino;;la caot ..
ca:dloto aos aclanlata,. av.al<!lll:l" qu• seJa a r"azlo. 'sua atitude ••J:ava a
lnd.icar a11alncla d1: atratlvidafe no neg!Scla1
- a "r~:lat!Srio"'. f'lll P~t:s>arado nlo •' aco•• o l:ncl:rt"aaant~ do ,..rfoota di: prefarlncla c~;~nccdldo ao• aclanlstas •a• tsabéa,.,dalfg,ls ""·I: a
M

ao argua•ntar. <t111: a· COMI'I"a .,. •• ~ per' toda dt:. l'f'irrar"anc r a I h•
propor"Ciangu ua llan,ho flnanc:•lro dlt 9%, Plt1o t"lttardo no, d•••Mbolso do
pa ...ento, a Telas IMs>llclta••nte adaltlu C<lnh•c•r' • f'alta de interl:a•e da a1:rcada na aubacr I cão.
MOTIC%MITE 00 1".-To

H

FATO

-·

Ivan li'.,. I•• da Ca•tro, i:"hCf'e 'de ndcl•o da l'ravl
dlr•tor ,da ,,....,.,
Hau.t"o lll'rllnck lia_, !IUIICr'll'ltft.tl.nte da 11-DTutt
t.uts Antlnlo Alansa \Palvtrd•• O.rfllt• da •t-OT\1,1'1

- Laerte Kcn ... lll'r lillrao.IJo,

'

IIOTJCIMIOI DO F.-To

•••
tN.

tio la

r•latlr'l~.•

t.écl'llcoa l_nlclals, tia Funcaf', de deza ... ro

""% ...

de

J.Hl e tle . .rco de 1992, """" •••.,cor•J- a subscr iclct dos
a
F ......aclo l:ar'la dlr•lt~ c - aclonlata da 11ade • .Si o ~citlra ,:Oélat.rlo
- t . r • - - f'av""*'-i' ao ..c~:rclclo do _.,,.,..lto de sllb•crlc.lo; COI"rl:aJtCKttlent• a 1,3 ••"thlo de a~tea. l'ar"a •• deaals c~11raa nlo ht aui'Orte
ttkn.lco.
.
·

J..

~ c•~ ,........te,

oiJ . .rvaaoS a.•"'"""'alt:lo de gf'crt.aa,· u•• lllalaa

~ro~tPia~Hnte

11:1 ll!llhlas d• a<c:fea,
f'1:lta ,.la 11-DT\11'1. • outra de 1.1
lall'l"ill!'f'la. .nt• f'elta l'ala Jade. 9 Jlf'OCCSSO d• CINII'f'a a'IUI
t . . . n. é p.,.t1C:111.,. 1'01• a Fu.nc•f' vai faaenilo •• a'IUiSit:l•• u
rlt~;•• ,.rn~l••• 'no II'I"IHI~o a-nta, cd'IUire 1,i ll;lalo •• ~·c:l•,•• rela\t•va• ao ......, tllrelt.o tle ac:lanlatar no se..,ntlo, atloru.ire ou.tt"aa 6 IIII-

biÍfl..;.~

- Helvécio Git.on, su,.erlnt•nd.nt• da Telas
-Hélio "•n.altl dos Sant~;~a Fll~o. dlretar da Telas'
.... Yall&
.

abril

-

-

!labaaoa "UI: a CC)M,.t"a ni<1 partiu dCI r'clat,I"IO téc.nlcO·d• 1• de
1''1• ltllbOr'a tlv. .ae a.:,arrlda r\CI• .;,.,,., • .,,.dias a:t,• 2"• .,..,.

da:

o _.,.o nlo f'al. conclusivo 'IUantCI ao n••'clo. i111 f'l•• a Valia, "''UI: nlo
.,.. aclanllota da ~Sade, aot'IUirlu 3 bilhl'1:s de acl'aa •• tras lotes
I Slllillais.

....._..........

. A IIKialo de cot~,.ra, n•ata .Fw:odat:l:o, cra'nalot~lc-nt•, •ncant:ra
•JIOio "'"' rctat,rlo .técnicO. Entr•tanto, caao o • ., .._ t'el-l:a.ltlda~tap'•
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·--- l)IÁRIO.DO coNGRESSO Np.CIONAL_(Seç_ãoii).

R&lll<>taaenta do l!ll"aZCI de Pf"ltf'til'"lncla dos ac:lonl•tas, a

C\1"

c:ansldltr'r:!U

natlf.vel qo,ur os adalnlstr-adol'"•• da c:al"t•lra de a~>l'•• da Real Grand.i)9.
nl.o •• ~lv••••• apercebido da reJelç(o do attr-cado, tradu:~:ldo por sobras corr-eap<mdotnt•• a teX do lancaa..,h,, au, na llnlfl.l&lllta da •-c:adg,
qqe a ..,.,.,,
lyea- "'alcado...

••t

'J;e_rça-feira 20 3447.

par not(clas de • • f'<.mda.;:fcs de porte t ... la• CoaPrado 011 estaria•
c:o•prando a pa,...t, c011 o que transforaar la• o tan.;:a..nto nua suc:HMI.
A P"aYidad• da dcnd.ni::la •••-• ao l•raos na ata da 1e1a rftalla
do Con-lho de Curadoras da E1011
o
Ilho - hlta
ll-.l ...z
da Fundac:lo - f'ol reaovldo por opOrto.~na llberaçlo d• recur-- tia Etrt l"osul. sua ••troe lnadora.

Clll•

I•,....

d•

N•ata Fund~çlo, os eleaentos colhidos ,_altea reconstituir ocaalnho

tor'tuoso da d..c:lslo. Ho dia 22 d., abril de 1991, I".URit-se oCo-

altl de Hc:~raas de In-vest laento - CNI - I'U'S deliberar sobre caa,.~ de
acies da Sad.,, do IIUit ••lt•-•• duas atas. Nuaa datas se 11 qo.ur a despeita da nlo, rec:oa .. ndacio t4cnl<:a da coa,....a, o CHI, opta 1'01' u- "'subacr-I cio slabolllca"'. Já na outra ata está re11strada .• dtrllberaçlo de
pr-ocede~ a uaa "'aquislçllo siabdllea"', sea se aanclonar a' existlncla de
~tudo téenic:o.
As du.as atas correapond••• aeau.ndo o ar. Aaadeu FéliM, dlretor
i'inanceiro,
Igual no.laero de rorunlies, no aesao dia, 1.1- realizada
antes e outra depois de ini'oraaci•• recebidas dirctaaente da pr,l'f'la
Sade.
A ra;c~o oculta da decisiio, entretanto, sd vai eaerslr ~ando,
lm,tado a esclarec:er o •••unto, o
dlretor, no oi'(elo DFI .•
8-221/9'2, de 22/9'/9'2, di••• que "a Patroc:lnadora rce.,..ndava eMaainar
eoa slapatla a possibilidade de subsereveraos ua lote redwr.ldo ......
Aqui, aparece, eMplic:ltaaente, ua Ingrediente que deve ter estado p.res...,te .e• outros casos1 a deelsiio de eo•pra daa açl'as da Sade 11aasou
pela dlre<;;lo da Patroelnadora, no casos Ll;ht, o que ao longo das lnvest lgao;Ões, •ostrO\I ser Ulll acont•c: r.ento •••• f'reqUent• dO que . . ·deseJaria •nC"ontrar.

••••a

NOTICIIIDO DO FATO

IIOnCJ:MMHI DO FATO

- lh1llens J. I!• I••rsen, 11UilCrlntcndente da Elos
- Teothlo larreto d• •llelroz, dlr~tor da Elos
Na Fibra
A Flb,r• f'ol qu- COIII'rou a •enor ~t~~ant Idade de açt.-. e f'ora o"
per(odo de ali:xl•a presslo. Neste caso, a Fundac:lo, a dnlca
o
PaiiCl no a....a II'Herc(clo, realizou l&nho na~~lnal de ai~ S,M/1. . .
açies na ,..,.,odo '11\Ut vai do dia 31'5/91, .-ando as c-PI"OU 1'01" atti

a,....,..,..

~··H/1. . .,
aa dia 28/6/91, .,.ando a• YC'nlll- ""' Clt'l " · " ' ' . . . •
Fortuna Corretora de Clablo • V,.lor•• S.A. Esta, ,._ saa -z •. la10se.,.lda, no dia ltil/7/91, ,...,1\;cou ,...•Ja.fzo de ett• 1S,H/1. . . acles,
uM,.... dia, o ""e aarec:• aalor~ lnYC'stiDacllis por Plorte da att.

.,.IElet.-..
elll ••tllo da llad• n• Eletros, .tMata..nte por nlo .t ... oeorrJ,'III'I
de c011pra .. ,venda, sarvl' de oc:ontra-•oato aos rnllzada naa
d«MI• .,undacl'es.
Cantora• declarou, •or .:,.a-lto~ it. CPI, o sr. Mtlnlo,do- hntos
ltenna. dirftor .,lnanc:eiro da Etetr011, o .,.esllllente tia F"'"dac:la c - 1 cCu-lha .~ .....•-a da alta ad•lnlstraclo da·El•tr.ts ln#or--lhe
ltaver ~·pedido dos altos esealh• do Gavcrno Fellcral fiSI"a •a a IEtti"OS vlusa a adt~lllrlr ua lot• slsnHicatlva d• acles da la'llle. ~
••••• sou.b~ ·,.lo .,.ealdll'fl.t'll da Fundaclo .-e as .,,lfulo.. 'III• .....-sla patrclnHos, por.e•tatal• aderlrlaa aO e•'IIU- d• COill"'• dn••• act.t,i,. .,_.
laiooslc,lo de ..... ros do lloverno Federal.
·
'Dad• sua reslsthcla- apalar a "'••llclt-.:ra"', r~- ln4111111"a•~los tele.,lnlcos para a c - a - da. ~ã'es ,..QYC'qlent- H . . . . dlals ... eh-r Har.:.O AUrélia c.nsado, dlrator do l.nc. lntcr-Mllat.lc•• O
.Í:pelante dl:~~:la 'IIU'II i.. Eletros d...,.rla participai' da opcrach, 1........,dent ... nte das candiclea' t4c:nicas. para nlo dHtoar 1110. outros "-dos·
0

ne1olt::lo

E• trls ocasl'ies, a Sacie niio aparece ,c:o•o u•a boa oKIED de investlaentos para a Sistell ea outubro d .. 199t e ••r~o de 1?9'1, ea rclat'riO'Io da prbrla Fundaçlor • no Inicio de abril de 19'11, . . ralat,rlo
da ••presa Lopes <I Filhos Associados, coatratsda pela Slste.l, a.,lnal
tr-ans.,orlllldas suas conclusi•s na Resot~~.clo nlt tee/e13/91.
Provoeada fiOI' -MOt"ando técnico da ;.atroelnadora, a Telebrli:s, .-e
su.-rlll,, •• 1'1'/-4/,1, a an1U I•• da oferta' de acies dâ Bade, à IUstet.
'~or lnter•lfdlo de seu setor tlfcnl.co, Yolta a nlil:o reeonh.eer a ·~•~ra
coao u• llo• netulcio, ~osl~lo •ndossadir. palo sell 'dlr•tor .,ln~ncelro e•
22/4/9'1. 1\s.sl• ••••o, s~ ad,.y,lrldaa Q; blihfes,de ~~~·~no dia sa"ln-

...

Deste .,.laoldto deYe•o• ressaltar I
- nova•ente, et . .ento da patrocinadora l_.lsc:ul-•• <.,ol levado a
ln~l•Cllir-ae) •• assuntos da pat'roclnada·, aervlndo • lrit•r. . . .s .;tra.:.
nho~· a .s11.a li:r~• de açãoJ
p
do i:ontr-ol• da·dl-r-~~:torla pré,... la para
- a r;>i'"' •••
...,. felt a I ntra•y,ros, na· ·l~si:lnc: la ·da su..:er i ntendlnc la, coatra' tCHios
o,;, ar.ll,.•enta•' téc:nlc:oa, ,lric.ly,siY• contr~rjaÃéo Rasol~,u;:lo •Í.rcwaé'a duas
sno•na-i ir.ntesJ
a a1ta dlrec:iio da Slstel .. nt:re•Ou à CPl o'"r .. lit.t,,rLo" da Telas
coao .tnoent':' balh:allor de aua dacidOo.o ',.ue I eo~pletaaente tora de
JOI"DIIIaito nlo sol p•lo se,u tr.aqu(ssi.Oo conteo.ldO coao ,.lo desl'f'eZO a
C~U• cond•nou •ua prél'f'IS eC~UI,... t4cnlc:a,
R

NOnClMOS
-

o0

FIIITO

F.rhando RLcc.l, •••-•or da ..,....,.ldlllc:la da TctQrás
Frane Isca Far Las, d Lretor da,. Tet,d.r'•
Rl)berto da Sl,.wrlr•.Fe,..r•lr:a Leite. sup•rl~tend•nte da'llistel

ttaiElo•
lill"'"ar de a Elos ter d~elal"ado desl~ater•••• •ela Orerta de c:-l'f'S 4.- acf.e• 4.. S.ft,.,f'•lta fl•lo lhinco tntar-M~tlc••- dos c:-dn•~- ft.;-ltsorl~,. no dla'23 '!,- ab!'ll M 1"'• c - d • no 11,1•-.-.alnt•· •• ad~l,rlr...,.. •llhias H * ' ' " p0r - • • d• •• OTYtt, .-~talada

-

Mtlnlo ÇarlCK llenna, dlretor f'lnanc•lro da Eletras

IIOTICIMOS 00 FATO

- llraa.ndo Martins l"alvs, l'f'esldente •• Eletros
..; HU"co Auron lo cansado, diretor do IUicO Inter-lltllntlc•

III ~·· f'ez -•••la de •eles coa Yist•s a ••n•ar sua• f'tftanc:as.
Seu llelat,rlo de fltlvllllad•• de :1.9'91, datalla ft l9"12, ~~~orclal-te c-praYa ls1o. Oc:OI"T'e .,.. a CYH oc:onst.:tou t.,. a tiMe ollltltlo. ndta de•~mstraslo .,lnanc•lra, sl.,.ti'h:•tiYO aentante .-,...epda na a'lllil•kh
dia' '1'.9''·"• açl~s ott, carr••pondcntes a 9'S,31X 'IIII capital vot•t.e lia
se..,.lp'En ..nharla •• fletr,leo S,A., ·Junto à h'IIIIP Partlclpac.'f•s •·"·
itelltara a lnatruMnte de c_..,.. e ven4a
'III•· H.ft/92,. a tu•
t LM\a • #ir~t.ada l!r,.i.c;~có'a .de in~en~la .~ •ate resJtelto . . t:inlirl. tené'a
reali:tado de..-oJIOtl, a tftu1o h'allllant-nta.;: ":S/4, iU4;. 4.f11. e
22/U/91, o• trl• fl"i-lros •~~~~-.:.. a Cl5 1~6 bllhi...
d•dosO ~lfll.llta:... . , c:O.O a lati•• dada c - estanlllo - ...... 1~1 c.ntlllcl•• f'lna..c•ira•• d•l . i r - -c:W• achlfl*lo ...,.a ClaMar racw. . . ,.r& . . . sane-••~ conM.... d• f'OI"tt'' Shtlllllt....... 111.,...... r . c vun_.. ""a n ... lrir • c-trjj,J• ac:ionúol.! 'llle,.- Mtra "II'F-1'

-J•

,-.,.t_ ..,_

DIÁRIO DO COJ::oi"ÇJRESSO NAqONAJ,. (~'2<> II)

3448 Terça-fei(a 2<!_
Af'"ont.
f'OI"M11.l•,

o

olt'IJC:lar"ltCIIIcnto

~•t•

n11 r•unilil:o do Con••lho

13/H/91,

na qual f'al

.i.,

qu••tlio, rltsta outra,

dor

c:arllt«r

Adlllnlatr•ç!ito da Badc, r-~~:aÚzacla c•

autol"'izada a CQIIPr• do contr-ole da 'S<IIqu.Jp En_.-

nhar-la de, Pctrlll•o S.A., o ar. Ho~tl•on Tanul'j', -prc:irdlinh: da &ade, votou norMalMente, o qu• nlo'dcv•rl• t"'r ocorrido, visto 'IIUr orle, C:OIIO
controlado!" d•.B•qulp Partlclpao;:8'.,,., ~~:ncontrava-•• •• conf'llto dlt lnt•r••••• ~;onf'or•• dlspi .. o art. J..!l6, da lei L. .. I 6.o4ê4, de 1976, , __
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P•dra Coll<>r" d• H•llo. AssiiO, f'ol o ne>tlc:illrlo"' "'"'"I para aua d~~nW.
cla. Is1o0 nKo o d ...culpa •••• ao cont .. llr"io,·o lnc,r"l•lna. PCM"--. - • ·
o of'fclo DIRET' 921'83. de> w. Lu(a Antlnlo Alonso ValY~o:r"de• dll"l•ldo à
Totl.-sp. no qu.l P•d• ratl.,lcacle> dos t .... •o• d• c-pr-isao de loc.,. oa
bloco• do Cfl!tro Ellp,.•••rlal AIID, .M,..dldo.., 16/iW'92, ...,..tanto . . data paat .. r"ior à R•c:o••ndaclo 16/92, do Cons•lhe> Fl•c:al, ••ltlda ...,
29/5/92. POI" •ol icltaci'o do sr- Hau~o ll•rl inck Raaos. sus"nd•ndo 'toda'
qualqu•l" contr"atac:i:o d• l•iv•l• •• cont.truci:o, lrYid•nc:la .... as notgoclacíl'•t. c-e>ntlnuavaa no S10blto da Pr•vl.

tanto l11pcdldo dor votar.

NOTJCIAHTE 00 FATO
lfOTICIMTE DO FATO
-

c-lsdio d"' Valo.-c• Hoblllãrlos

MOTICIAOO DO f'llfO
NOTICIADOS DO FATO

- Alcld•s Oinl:.:, prop,.llftil"lo da AliO Partlcll'. • Elll'r••ndl_t_
- ltlfl"'lllO l'arquallnl, f'uroc:lonárlo da A'SO
;_,..,.tAnia, f'unclonllrle> da ASD
- Paul? c.fsar F'arlas
- lul<~: Otávio Oo• .. s da Silva
- lcOII<J)de> Collo!" d1r M1tl10
- os... lda Nascl••nto, da T•l••P
-Hauro B•l"llrock Ra•e>s, Pl"•sld~rnt• da l'~•vl
- Luf• Ant;nlo Alcn•o Vat ... .-rd~o:. dlr•t<>r da l'r•o,oi
- t.af'al•t• Coutinho, pr•sld•nt .. do'llanco da Brasil.

NOTiCIIII DO FATO
A ASO Part I c I paç'ie• orr EIIPI"IUrnd l1111tntos, ora pr-esa do

!Ir".

Ale I dcs O 1-

lal ASDco• Olldif'klo• de e•c:rltd,.le>• e le>J••• u• hotel de luxo, u• hlper_,-.:;ado c pa,.que d~o: estacle>naM•nte>, le>~allzado r>a Marginal Plnhel,.e>s, ••
Blite> Paulo. D•pola d• pro<:urar • nio <:on ..~gulr f'lnan<:la••nto lntcrnac:lor>al para o .,.p,.ccr>dl•~rnto, passou a of'~rre<:i-lo aos vandea f'undos
de pensão llflladoa a estatal•, otntrc oa qual• F'unc•f', Sistel, Pe~ro• 11t
Protvl. Ha, tentativa Junto ii P~rtro•, e> lnter•cdlllrlo totrla slde> a sr.
Pedra Paulo L1110nl Ra•o•.
A propa•ta da ASO à PI"RYI, ct• <1/U/91, f'ol protacolada •ob o
nSl91/et'S7, ., durante o tranãcurso das n~rgocia108'1r•• conduzidas. pelp•
srs.:' Alcldes Dinlz, So!r"llliO Pa•qualinl 1r di". Ar•inlo, atuar"MI COIIQ lnter"l•dlllrie>a, ~rntr"lr outroa, oa ara, Paulo César F'ar'iaio • L.o.i.lz Otiyle>
nh:,

def'lniu u11 ,.,.,,... proJeto l•<>blllolirlo - o Cent,.o c;,.,p,.elia ..

Go..c• da Silva, lrsPD•o dtl artlo Anll ollc:lol!l, s•c:r•tllria do •li-J>rlftlidcnt•
Collor.
Par• Cr"~ar atratlvidtldlr tldlciGnal aa inv.~atl•fllto da P......vl, a ASO·
obtev• •anlf'•staclito da T•l.,lol' <CT-1' 662/'P'i, d• 9/U/91>, asalnada pelo
sr. o-aldo Nascl••nte>, na qo..~al c:OttUnlca lnt•r ...s• ..... tqear oelola Dtocoa por USS 3.ol,ee/•2 por t• anos, o que pr"opol"clona,.la r•ntaltlllllad•
••naal d• •.'aax pal"a O cattltal lnv•stldo pela Pr•vl. l'ar"a obt•r" o c pr"OII•t IM~o:nto da Teltsp d••••p•nhou pap•l d•atacado e> aro t.:~ropohht Coilar d• Kllille>.
~.
dif'iculda••• c:alqeadas ,-.Ia co•lasia d"' f'uncionllrlot. da l'rtvl
par .. a concr .. t l::z:ac:~o do tiOPre~o:ndi!HL'nto, ito•ou-s• • da lnclualo, no
proJ,.to, dt pr;,plna (lnl.:lal••ntlll, d• 3:1:, pas•ada parã 13% •
f'IMada
•'" 12%) R dR aua dl•t .. lbul.çia,• qu"' i'l.:ou •ob 11 .:ooniRnalõlo do sr. L.u(a
Antlttla Alonso ValY~o:l'd,., dl .... tor" da

H"

Ulla Mir(ad"' dt tlpoa d• lntiYtls ad...,.i,.ldoa 11•las f'u.nd- d•
p•nai'ol t• .. ~•noa ...,.banas c - • ••• l"•t"r"C>V•nda, salas, consult,rlos,
loJa• lndlviduala, paviJ~Wntos d• prlfdiot. r•ald•nclala • c:-•rclal•,
l't"o!dlo• r"•ald•nclal• R coMI"clala lnt•lr·as, cotas de ~DI'JIIn• r:et-•,
lnc:Of'porac-i~ra
d• p,.lfdlo!JI r•t.ld•nclal•, c:on•rcials • lndustrlala, cl\1bea d• roterotld • laz•r ,. .•a ... I"Rtr"C'adoa. De -dr:l ln"al, pod...,o• dl'll•f'
qu• os f'undoa d• 1111:nslo nlo
tlfc:nlc:a ... ad•lnistratiYaa•nt• ,.._
par"ade>s 11ara •ntrar n•••• barM IMobiliário~ t•vou a Maio!" la Hl... a
••toul"ar o t•to •'Mi ao d• inY~~:st l••nto f'IMado I'• lo CM • a •• transf'e>raa,.••• rap I d•••nt•, •• v•rdad• iras ••pr•••• ••11..c: lati zadaa •• cons-

••t•va•

tr"uçlo
l.lM

cio.

•i•••

f'arl• pa~•. o •r:. CUudlo Vl .. ll"a, • Já conh"'~ Ido colO<> "Op~~raclo Uruguai"'. l'ar~ tanto. a rRclproc:ldadR f'ol aprC>Vada tanto p .. ta sr. t.ahl•-

,,;,..,,.r::h-

i.,..,. ••

II<.II'Rrf'lclatldad,.)J
dlv•rlllncias Cntr• valor•• apr"avada. • •f'•tlva . .nt• PliiOal
n•w•clos f'•chadoa ,.W valor-... lo!'ll.,.lor•• aos das av.llac-f.,.J
aaf'rc1uldlo para o f'•chaa~~nto d• 1randH n•wlfcloar
f'alhaa na contr"ataclo • roo ac:oapanha1111:nto d1r ••l'r•lt•lr•••
a .. lslcle> d• iatlv•lt. coa baixa ~•ntabllldad"' l'ot•nclal • 11..,.1-

"•) ln•M I st•• d lr.tr 1z••• nar••• ""•l"ac:.IOfla I• • ate-avas dK lstlriasJ
b>h:i lnoba .......ancla d• noraaa da AIIMTJ
c)nie> há •••r•11•10io d• i'uncicaJ
d> nlo hll ,.,.alizacio d• eatudo d• nRr"c-adaJ
•)a conducio doa tl"abalhga i ...atizada d~o: .,ar•• 11•••oalJ.
f')há indlcloa d• •tu• a• custos dos ••l'r"•lllfldl••ntoa ••tllo •levados."

o• •ntendiiORntos f'o~•• canc•}••aa.
E• dacu,.•nta~>la "'nvlada à CPI, e> ar. l'lauro l•rllnck Ra•e>s, tran~
aua d~rc:laracl~, dlr 22/'S/92, ao ConsRlho Su~rior da F'undaclo n•

•al dh:. RMPllcita••ntRI
R• Rlia•«• diV«~••• pi'o,õstãi""""i"i--ili.-rncfjüJQ . .
toda• r•p~Csentando lnt•ret.aes dR I'II:Sso. . llpdas
• .,.,.., •• quais
r~teltblrftdo . .
11i'esa1... llo
lia larocq •• lrasll • ti• eNtras av.torltld ....
crlaniiCI

f'or•••

- 111•l<:la• dir notJIOCiac-1•• lnf'o.-•ala par"altlaar
- ·,..,.) i::l:.ac:S:o d• n•'llofclos POI" lnt.,.f'•l"lncla da aant~~~n.d-•1
,III trt"\lo •MirMPllflcat'!vo, r~rproduzl•as •• c:onclua1•• 11• awlltCM"Ia
....atizada na ,...tor d• l•lllv•iã da ~ICM" das f'Undac.1ea, a PrlltVII

te Coutinho, Pr"taldllint• do llan.:o do Brasil. quanto p•lo •r. FRr"nando
Collol". Coa o 'd~ra•nrotar do• f'atos qÜ•
ao I'I"OC:Rsso d•

_,.,t de> !Ôrtald,.nt• da ltRp,J,bllca,

.-avotve

Os Jlf"inclpals probl•-• •ncantradoa
- d•flclfncla• na• avallaçi .. t. ~auslncla. lnconsiatlncla.- I•,.,.KI-

p,.,.,.,,

Aa dlscuasi•• qu~ vinha• a~o:ndo l•vadat. a Rf'Rlto f'<>r"a• 11ara11zadaa
por Iniciativa do •r. Hauro ll•rllnc:k RaMot., Pl"••ldlmtt da l'rRvl, •..vido à Rntr•vl•ta do .... Prd,.o Callor d~~:·M,.llo sobre o "'Rs'!u••• I'C"". A
partIr dr••• I'Dnte>, a aPr"ava~~:lle> da partI c ipac:l~ d• Pr•vl no l'llprfllnd 1•,.nta co••çou a sRr •ncal"ada co- rtc/proc ldadR ao trabalho .,..ae a ASD

• ad•lnlstr•~>l:o d• latlvcis. l'ol" I s s o - - o ,.,.-ocna.o

I'Ot~~n~lal l . .nse> para a fl!"litica do tr,f'lco de lnfl~~o~tncla e C:Wnl!'-

"' ••• .,os•u(•a•
con~truciRa,

aa

pod,.,.

--1•1r11t•

.,...,o

.._III••

...:;:.n:: ~;~a~lfi~~~~~~~~~a;3:~ d:~~;~%;:"

~:r.~~n~!~::•!•::~

Colocados todoa oa dad•a diai'On(v•l• •• ••'l\llncla Cl"onlll,llca.
cenclutaos o •I"· Hauro 1-llnck lfa•o• vinha r!fcH•n•• pr111aala hlf.
111o.llto t•apo ••• •-11t• ... aolv•u dtnuncl(-las ...., •• a •ntr•Yiata IICI sr.

1111~1

Pr.,l - New,cla
Fl•l•nlllpatla

c-

o 1••-1 alta • r. •U•Irante

'--"•

1.41.-

ltOTJlCIIII DO f"IIITO
1!:110 7 ..., ,..,.c-o •• 1'H'1i • ll~r•tarla da l'r"tvl .,...,_ COIOPf"ll • •
t-r1111o • .contrato d• constl"uc:la d• .,. ,.,.-lfcllo reatdcnc:lal - FlCM"I-111,oatla, -ndo os Pf"eii:OS H 641o27:Z Vltf' 11ara o t ...
c 7:M.4ll vttF "-ra

P'-
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abras c:lvfa. contra. l"eapect lvaaorntor. 11'1.7'1" UIIF • 812.689 VltF da
aala baiHa, Entretanto. •• D dor aalo dor 1991, atorndendg a
~- c:antrapropgata do ofertante, a PIIEYI a.::orltou aaJorar os preços ,.,_

vlorssor a particiPar da canstruclo da edlffclo a ser ali erguido sob a
denoalnaçia dor Ed. ttortropolltan t:enter. ttantendo o lnt«ressor de disPOr
da ár«a para abrigar 'sua ad•lnlstra;la e conseguindo a adesl11 da 11•-

ra

tel para as dorspesas dor «dlf'lcaclo, a T•lorrJ obtorve a dcsaobllh:acla
dor us~ s• allhies. lndorP«n<l«nt•••nt• da rorntabll\<la<lor <lo norgdc:lo, f'lcalll «VId«nclsdas ne~JQclac:11'«S voltadas ao U'lo de rorCUI"SOS da 9\stel ,.a-ra atender a lnt«l"esses lotordlatos dor u•.a daa patrocinadoras, a Tel1:rJ,
c1111 o apanágio da Vlce-Presldincla da T«lebl"i.s.

aa

avatla~ll:a

l74.113 VII:F para G tel'"rena • M7.lotl YRF para a conatr-uç:lo 0 o

0111•

aianlf'lcou coapl"oaetlaornto adlo::lona1 de 279.7f'B VRF ou, llPI"OHiaadaaorn-

te, 1.19!1 2 allh'h:a.

- .Joal Z~o, Pl"•aldorntor
- L.nrtor HornoniRr AÍ-aúJo 0 dlrortor
- Ivan Farias dor Castro, dlr-•tol" «a orH•rcltlo
_,Reinaldo dor A:c..vordo Pornno, aU.P•rvilor téc:nh:o
- Luiz l'lntlnlo F. Baptista de Paula', aaalatorntor ttfc:nlco
- Wlllla• c:Jorgrgor 8haldara 0 ••a latente tofcnlco

NOTJCII'IDOI DO f'ATO
- ll:aborl"t o d• SI qu1: Ira Lei te, super I ntend«nt• da sI 'I te!
-Hélio Afonso Pereira, dlretor da Slstel
- L.ulz Fernando Soares, 11orr•nt• da Slstel

Pr-1 -Contrato ca. a llraann I.A • ...,.., c:Matrllc:lo dor 6
•• a11art-n~oa CVlllas ds 1111 P'aul11l

•-2

O relat dr lo de au.d I t orla I ntt:rna nll: :5,.91 const•t11u. ••
il"f"RIU.larldadesf

lllocaa
NOTiCIA 00 FATO

SR !lU lnt es

"al total falta de conEr"Ole gcrenclal c nc1lldncla no labito da
DIRET CSEOII Entenharlal . , . .,.,., e~opeclflca•ente, de parte do
enl!enhelro r«sponsável pela obra « dll su.pt:I"V l•.or técnIco do
s.tor,
b)tatal lrl"espan~oabllldade da RMPI"••a Olr11ann no dors«•p•nha d«
suas fu.nc<l'or~o, ln~:lllslvtt COM; deavlo de recursos "la ad•lnlstra4ora poa.ra CIIÍtrlll praJdDSJ (li'"\ fa1101.)
c)duorganl:o:açlo dos dosslls, dlfl~ultsnd11 qu.alqu«r orxa•• sabror
as docu11ornt os."

~~

E111

Ge agosto di: 199•, a Petro• r«c1:be1,1. dor AC Lobato En511:nh'llrla

cinco •parta.,orntos d• cgb•rt\lra no::~ Ed. Iblturuna, rt~, POI" Cr~ "',: •1lhi••· Ea trc:~ca, cedeu o lote di: t.rrl"eno nR i, ~o\tuado na c:c:~nf'l ....·lnc.la
das 1"11•1 Ras• « llllv• e BlltU~•tu, s•• ant.rs ter prc:~c«dldo ls avallacõors d111o ap•rta•entos e da lot«. Sa11entor e• 28/10/9• f'cl Pl"ovldenclado
•v•llac:io dos apart•••ntos.
NOnCIMOS DO FATO
..laia R«!lnalda P«rell"a d• Costa, pr1:sldornt1: da Petras
- Franc \:.~o Oonzaga de 011 VI: I r a, d lr«tor da l"etro•

-

Oa 'contratos entl"e a F'unc«f' • a RFK Coaotrc.lal or Construtc:~ra, ref'l:rentes io cgnstr .... c:iio de ,dais Pl"édloa ,roralden~lals,- Ed. Mlsslsslpl •
P:alals Rowal - •PI"«S«ntav . . custo 1111 abuto or t•xa dor •d•lnlstra~;:lo
f'l~eada e• 2..%. cll'l•id«l""llda ~c:•ss\va••nte alta p«lCI orngll:nhelrD contra"'
tada pela priprla of'unc.efo

HOTICIMTE 00 FATO

MOTICII'IDOI DO fATO, da funce.,

•~7

Ocrornt« d« Inv•st

\aentc:~s

d• Petro•

-l-,.as11.nt- Terreno à r~,~;a Ita,.lru, Catu... l, IJ

.NOTiCIA DO FATO
Oa contatos de oil"lge Eng«nh•rla Ltda, P•l"• Q f'«c:h•aento do ncw4elo, f'al"afl feito• c:_o" a Ll11ht, patrocinadora, c nio co11 a Bl"•s1\ght·.
811-nt .. e" 6/12/'11, UM d\s dcpolts da •PI"DVaçio do n«gdclo pela Brasli ght .r q1,1.e a «"Pror:.a vend«dora of I c 1•11 zou sua of'orrt • Jo f'und•c:lo. o'llssl•• :a d«clsio da Ora-sllaht f'ol to.,•da tenda par bas« a c:andu~;:la das
nego c I aç'6'«s pela l..lghl, Ador111a Is, ressai t aoto11 quot a COIIPI"a do~ t ..,.l"ornos
at«ndlll a n•cessldsdes Qa p•trac:ln:allora, nlo tendo se originado dele-

-

l'l.rco Antlnlao Loures, pr.,,.ldotnte

- Cláudio 5c:af'uto, dlretCir
- 01raldo Hlllt:lll!. Ben«vldes Pinheiro.
11.4

F'lincef'- Neil,c:lo c - •

01(

Inc:orporadora para o Edlf'rc:lo 01111--DF'

Para «,labol"ar sua propaosta d«f'lnltlva d« v.-nda de sorl• P•VIIIento:.
da Ed I t h: I c:~ OAD, '"" Br•• {1 la, à F'unc«.f', a OK Incorpi>rad• t•v• .,ontl«e 1••nto

prévio dos v•lo'rors canatantes da ]a1,1.d0 de •v•ll11oçia ltlabol"•do
CEF. As• I• orntornd« .... a Co11h;são Pele:~ f'ato de a proposta da lncorpora<lara ter sld11 expedida 1111 dia ~~;nte• do laudo <respo:~tlvalll!nt«, 1:11
19 e 2fl de d•ze11bra de 199fl) co• v•lar pr.atltaMI!nte Igual soda ava1\açio <r«spectlv•••nt«, Crio 7:U,S 111\lh'lio:s or Crio 732 Mllh'iiors), ou ••-

gitl•o• lnteress«s da Br'asll9ht. Por fl11, o cootproMI'ISO d• patrocinador• dor canstr1,1.\r o orataclons.,ornta.nllo f'ol CUIIpl"lllo.
NOTICIADOS DO F'o'IITO
-

L.ulz T«lxclr• Alves de LI•••

superln~lnd•ntc

da llru;lllllht

C"••lo do• Santo•, dll"etar da 81"asllght
- Vl~lll'nt«, d«pal"t,.•ornto Ju.l"fdlco d• Bl"asl\ght

pa:h

J••

a

dif'«rotn~;:;..

i lnforrlor a

.,1%.

NOTICIADOS 00 FATO
- tt•rca AntifliO Lo~.tra:s. Pl"«sldorntc da Func:ef
- Claúdlo Seaf'1,1.to, dlr«tor da F1,1.ncef'
- G•r•ldo tlaii«l• Born«vldors Plnhorlro, da F'<.~ncef
- l..<.~lz Estorvio llor OliY«Ira Neto, dlrlgorntor da OK IneorporadOI"II

As ncgoc:J•c:i ... Iniciais passano.• da of«rt:ante, Olr••nn s.A., à
E.CT, patl"cclnador• do Postal is, f'•to r•vorl•do Pl:lo Rorl..tlrlo do Instlt 1,1.t o nlõl •13/'H-DF.I, d« 10/'i'/91, 1"«9i'Stl"ando, ai nda;l
a no••• patroc lnadars Jli ror passou rorco.~r•o• nos v•lol"es de
6:20 •llh'il'es.e CR~ 1 bllhllo no• dl:~~s 3• •11o or •1 set, r«specobJ«t lv•ndo • c::oncl".,llz_a_c:._lio do lnvest l .. ornto. Está
pr«VI'I-to e ;,.corrt:lldo o t'CPili.IIC poria ECT, dos itX n'• ltsCI"Itul"a
(USI 2,872 ... :5.... 0.), Estes rorP!IIIISors, PWlll pat!'ocinadora, vls•a;,.
llb:atorr da dívld:a ECT/Postalis."

"•••
CR~

t lva .. ornto:,

NOT:ICjiA DO f'ATO
A T«lerJ vendoru terr•no dor sua proprl~rdadc à Encol que conS«lJUiu,
por lntorraofdlo da vlc:e-presldlncla; da Telebr"•• fazo:r COIII qu« • Sistel

NUM• lnc:g.-l'>ol"açlto, o c•plt•l, or11 prlnc(p\o, d1:ve c:uaprlr
corr«•Por'ldornte ao prazo da ordlf'lcaçio, para, sé entio, prCif'Or-

r~ncla,

:i4so
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o:lonar 1-endla-t~. l'or aeoa lado, os fll.ndos de P«nal:o bu•c••- u• f't<uco
conttnuo de rendiMento JISI"a seu CSJIItal. l'al'l. ,... ,..,,..,,..esta de•1111c::on~
tro, os lncar~>Gradores lntrlldLn:lraa ea suaa propostas ao• fundos a
.. ,. • .,.."~rae:la .. do c•JIItal adlantadg l'«lDa 111esaa• durante • lf<llf'lcaelo,·
de aodo. •• ••11) a .. nos f'orllalaentor, atender • ua reclaao d• se1.1s sstatu.tos.
iii

análl!l•

"'ue a o1'erta de

leYah a cabo pela CoalsaSio co•provcu.a, coa· cw. . p\gs,
durante a C:llnstru.clo tono ""' cuato que i so-

~endl•ento

Mado ao preco doe ...-oduto vendido aos f'londos. ol'lsallll, por Melo da aatea~tlca
financeira, "rendtamto a ser paao i transfor•ado •• ua aontante, 11 ,.u~l 4 acrescido' •o valor total do produto Yendldo. Nl'sta callOo
o r1111ndlaento ~uapr1111 ••raaente • 'f'"oraalldade •Kitlld• p1111l011i fundo•,
tarnando-•• laportante 1111l1111aent.o da eatratohl• d• 111Vk~ttln11 p•n pc,..lt Ir o 'fcch•••n~o dos nesi~clo•.
jlj'll.sla, • la•b•rg'Ccmsultar•• de Xaóv•l• ofcrllllt"•u lt Floprri:v d•teralnada partl~lpaçlto no Ed, Horuabl B"Uare •o ...-11110:0 di' USS 1,45 allh11's, ·o:ontra p&1aaornto â vlstaJ Du, alt.rnatlv•••nt•, por US'l 1,71
allhiRs, para .Jtll1a•11111'1to lt vlsts 1111 aaia t,8% a;a~ do o:apltal aplicado
ati a llllf'!trega do la,vel. Na ••gund• alt•rnatlva • ln~orpor•dora o:rlou
ua fundo de US'l 26• all p•r•, d11111111, r•tlr•r o rtmdl••nto ofotriiii<::Ldo.
No c;a•a da Ed. OK-U•rlg, tiiO 'llr••flla, a •v•lladto d• CI'I
lndlo:•
.,.ir para """t'ro Yundoa- 'ltetorr, Pr1111vlnort111, Pl'tro• • Pastalls- • lnC:C:H"'P'!radDr• cobrou .por
25.eee a2 d1111 ãr•• c:anst~ufd•• US'l 32 •1lh'fllll•• Destes, Sll:lt..~ndo nosaos cãlc:ulDa, apr~»~L•ada~~t~nt• US'l 6 111llhfea
dcstln...-••-•• à foraat;:Co d• ft..~ndo do ""'al v•• ••ndo r•t lr•da• os
cu':'sas para pagar-lhes os rcndl••ntos c:~mtr•tllala•nte avcno;;ados.

<tU•••

Os

costuaa

balancos d!l'll fundas de penslo, na part« at lnornt• aos l•'v•l•,
.astrar r•sultados 11lobals sat lsfat 'r I os para a rcntab llldade

de seus la,..,.ls. O r••ultado, "uando desagr•s•do, ault ...; vc:.:as, deixa
a des•J•r. "'o caso de dois, dD11 Malar•• fundos, a sltua;la ll rev•ladDra. Na carteira d1111 111lvcls da l'r•vl, c:oM 81 11nldadcs •• ••lo de 1992,
a •etad« deles nlo logrou. abt1111r r•ndiMento aínl•o atuarlal de e,sx
a.11. iii ava11aclo c:on•tdDU •Kistlre• ladv•l• cronl<::a11orntc _d•f'lt:ltãr-los, 11cJa pela aanut«no;;lo d• alUSJucl b•IKO seJa P•la COMPra t1111r sido
supcravall_ada.
.J4. para • carteira de 216 l•lvcls da Pctros, 121 d1111l•••
pond•ntes a :16X do total, ~presentaraM rcntabllld•d• lnsatlsf•Í:'rla,
inf'•rlor ao aínlao atuarlal, no P•r(odD 11nal,ls•do. D•s•SJr•••ndo , os
lalvcl s f'Or t I po, not••os 'IUII: 2.1'3 dos ••cr I t 'r I o• - r«pr•••nt ando 'lU.••• 31.. d« todD o valor patrlaonl•l da co.rtclra- apr•••nta.r•• sltu•o:lo
dcsfavorãv«l ,
A l'revlrb ad"ulrlu, por •u•••tia 1111 lnlc:latlv• do •r. Carlos H;;rnrl."uc Ulll•,la, s•u dlrortor f'lnancclr'o, partlc\paçio o\o shopp/n•diiii,SDrocaba, Slo l'all\a, ~:oa a pntvlslo de gbt1111r rcnt•bllldade acnsal ir•
1,1.7X. 11 apur-açlo da CoMisslo Indicou 1111a rentabilidade aidla acns•lr
•• '
••a••• d• e,•'l':t:. 11 l"r«YI, que ta111bi• do:ttht cot•s do llllopplng,
ap1,1rou e,33% a.a. T•ls dlscreplnclas P•r•c•• orlglnar-..c do pr•~:o PllVO
pela Pr~lrb r•latlvaaotnto: ao pela Previ. En'lllanto
~>•vau algo
ao US'l 3e: all por c:ota (d\ iX), a'lu•la o f'c:z: por USS 679 Mil.

••t•

•

Pllllf'da ,..tf"IIHII'IIal nlc. COIIPiltUa

r-ta avallao;lo d•tcralnad• potla L•l a.t:ze, d• 199•, ~ Pro:YI
•~tr•
sentou p•rda patrlaonlal para alto lotóvels, dot CRS 2,4 bllh8'c•, •qulva11111ntc11 • USS 1:1 1111h1••· Me•t•• casas, o valor d« ......-cada rol Inferior ao yalor cont,bll.iContrarlan~o os prlnc:(plos d• o:Dntablllda.de,
tala pcrd•• nlo for . . contablll:.:adas. tltssla, os rc•ultado• flnanc:clros
finais apres.entado• pela fundad(D otstl"o lncorr_•to•.

A lilllltAPP. por s•Juldas dcaonatrao:lor•, tc11 nio •'· de fora•,
l••ftlaa, re11r•••ntado • dcf•ndlda o• f'undos as•oclado!!- aas taabofa
Mostrado l'ropoo:nsli:o ao l•pirlo c â patinei&. L«alt l••••nt 111 , av• •• f'avo::~r
dos fundos quando, por eK•mPlo, lollsca, na .Ju.at lç;ll, r•pa.r10cio d•
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Po::~r
outro lado, hã ••p•ctos dllvlc;t_osos d« 11ua acto. no lablto das
suaa r«laci•• coa o Gov•rno. coao prla•lro.•x•aplD, a lndlo;"ç;IID de
trh profis111oa•ls d• sua conflano;;a p•r• ocupar•• car•a• na Sac:rctaria
NaciDn•l de Protvldlno;la Coaplot•«ntar, •Kataaant• o anta f'l•callzador
das ao:'il'•• das fundo•· Isso no• pa.r•c• aals ua cKerc:fcla de prlvatlõ~:a
ç;ID do Estado d., que a prática d• fortal•c•r « aat•blllzar a adalnlstl"a;(o poJ.bllca.
Co::~ao ••vundo •Kcapla, apregoa o lanooaa•nto d• c•ndldatos pr,prlos
ao Parla111•nto <::011 o obJ•t Ivo, o:ntr_. outrDsr de foraa.r .. aKtan•• banc;ada
de p•rl•••ntaraa... S« of •••la, 11Upastaacnt• a ADRAPP assuae • r••ponS!'-bllldade de flnanc;iar caapanhas t>al(tlcas o ""• nlo par•c• coapat(val o;oa • n,aturc:z:• dlll suas at lvidado:•. Coao tcr<::«irD •Kcaplo, pr•tende
ldcntlflcar nD IJOY«rno, lnt•rlocutor 'llllt t•nha "fllicll •
lnf'lucnt•
ac;caso •o Pre11ld1111nt1111 da RcpÚbllc:a ...
Tudo Isso liga-••• na &rbita doa a«rcados, a f'O•tur•• lncoapat{vcls coa o"'"'" pap•l• 11cnlo vcJ•ao•• A•sla 4 ""• prgpie a atuaclo 111111
bloco dos fund.,s de P«nsio no .Progr••• d• prlvatl>:10;i:o. S.gu.ndD ela
la isso foi f•lto na privatlzaclo da Us\llln-,• • Indicou. aultaa
potano:l•lldad••· Hcata caso,,• at11acio ·•• bloco apDnta para a c:ar.tell;r;aç;lo c lnlblo;;lo dos ••c:aniSIIIQ11 prdprios d• coap«tiooio.
Ua outro, "••o of r•t,rat•d" p«la cgnccpç;llo glaballzantt da c:apacldloodot d1111 lnY«St lllltntD do'!" fl1ndll11 d« p•nslo, •l•rdo:ada p•lD
pr«sld«ntc
da ABRAPP, ""• Hlzael l'l•ttos Vaz, ao IIDstrar disponibilidade dc US'l
3.6 bllhl•s• Hcatc c•sD, lt!d•Pandcntca«nte da ãr•a a ••r d•atinados os
rccur•"•• a ABRAPP translllt« • ld4i• de capa<:: Idade d« CDOrdcnaclo na
apllcao:lo dos rccl,!_raos qu•, na Vltrd•d•, pert•nca• •os fundos • que d•vea s•r adalnlstr•do• ••gunda rc51ras part lcula.r•s d• cada ,.., dcl•••
nlo c;ab•ndo • «nt ld•d• r•pr•scntantllll o;aplt"ali'Z•r Pr«st (gia • poder a
partI r d•l••·
A Ironia, desta Dr'·lent•ciilo i 'lU• o «st(alllo •o• grand•• proJeto••
pr11t1cadD p«la ASRAPP vai o;ontra as evldlnclas d«acmstrada11 pelD seu
pl"brlo corpo tlc:nlco ao con•t•ta~ a eKistincia do o:haa•da ..cf'clto pa'IUid«rae" dos gr'an.Íes blocoa dc <::apit'al 111111 aaga-aplh;;ac'i••·
Por f'la, a ABRAPP, atuando c:oao ••ente proaotor do caprco:ndla11nto
dano•lnado, WtN'ld rrttdtt Cttntttr. t...,c as•cgurada para si a proprl«dad•
do :2e11 •ndar do c«ntro IIIIIIPr•aarlal c aals 24 vagaa d• garagea, por abtllllr • partlo;lpao;;io de vários fundos no f'lnanc;laa•nto da obr•. Ea Junho
d• 19'11, a CDnstrutbra OAS ••tlao" ••u cuatD •• US'l 1•7 allhies. Conqua~to
a11 P«cas o;ontr•tu.als f'alea •• doa.;ia do pavla•nta â ABRilf'l', os
ttlcacntD• cont,bcls nio aostraa elcao:ntoa de c:onvlo;~lo suf'lc:l«ntcs pa~
r a co•prová-la. Af'ora Isso, o a f'undoa fI n•nc Ladores da obra ac«l tar . .
" r•gl•• de ..<;ustos abertos" (r•sponsabilldad• dt absgrv•r p•rdas •
rall.)ust•• d• preco• ao longo d•'Dbra) "" c;ontririD dD padrão noraalM«nt• 10C:1tlto de "custos f'•~hadoa". N•ator ca.•o•
ln«Kistlncla da
"e1ál1sUl• de r«ndl••nto" •erla coap«nsada p•l• aproprlaçllo do "lucro
iaoblli'Árlo"', Has, par• tanto,. gs f'undos t•rio d« ••farar· não •' pela
matllraç;io do ••Pr««~dl••nto cõao t•a,bofM P:•la rllllcUP•ra;lo da •canoa la
br••ll•ira.

pi",,..

R•laclo f'lnr.nc•lra entr• f'undas c patrocinadoras- D(vldas c
cU:s

4tftl-

A
prad1Sia1ld110de no uso dos ro:c:ur•o• das p.trDc:lnador•s <a.u.tar-<tU las, fu.nd•o:i .. a, ••t atais c soe l•dadtes d• •cano~ la al•t•l , I nscrl'ta
1111111 l•l, ch«ga" a pt:raltlr' qu• o• f'undos d• p•n•io rlllc;cbo:•sea ati 7% da
f'Dlha do: sal,rlos d• tDdDs as capr•g•dos da ••Pro:ss pa,tro<::lnad.Dr&
<•rt. 31õl, Dccr•to 94.6..,8/87) lndiiiP«nd«ntcacnte da est110rota DY_nio as•acllOdo•• Eabora r••t•b•lcc•••• a ba•• CDilO ••nda a lia••• •alar lal dos
•hlp;.egados partlc:ipantors do fundo, a L«l a.•2e, de-l99e, 11antevc" lt,lcanc:• da nDr•a apenaa para' as nova• entidade•, ficando as Já .con•tl-

Ai. conatatacõc11 d• Coalssllo reYel•• part L~:lpao;;õe• da11 p•trDclnadora• t10ntD superl11r•• """ n <tU,.ndo â prapDro;;lo 2•1. Nilo i rarD .a
parttclpllçS:o ch•g•r a 1ex da f'o1h• dDs ori!Pf"cg•dDs Partlo;lpa.nt'cs, podando c;h•sr•r, a 1::i t 2•x •• •• ca•o «xtr•'"o• atof a 3e%.. No casp da
proporo:io, tanto hã valor•s a.baiKI> de 211, <;aMO ~,74•1, da Prevlrb,
da:Eellbro d• 199e, quanto •cl11a~ _co•o 3,7311, da VALIA, 111111 JunhD d•
!992.
Para

DIÁRIO 00 CONGRESSOCNACIONAL (Seção II)

Abril de 1993

vlrb, calculaaotl 'IUII:, •• 3t ••••• (Jan/'!'t-Jun/92), f'ol rcpaatlada USS
1,27 bllhll'o alofa do llaitc d11t1 n: da f'olba de tlalát"iD11 das l'•rtlclpa.n-

tea.

r-•1'••••

ollltuaho.entc, o
acntlal d1t rcc:arsos de 22 patroc:lnadoraa f'cdcl"al• Para seus f'undos, obord~rclda a pra.parçto de 21t, alcanca a-rca
de lJSS :St •llhi••·
A divida das patrocinador-as, coaproaitlaQtl llqu.ldos c certos, ,,.I"Ú ainda nio honl"ados .,..... eoa seus f'>.Lndos de P«nsio, tallbéa .a..,.cscntaa nol11eros vultosas. E• Junho de 1992, pa~a 13 f'tmdac;ies, aPuraao-ta
coao sendo de ct!S :S., ::I tr'llhics. Os doia •alares valores do ruk/111 Sio
os da CEF, "'Utr deYia.: Funcef' CltS 3,3 tr'llh'ics Capr'011illsdaacnte, UGS 1
blllllo) 11: da Rede Fcr'n:wlill"la Fed•rat, que devia, à ltef'er CRS 1,4 trllhio Cou., aÍt~il coao USS 4:54 allh'i'cs).
'
Eabora a PI"RVI nlo t•l'lha dfvlda pendente C<!ll rcl.:çio as suas contrlbulcies Or'dinolrlas, hll. C<!IIPr'OIIIsso decbl"rcntc da 111assa Pl"•-•~<lstcn
tc de pcs•oal lnlll"tt•r.o no Banco do Brasil antor• dor 1967 que, de Jan/9•
• Jun/92. eonsU11IU USS 7~ allh'iors, c que, nos "oi:KIIIoS
ano•, devorrá consuall", adlclonalae,ntc, U:i!l. 3 bith'lio:s. III der.po:lta de r.el" l"econh•eido o COIIIII"OIIisr.o, sua PI"Dvlr.io niio ccmsta da par.sivo do 8sneo dei
Brasil.
.Já
dcf'lclts, dlf'cl"cntorlllentc das dividas,, •io ear"act..-l;~:ado~
pela lnsl1f'lcllncla do patrlalnlo doa f'undos para cabril" sel1s coapra.:.·
11lssas vencidos e f'utul"aS eoa seus participantes. Alguns C">teiiPlos aostra• a -gn ltudc dor. valal"ca -volvidos ncstl: ca•ol
Fundas coa doff'lclt. no cKt:l"cfclo de 1992, ati o 11~• de Ju.nhol

1•

,.ORTUS •••• ~••-••••••CR'Ii 4~.433.27e •••••••
' FUMCEF ••••••••••••• CIIS. 1!16.::161.::1.2.77?, ••

Os

PETRos: •••••••••••• CR'S
VALIA ••••• -••••••••• CRS
REFER •••••••••••••• Cit'S
PREUI •••••••••••••• Cit!l.
!IISTEL ••••••••••••• Citi.
TELOS •••••••••••••• est'li
várias lflCMcntor. da apul"alõlo

126 •• 41.21:S:.61o4,•!
1U.63:'i.1~9.917,e,;

B2.9.9.o4.5.:S.93, ••
::199.358.139.727, ••
i:l3.o433:292,e••••e
o1!2.e69.o423 ••!16,••
nos apontara• pano a vasta

caao,

•obr'•

11.

o'lolnda assla, -faltou dcaonstrao;:ll:o de Yont•dc, por l'&rtor da htrc--t~r-la
H•clanal
coordenar a aclg d•n oll'tlo• de t'Jscallll:aclo •wto,.. I ais,
qt.lal•
a C\IM c o Dac:"'"• nlo falando do l'al'el do 11:th hoJe

,..r..

••J••

•ub Judir:c.
Oo.ttra o:;QRstatac:io da Coaltlsio f'ol o COII!I\eto det~a,..l"~haacnto huaano 11: aatt:l"ial da Scc:l"ctarla NJ.c:ICN!al no deseapcnho de •uas f'u.n~t. . ,.
tanto assla que sua aendlcincla Inspirou.. a aceltacíl:o de trls "'af'lsslonals of'..-ecldas' poria AaRI'iPP,

-1

Gtltcnclo dos rndl-tDS de 1'DIII l'tlf" via Jwllclal

A Blstcl CDIIParcccu à .Ju11t Lca para 'f'azcl" Yalcl' seu• direitos sobre corrc~io •onctárla lno:;ldcntc sobl"~ TDIII, c!<purgada pelo• l'lanoos
llr•ascr c Vcl"io. Al~da que pudesse utilizar seur. pr,pl"los advogados,
contl"atou os ...c,.vlçor. advocat (elo• dos Sr's'. Franklin Dclano K•galhles
• .Joio Lsal .Jr~ POr" se Pl"opor•• a d•sllndar o proble,.. e• brc..,. lntl:l"valo de teapo. Ao 'Instituto l'osi:alls. -i,ul.la.;ntlt detentor d• TDA, ••ter. •dvo~do~ taatuf• -oi...cc;l:l"aa seus s;,-,..ylc:os, af'lnoal nlo f'ol ac:cltos
POI" envolvei" cl . .•ntoll antl-lltlcos capazes de Inibir o ass..-.sor Jul"fd lco do Inat ltuto de revelá-los.
Ao f'la do PI"OCesso, a Slstcl descabohau uas 3,23::1,o429.6• • • • ,.
const IJ;uldosl
- USti 2,31B,n2.9e a titulo de hot~ol"'l.rlos ,.,.of'lsslon•ls,
di•PCNidO de PI"Of'laslonals PI"<IPI"IOsl
- ÚB5 2""·674.15:5 a t ltulÕ de c-O..:rcç~~ •onct:ál" la dI ár la aos c;ontl"atados, ~ua'n.do o contr,atO- nlo prWLa lnus de tal naturcz:ar
USti 529,932.98 rclat Ivo ao %N8SJ ••
- U&S 142 0 1o49.57 de' aultas c CI'ICU'IDS SObi"C li"F "" lN88 11:11 atraso

irca
Ell 27"/3/91, a IJEIIIP adquiriu 1:5ii• dcblntures da Elltbi"I:Jbi"II.S, dcsa511adas •• 2•%. Neste 11csao dia, o valar". total d"' tais debintul" ... saiu,
dcPolr. de pasr.al" POI" quatro lnst ltulça'cs f'lnaneclras, de CRS 266 ~~
lhicr. p..-a CRI. 398, allhílcs, paSIID peli; 13EAP, sof'l"cndo, •••I•• acr.scl..,
de -49,!i:ll: •• u~ único dia. Exclu.(das a• intva•dlaçic• aceitável• na
cadela. o, prcJulzo asaualdo pela 13EAP ccil"rcspondcu•a CR'Ii Uo4,li .•1lhicr., ou US'S 479.42:s..'••· Nesta opcr-açlto, o Jucl"o da tllt
eorrctora
f'DI 11aqu.l1ado co• a I"Calizaçio de preJufzo na IIICI"eado de OUI"O o ..,..
tcrwolnou po,. anular, f'o,.aal . .ntc, o lucro. Por" f'la, a op..,.a~;fo f'o.l
conclui da coa o sr. Hanoel Pc,.•lra ctc-'tlaun quir <f descOnheci~ no cndCI"cCo f'ol"ntreldo para COIIIIOr seu cadasti"O c"ur.ou·CPF de terc:ell"o.

I••
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doa bai)(oa al.uguoí la auf'er I dos P"'los fundos. I••~ Ch,aaa a
atcnçãd (l';ll"a aapccto COIIPlcaentar do pl"ableaaJ nio existe ncnhu11a prlltlca 'de aco11panha11ento c de Cl"(tica :t.o.trabalho dàa.cai'I"Caa• d., atuárla. SCI"I:t. de todo,eonvcnfcnÍ:c. ln••.t~l\iral"·~• a Pl"lltica da audltorl:t.
ner.t~S '!'IIPI"C.:t.S 'pal"a af'crll" •II:UG,CIIJCU,lDSo r.tirando-St:-\hcs o- Carátcl"
hel"aétlco·quc gera ad'I!IUI"a de uaa .. caÍ~<a Pl"cta".

/1 ulnc la

~ls.::allzaclo

pat.-oclnw.dQraa t h ,.,.ct;;cdlncia, na f'lscallzat;lo,

511tCI'"t:tar la N•c i anal.

-

de prát lc:a de llb•l"alldadc da pati"CIC:Inadol"a par'a coa seu. f'undo de penslo no caso de r.cus prpblcaat. flnancclrc•. Neste particular, o serviço
de 7Pronto-socol"l"o:"' Pl"at I cada pclat. ·~atroclnadol"as decorre. •• ccl"ta.
acdl~a,
~· .,qulvocoa da ~r~PI"Ia l..cl 6.o4~::l, d!" ,19n. que atl"lbulu pre~
ccdlnc:la de f'lt~;ca\lz:alõ'l~ das atiYidad•s ~os f'undos de ptrnslo a elas
sobl"• a Secl"ctarla Naclon'al de Pl"cvldincla Co•Pleacntal".
Ncst .. c:ontc!<to. as cob..,.t uras d., dolf' I c: I ts por doaçi~s, sub~nçl.;•
ou "'lcvaçlto de contribÚiçlit:r. CI<C.,dcu. a exc~pc lonalld"'!d• para se tornai"
prática habitual.
Per cu.ti"O lado. nio bastas•"' a prát Lca nociva do cncapr.utaol.. ntÕ
dos problcaaa dos fundos p~las l'atl"och~dor:ar., not~•or.', •• alllu.ns ca·
•as, que pl"cstadorc• de sel"vlços atu:lorlalil arg<nO..ntaa co• clcllen'tos
illl'l"dpl" los para Just I f' I c a; dWf' I c I t s, 'de f'or•a a lhes conf'el" Ir prort .. naa
base técnica. Este é o ca•o PI"Cclso de aonotonlc<l"!cntc a~rlbull"ca ball<ati
r"'ntabllldadcs lo poSt.lt de titulas públlo:;os, der.conhcccndo a
lrt-

III

tala

Terça-feira·. 20 - 3451

- Apr f 11io .José Fcrnand•so FIlha. GEIIIP
=--Alb..-to Vlllall tloa .. Tcl~<clra, OEAP
- Inllt ltulçics Flnanccll"a•• CDPO, Cedro DTVl'l, DlvalOI"CS DTUK,,
Banco Invcsteorp, Seta DTVH, Ául"ca DT\Jtl, Orla DTVH, ÁUI"ca Corretora de CDUiodHI••• F'l111<o CCAC, H"'rcantc DTUH
- 11anoc1 Pcr,clr-a de 8ouza

dos. f'undaa Jte 11cnsio

A dcsp .. lto do aparato flscallzat<lrla f'ol"aal dlspcinivc\, as seguidar. dcntlnclac. de II"I"I:$1Ularlda'llcs nos f'l1ndos de l'•nslto aostra11 ~uc, na
Pl"llt.ica, a cf'lcllc'la de tal r. lnstruacntoa é qu.est lonllvef.
!IISSill, •• seu dtrpol11cnto à CPI, o Se't:r'ct'l.l"lo Nacional da P,rcvldlincla Coaplc•cntal" dcaandou ndl"llas clal"a• para a f'lscallzaçio c MOStrou dtrllor lentacll:o sob r• o que f'aZel" no caso cr.pcc {f' I c o da lrl"cgularldado: da coapl"a de açi•• da·Sadc. Pt"cr.cntcs no rclattlrlo da.CVH na Pctros.
Pelo 11cno• durante o IOVel"no Collar, a dll"c;Sio da ScCI"tttarla Nacional da Prevldintla C~:~apleacntar :o.s.s~•lu po•ltõio contcaplatlva diante dOSO intlaci"OS problc•ar. 'lUC CSPOU.Car:t.a I'ID CO!'tcXtq do• fundos ti•
pensll:o patroelnados 1001" entIdades f'cdo:.-al•, ainda •ais por<wc, neste

Auditoria

proaovlda pelo do Banco do o,.,..ll, ea 199•,

const~i:óu

dlvcl"sas iri"C!Iularldadcr. nas OPitl"açi•• da Previ co• ar. COI"I"ctol"all F'ontcs S.A. • Fato,. S.ll!·•• E• f'uncio das apuralõics, o Banco do BI"•Sil rcr.olvc" d1:11ltir o sr • .Joaqu.J• Cindido .GouviaJ lnablllt:o.r, pelo pl"azo de
:5 anos, para o cxcl"cícla de carséls de ad•lnllltraçlo, o sr. Joú Pcl"clra d~ RochaJ 'adaocst"f o •r. Haallton Gllbc,.to 11allon e •usocndltf"' as
- d l•pon I b I 1 I dadc• Juntd lo PI" CV I , dos f'u.ne lonll.r i os Ronaldo Savagct PI nl;.a
de C.l"valho c Ion., Otcro Gu•dcc..
111 apu,..açio h·vad~ a cf'cito ..,.;o a cair, d• f'or-aa rápida, no csqucclll"'nto. A su.sp•nsio da processo e seu consequente ai"'IUiva•cnt• ••
dltl":t.ll sob a alcgacio de que os envolvidos nlto teria• captteldadc cconlll'liea

pal"a rcsaar"cll" os pl"c.iu{z:os"" p•lo "risco de o assunto ch~tar

lk
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i•prl'n11a, reabrindo u•a Fl'rida, Já pratl<:a••nte curada, nu•a hora de1 I cada para o gov•rno e o pr D...-1 o lanco".
l'or ti•, o Cons•\ho Bup•rlor da l'rcYI- d•\lb•rou,...,. :ze/7/9e, niD
dar dI vt.llgaclo aD r•lat dr 1o da a1.1d 1tor la a obre a• d•nolnc la,- de I rt;• ....larldad••• di' •ado a I'VItar r•p•rc:1.1a11Õ1'11 n•gativ. . nio ad para o .,1.1ndo
de p•n•io COMO para o pr6pr I o lan.::o do Prasll.

Abril de 1993

to. Cinco dias dll'pOia o Banco Cll'ntral dacr•tou a

lfqt.~ida;lo

•xtraJudl-

clal dO lanc:o Bibl•"-• & funlõio dls11o. d ll'>•tltli.to atíar-a.a 1.111 priJJuizo
atnda nio raall:~:ado da igu:al valor, s•• co•pytar o cil•to de o..-tunldade de r•ntabllloh.dc aH..,rnatiYa. Pala pr4prla arde• d• prlvl14lli011
para r•••at• doa cr•do...-c.---wyo~r tas. •• chanc•• da rc~:uparaclio do
valor a.c:r•11c:ldo aio r•qua'"""• i:b!'I-Q <lUC ••tt cc»of'l1urado preJ1.1h:o real
para o Inst ltYto.

MOTICXM:-01 00 f'ATO

NOTICIMOI DO FATO
- JoaR Pereira ltoc:ha, prealdltnt• da Pri'Vi
- .Joaq?-1• Cindido de Clol1via, dlr•tor da l"r•vl
Hallllton Bllb•rto Mallon, dlr-etor da Pr•vi
- llon•ldo Savau•t Pinto di' Carvalho, f'l1n<:lonárlo da PrltYI
Ion• Otero Cl1.1ed••• f'unclonio;:io da PreYI
- Cg.rr•tora Fonte• a.A.
- Corrlttor-a Fator B.A.
- ..ktac:11 Pl<:alho Oul11ari••• con11ultor Jur{dlc:o PrcYI

Pr-otvlrb participou do lellio de

A

q,.irindo

das

ate ooil açi•• PH

c;h.,.adas

PI'IYat>za~;io

da UaiMinaa,

R L-carda L>J.Iõl: da Cl•ara Canto, op-.,rador do Port1.1a
- Oetâvio Ferreira Llaa, dlretor do Portus
- Paulo Fernando d• V~,.concc1o11 Val-.nca,Bl1P1tr intcndcnta do Portua
-

ad-

•upo:rvalor l:zadas, •• 2.,/11/91, f'a:z•ndo uso

"'•Pedas podres"', ea orttr•~ic:l or-çada •• USS

53t,it4.7•.

Entre 6/tZ/91 "' 27/1/92 vorndctl todas cl .. pelo equiYal .. ntl: • US'I 275
all. lhrlllthla•cntc •• "aaeda• POih"et.'' ter' obtido b'fnef'{élo •• o desJI.sr lo dllfss•s tJyer sida iSiual Otl liV.IIerlor a :5tlt. Porlho, r•latlvasentc ao

valor' .contllibil das ac:fícs. 'incorreu"'"' P"'rda patrl10on!al· de US!I 2!5~
.,11, c:orrespondentl" a 4BX d<1 valai" ln I c lal. A tio aprcss•d• venda soaente seria aceltllv•l se a h'lstitulçio estlvesiUI bu•.:andQ liquidez: a
ql.\lll'fl.ler pre~;:Q o q~• nio foi avl'ntado. Fo~a de•t• c:ontel<to~ a opera~;io
denunciadora de c:ond1.1ta lncon.,..qU•nte • t•acrárla.
ND caso daa operacê'I'S d• ca....-a • v•nda doP Francisco Stcldile.
a
ProPvlrb lnc:orreu ""' p..,.da patrl•onlal d• UStõ 171 •11, apyrando tia ao••nte 211'% de UStõ 237",9 1111. v.tor dlaPrndldo n• a.qulal~io.
11:

O

sr. Oc:tâvlo F11rr~1ra LIMa lngru••oY no plano de b•naf'(clo•

ter~

L••••

c:ondlcio não ••I• preirn-ciilda "i>•lo ::or. Octllvlo f'~trr•lra
1111 virtude d• ::oeu afastaMoPnto q1.1atro ano• antas - c a doutr: ln a dtr intarprlttac:lito que :advo11a a inlnt•rr'.!P<;io do Pl!t'lodc, tanto asai• qua a r•f'or•a
1'11t:o.tut:ârla pro•ovlda lata a 111'11l11r no Pertus af'lrMou, a><Pllcita•ent•, :tt f'lllllcio c01 terMos inlntcrruptos. Colilo se nio b•sta•••• o ar.
Octávio F•rr-•ira Llaa só Y•lo a aallc:ltar '""" r•lnv•s11o ap•s a noacac::Sio, o que aponta a flagr•nt• lrre!JU]arldad• da <JCUP:O.IõiÕ da dlrlttarla.

NOTICIADOS DO FATO

-

O~:távlo

-

Paulo Farnando de Vasc:onc•loa Vahf\lõa

l"ortua -

Valia.
Ne•tc epis6dio dois asp01ctos cond•náYeisl a nio-privat izacio da
f'.-acio da c:aplt~l coaprado cc"' as d•bintur.,s da Sid•rl>rll,., já qOJc a•
acíias r•aultantes valtario à po,.s• da vale do Rio Doce a o 1.11'0 daValia ~·aao •aro vorlculo para dar vazio às ~Moeda,. podr••" rcprcaadas na
Vala. ocase rel:~~el~:~n'IIIOO!nto asPúrlo cntr• patrocinadora" 1'"11ndo de pensiio, hâ de tydo• subsl!rvillnc:ia, uso lnadeqYado de rec1.1rsos ln•tlto.u:ionais • dttsvirtl1aManto da I'Jn~tli<!~d'? dot~ fYndas d• penaio.

"""i ar o R•latci~•o, COM todos os doeuaantoa nela rcf•rldoa,
nos t .. ,.,.o~ <:!"'
39 do art. 58 da Const ituicio F'"•d•ral, ao Hlnlstolrio PÚbl<co pna que proaova, no qllc eoub•r, a rcsponaabilidad• CtYII o·~ cri•inal dos PD'SSÍvat" lnf'ratoras#
b) •nc<alllr>h;o,r ccipia~.d"" <1ac'-''"""to" ao Poder E><•cutlvo, ••peclalMantR :ll Prl!l!idfncia dõo R•p<jblic;o • ao11 Hlni,.ttfrlos da Just.'ç••
:a)

ltPiSOdto f'or>UI c:ontra.riadaa a f'lnalldade da norooa que padc

vlvlncl~ coMo participante par:.. pa~t)cipaç~o da dlre~;:io do ln•tltuto-

'I

"do, c red\lzlu o cUsto do I'ASEP pela nava eanf'lguraçia do •tlyo. Atof

do

Portu• orM 1/3/Be, tendo-c• dcl• ~•t irado CM 7/1/86. HDMI'ado scy dlr•tor' f'lnanc•lro aM 27/7/9e, 116 valo a solicitar 111'1.1 relngrasso toao assoc:l•do •• 1/9/9e. T•ndo •a vista a I!Kigincla ••tatyt,rla de Sltl" partlciPanta co• Pl!lo ooltnoa'2 (dolsl d• Ylr>cula~io ao Portus ·para ter
ac:caso· lt ,dlr•tor.la, o sr-. Oct"vlo Fcrr•lra Ll11a, coM o apoio da sr.
f'a1.11o Valen~a. sup•rlntl'ndent• do In•t lt1.1to, ai"IIY•cntou co• o tcapa
Pl"atér I to d• t 111 ~~~ia p•ra con11i11u I r a sua noacacio, a·- qu• logrou obNeste

O c:ontr-ato A4.173/9i fOI"II:O.llzoy, e• 3•/1./'11, a aqulal~io d• d•blntl11"C11 da Sldcrbráa, d11 proprladad• da Vale do___ Rio Doce, pela Valia,
no valor corr•nt• da CR'5 72.2 bllhÕ••· ~acultoy-sc e pa,ga••nto co••c:i•a de coopr••a• a cera• prlvatl:z:adat!, adquiridas •• h:;lõ•s da llolaa
d• VaJor••·
As dcbintur .. s da Sld.,~brás poaslbllltaraa lo Valia a aq~,~l•lclo d•
S:S bllhi•s de a~;i•• ardlnárlas da Uai•Jnaa qya, pelo priMeir-o aditivo
contratual, r•tornario à poss" da patrocinadora ato! !H de dltZCtabro de
1993. Coa esta o.,.rac:i-o, a, ..,._1ilr cfa Rio Da.:: .. otlllolzou a r'•allzilc:io das
dcblnturcs da Sidcrbnl,s, con•hf•rad•s coao "'•ot~das roodrc•"' ~tela aerea-

F'arrl'lra LIMa

Aplle~lo

de COI na la.nco Slbla.a.

E• ••t•llbro d• 199e, o Portu,. aplicou CRS. 3• Mllhi•,.- •qulvahnt•s 111 USS. "•• a l l - CM c .. rtl,..lcados de dcp~slto banc,rlo dO B:o.nc:o SIbisa. sendo eH•CYt:o.nta da oparacio o sr. Ricardo Lulz da Cli111ara Canto,
c;ont•ndo, n:tt ocas lia, c:o• 11cnoa dlt uM aia C:OMO f'Unctonário do InstltY-

c) IO!Y"-1" 11.0 conhRci•cnto rln Trib<~niOl d11 Contas da Unlia o• resull.ildo.,. !1.lcanc01dns para que "Jry,.,. o.l• Sl1b5idio 11• auaa a<:-iaa dlt
fi se:. I <::a~;:iio; a
d) ,..,.,..,.•ln,.,,., P<>r eoonl~n:acio do ConS~rc••o Nacional,
a legl•lao:io pala qual a Patrobní10 pa•s• atar sYa !ii"S.t:ilo lll'lhor ti!lc:ali:~:J.d.:. pelos Poder.,; d:IO União.

Para "PC'rf',.lç.,~,. .. nt~:~ dn pr11c•sso de con,.tituicio, f'ortal•<:l•anto
transpa.rllnc la dO s~tor f'CirM,.dn p•los fundos de pa,sio, I!OPr•s•nt:u•o•
e> ••11u lnt••

PROJEiO OE: LEI DO SENADO N!õt

45,

OE 199'2

Altllra
a Lei N!õt f-,43'!5, ele 19n. sobre
•nt Idades f'cchada• de pr•v<dlncla p.....,..ad .. , .,
di outras provldinc1as.
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O CONGRESSO NACIONAL. dorcrda&

cubv•no;:lia ou cl•vao::llCI dor c:ontr-lb\IIO::iors •
47

.Vt.

n
flt~c:all:z::ar

d)

as atlvldadcto das

cantllls

dor coaPetCncla da Banco Corn~r110l,

f'lscall:z::.o;:io
Co11iasio

o.,.,.,.,.a I gyal•orntor CD•Por • Pl"orstaci.; d11:

i ti!

orntlda.do:s

da a' ornt I dadora

:s••

Art.

da

--o

pai"II'Ccr

dlt

aud i t ar I 10

Os di.-ctorcs das Patrocinadoras das

......

dor V:o.\oi"I'S Hoblll:iirlo,., da Scc.-.. t•rla dl'

rorlacionados lt. ••tWrlaJ
Al"t. :55. ·••••·••••·•··~···•••··•••••·••••
v

1st o!lis cnt ldadors patroc I nada• por ••Pr••••
Cll.ltl"a'll ln'lltltulçic• da Unlio, dos Estados,
Distrito

ou dos tl<.~nlc:fplos,

Fotdorra.l

ao.,.

ta•b•h•

cal\trale,.

da

órgia

'co,.

•••••••••• -· •• ·-·. ~:.=- •• -;:: •••';;:~ •· ••••••••• .: .;; .......

sujorlt:aa-sor

audltl>r'lal

- apllc,.,o;:io dor recursos c• de•acol"do

c•t• lori • s.ua I"II:'I!Ula•ornta,çio.

do

ollrt. 66. ••••····················•····~..-

di>

r'I!SPett I Yl> Poder' Leg I sl at I YO.
A~

:2lõl

••prrn,,. e

lnstitul~ies,

d••••s

quaisquer dÍvida,; da

~ntl'da.d•1

ret'erld'as nO Par1igrat'l> aAtcr'lor, propo'rCJonarKo 'ao
Õl"gliQ eKetut \Y<> acnc:lonado no lnçlso II 11 ao drgio
"audito~lal

i;oEcnlca

di>

Poder

Ll'lli~htlyo

a

que for .:ollc:ltada para se

;ossls.ti!'t:ill
deslncuMblrl!•

li•

entidades

seguonti'S

penalldadlls,

aplicadas pl'\0 Dnaio t'i-sta'llz:ador, ••• preJulzo d•

....................................
ollrt.

I

adMinistrar
apllc~~o~;8'n.

d•

ol,l,.l:.ras. o,"stab''!'l«c:lda,. na l,.g,she:lilo YiOI'nt .. ~

~-·-··-······.

'J9.

••Preiloas,

ainda

qu•

tenha•

f'elto

- adv .. rti-ncoa f'orM:r.l;

III - ·······-~················-···-··~····

ca títulos delll.s, ou •><ecutar prosra11ailo

asslsten~;La

•oc:illl

c

t'lnan~;eira,

rol!ilo"-O

quo:

311

Entidou:ll!'

lOis otnt idades 'f'ec:hadas não

c:cm~ldel'"adas

a•.

Ar't.

roirstr Lt aao:nt e a 11cus p~~ort'; c I pant es.
pode•

!n,;t'!tuH;;Ões dor a'ssostincoa

ser·

:o.utorizad:o.

liOclal,

Al'"t.

~>utros

Qualquer

d.,
flc::o.

sUJcitll "Multa.

5 <i:incDl anos. Se

(do!lõ)

quo:

atuc

co•o

privada

lc<. e i. pena d.:

tlotsta

79

pessDa

pre-Y.Idí!ncta

!1.,

t .. r,.Os

1'\01'

r•clusio
tno,tar de

do

de
peslõOI!I-

Juridlca •
. dlr•tores,"'
· Art.

\0.

111 As :;r,plic.açies dec:orr .. nt•s do
n1rste

dlspo11t0

artigo sel'"il:o feitas coa base_.,,. o:studos

seAuranç:o.,

rcntabllldad,.

e llqO.IIdi'Zo atendido

de

Art.

251 Silo acr.,ecldn• as '>CIIUinteG dispo,.icõ•• :..os artiAOS

c><Pli·tlt:o.dcis da L.,i Nll 6.43!5,_dor iS di' julh~ de i977t

o

ll•lte M:oi.KiMo de- vinte o: cinco por cen-tci p;ua cada
atlvo,

COI'\f'or•e

regula•entaçio

'""PKif'lca

"Art. 3-4 ••• :. •••• ·-···~·····-'·"•··~·~···---

que

311

tallboí• f'IXIlrâ o 1 iMit'"' •âKLMD de apllcaçics •• uaa

õr-11io

........ ••PI"'•••·

fechada

211

\.C\ '

IÍ "'"'dl'ld:o., orntre

:O.I"tlculadio qu., venha t·olhotr
fol'"•ar

.rnt <dades

~

Ivo .

~ons,t

ltui

de prcv I dine la co•PleM .. nt ar, c:o•post o _l!_c

at Lv idade

.r;iMplors
ele-o cio

reprc..,orntl\rll
,noMinal

prono;iplo

""'

os

o;;cgurados,

vot:o.o;io secret'a.

Mediante
segundo

o

'llaJor"otâl'"io,

r .. P,..esent a rio

,.

ib,lti'":O,~

f'ech11das,

llvr• coMp.,tlo;io ou

cartel ou 10onapcil i o e• qualquer

O Conselho Del

-.upro:Mo d:o.s dec:lsies da r,.,.Piii'Ctlya entidad•

:o,

pati'"OI: I nadora, ••d lant o: I nd I caçio

Art. -42

As

patl'"oC 1nadora'll

do

i.oob i to

'I<:! O

d:o.
pelo

vo;oto

C~Jn..,lho

da

011'1ib.,r!ltlvo dCcldlr:l o:eapre

.. ai<Jroa

.:le r. .. us

MeMbros

1t

sel'"i

DIAruo oo coN'aitEsso NAcioNÀL (~çii~ ui
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'

~

PI'"IUidlda

par

rcprca .... tantc da l"&trocln.adora,

••ala

Odl~cratiYa

:SQ

O

da

Dlrctarla EKtrC:<&tlva

canselho

cl•••rli

altdlantc

c - . irldiYidllalacntc, •••undo o

~Jarltllrlo,

'R

principio
se

Conso.~;ltlva.

Os aandato• das aeabroa

do

Cona•lho
alnl~

de

no aá,xillo de quatro ano11, trn'luanto os

do

Deliberativo

c

Qs.

c:hal'a,

os acabros do Con•trlho Flacal e,

*x1stlr, ta..tléa do Conselho

trla

a

capatc~

'IUiol terá Yoto de "ualldadc na hlp4tcse dor

acabros

.da Olrctol"la scrlo no

c

~

wt.

Can~dho Fiscal ·~ do "'Conslrlho Consutt Ivo seria na
afnlao

de

ua

anEl .•• no

aliKiao

de

dois

<47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~·····

21õt
d•v~rá

O e•rtlf"l.;;ado d•

auditoria ,atuarlal

Sir ••!tido pcir P••aoa f'f1ic;a ou

Jurfdlc;a

anas,

•dalt Ida a ro:nov..dio .I'Dr, 10•r:t•••
7fl

Conselho

Kcsao dentro da aandato, os acabroa' do

••diante

-tlvallqcntc,
~bAluta

ser

r'IIIVIIIO

dcat ltuldos,

dceillo

de

clltl llh,notl,
lt pcaso• fl•lca ou. Jurld.Lca qu• ••ltlr

3Q

•aiOI'Ia

lia• p1rt ICII'antcl da cnt Idade.

01

811

PodiH'Io

. .,.

da

~llb•r•t

••bro•

da

d•ntra

dcel•ãa

1'01'"

total hl•d•

d•

doi

'!a

no

da

l"l.visão

di'

~•ra.

elabor•c:lo

•nt lof•dl, pelo pra;co de trls MOI .. , r"-

,... t. :51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a(nl•a .,doll

q•bro•

e

~tl:ano•

Ewou;u.tlva
, '!..and!!_o.

Dlretorla

d•ltltu.(llas.

11at lvadaacnt•,
t.•rc;os

toodc.-1~

Dcllbcrat IYo

N• aeorrlncia das

1Q

Can••lha

IVo.

anor•alldlde•
6r.fo•

l.n.uf"L.;;Linc;lal

ou

L:'revistas neste •rtl•o• caberá

col••lados

rea~on•abllldade,

da ent Ld•de, ,ob pena
coll\lnlc:á-las

di ,c~

laccllataqnte

ao

"•nef'(c lo di •nt ldad•.

••

Aa1

•••bras

d•

2!il

toda•

11arágraf'o

o:al••ladol,

••r'

,Patroc: i nadorl,

••1'1"110,

eontra de•

oah;sãa

qUanta

IUJ«itJ.rá

,ali

prc•;rl~o

,no

aeallra1

llo1

.aos

Coleslado• oai~Sos aa penas ,... .,..,l,tas no ~r~L . ID

IJarant Ida a ltltab llld~dlt

I••'••

"

ant•rlor

ill<lt lv•das, atlf ua

?'':!!

ano

ap4• o .:ne•rr•••nto do s•u. ••ndata.

o\rt. 3:5 .. ···············~····~··········· ... ~
I

lnuf'Jt:ifl'!cia•

- •• • ••• •••••• •• •••••••••• •• • ••••••••••~

•>

artigo,•

f"IMar dir•trlze• c proccdlacntoa "''"'

perl4dlca

•nvlo da• r•1ra1 do pr,oc•••a

e

dl~porá

anaraallctad••

prevista• ,not~tt•

o .Srgio f"ll.;;allzador .de u•. lll"a«oj

de noventa ·dias para •doçia das ,Mcdi.daS cab(~jS;o,'

d•cla4rio

ltJI>r~ lnvt11t la•ntos, ~••l• .. c:o- f'ara a obrllat.trla
I i atc•"'t I c a

patrl•onlal,
C:OIII'DII<;;Im
co•
•

di vullalõio

do•
dll

da

lnV.•tlamto•

r•ntab 111 dadc
ef'ctuadol,

'

re .. rval, da dll:f'lc:lt oU

da

IU.I'•r'vlt

MISTTf!CjM'1 9

su•• c•u•••• • de•• I• de110n1traca•• cantábels

atuarlallr

h>

Este

lllltr.belec•r

l"lt'IULIItas

car101

da

obJetlvos, para

dlretorla

•••

•

b.tlslea1

llr'DJ•to, o•Jet Jva

r•••• a

"'Ue

datar,;

autor Indo

•at .. rlal

a1

nor•••

entLIIll~··

1'01"

dl~tlCI••

1"1a1 Jiil f'ol altcr•do ou "c;Oillll•lll«ntaltd,.,.~dl\

sellltint•••

la•dlato, a ...- ••., IIII•

de

••trutura

a11erf"e'1~aar

c•rrJ•L" c

C:<llllllleaen,tllf' I'I"OVIda

f'lch•d••·· disciplinadas no' Capitulo IU da Lei Hl 6.43:S. de 1'5.17/77.
CJt•do

Fica o l"oPar EMtC\It Ivo

311

Pl" .. villln.;;la

Lei

n•ens"'rlol

"

..... -

6.462. d« 9.11~.177, qu• lllldlf'lcau

• • • • • • , . . . ." ' " " • •

"

•

~

"

a.

r*daci.a da•

'':Jil" i: l

. . . . . . . . . . . ,. . . . . . . . . . 1

descncu111bfncla d• 1uaa ativldllll•• de f'lsc;allzlc;lo.

"'"t.

c:ontr I buic;lo da .,.atroe lnadora ser,,
e'lulvalente ii 1101 ••1ur1doa

•áwl•o,
rc..,.ct IY•

. Decreta-lei

<42.

12.

•nt Idade de .,.r•v141lne ia

~tara

a

ca•~tle••ntar,

iM"sto"

.c;o11111l•••ntar
f'ontc
por

P1.... tlcl~t>~nt•••

1obre

2 •••:s.

luc:ro•

de

d•

26.111/I:J. cuJo art. 61l •.l1entou

•w•rclclo

as

•!ttldaotcs

.,.'"f"'d~c_:la

••• f"lns lucrat Ivo•• passou a tr lbutar e:w?tuslv•••ntll .na

os cl-ivldendas, Juros • d•aais rcndl•cnta• d« c;al'ltal
'"uell•••

ot

r•vogou

a «'lu L11a.ra.clo

da•

cnt Idade•

auferidas

f"cc;had.,., as
~

devcndo,

no l'f'a;co de

dei•

ano1,

dÕ

'

de

lnltltuLci•s de •••l~ttincla sac;l•l para f'lns de oaunlda!l• trobutáriar

, o'1ARió DO CONGRESSO NACIONAL (seção ~L~
Dec:retD-1el
••fF~te

:Z.::!96,

de

21/U/86, """•

canc.rd~~:u

de

lll"..,idlnc"la pr'lvada,

Lei

de 12J'4/'1e, aa dispor' sobl"e r•lao;l'e•

.-.Ridad••' f'echad•a !11t 'l'f"lrYidlncla COIIIP\c..ntar • suas

entr-•

••

34,

l•parcialldad• dos •••bro• dos eo1e1ladoa:dos fundos de penalo, diante
d•

e.eõ!:•,

pr••••••

poaalvels

ellte)"naa advind•,. atlf ••••a das patroclnadâras,

11111anto a uõea ou. o•lsafea danosas ao patrl•lniD

daqu~rlea

f'u.ndoa.

patrocinadoras

••

d• Mlllnlatr•t:lo l"llbllca F•der.t.
nesta Pr"al'oei~;:J:a 1e1Lslatlva PI"OCura-•• l•pedlr-

· A11-.'

Art.

est l•iJ.los,.

••na,. tr-lbutaçlo, à• «lll'l'f"•••• que"apllcllre• •• progra•••

Terça-feira_20 3455

que

Hlnlatlllrlo

Pr~ldlncla

da

Social

para obrlptdrla dlv,.lllaclo de lnror•a~for• f'~~onda••nt•l•

procordl•entoa

nlf'~fÜt'd vol~ft a bt:,or'rorr •• 'dl•tgr~f••• ,..nfPI.I1•c:lor•• I•Or'alldador• •

,.,..

llfé'.-,t~,'· f'raUdorr. .~~l'ortr'ilda•

,..,., •• rorlatlvas •• ,,.ocor••o d.cl••rlo sobr• lnYors.tl•orntos.

'N••sor'

f'~~ondo•

••

diR

a

l'Xoraplo

da•

nor ..tlvo

.-.t~ld'~ dlpla•• l••••htlvo,•
~

...

~r·t,

,

aas.,..\~ia
~h

oa

34,
.

~

Q~~~.&radas

dls•oralnada•

no Pars.

~orstor

.

acror•cldo

paril.vafo

rorprors11ntr.nt•

"pã~t lc·l.,.nt·.,.,; a

da

Nlo,

f l• dor lf:Hc 1" I r o• q"' for•• tiorros

f'oraa

,..t~: pr~C..S'~oa d•cld~lo, Indu~ Indo
afaStando

lnt~rrf'~rrlnc:las

dan.o•••

~·

ii n•!laclac.la

~rntror 'o•,

v~rrlf'lcadas

Jlll.

rort11rlda1

b~rnorfl c I il.r I o•,

nlé,:' c;,ntrlb;:,:.,~. Fa~:-•• n•c•sdrlo g'••ullrbrlo •ntror os

dl~ortor'~~;

•~•••urna

••ndo a Prorlidlnc..[• do ••••o
Patrocinador••

""•

r~•ponaáY~I•
lnt•r'•ssadoa
partor

I'IH"

dor

l'~t.-aclnadg.-a~o,

Art.' '34,

.

Pr"nu••

•-••

;~~sauntos

da

••I• alta

,,..';~·~~·~: •• ~~ ~~..;..,·~~n~antli.d&

a

d!rortal"l.a

r~all.ycl
-foi

rcllfvln.:la.

lnvor•tor

••

sua

patroclnadat"a • lhot conf'cror o voto de

h .. piitor . . d,li ....at..

Dot1i,i;i(l~0 dorv~

.,-1.-gorr oa •••bro• da dlr•to.-la, do

f'lr•ada

f'lfdlll"•l.

dlspaslc!lo

~rntldadors

da Pf'IIYidlncla Social t . .btf•

••PI"I'S&!I

o" o"tras I n•t I t" l c:.

..

vlgar,

f'Lscall~:a.c:.lo

da

I••

••

da

plirnlclo••••nt••

IMIIOÍJta aobror ~ada& ••

mtldador•

ad• Ln L•trac:.lo
or:Hcll.ll"

dor••l•

tala

.ntldad. .

f'lichadas, ao a.tr.lbulr a tlsc.allnc:lo às l'r4iprlas patr"oclnadoras, a ~•
vorla

..,..,~s'ltrs

f'acll,ltar

rorall;r.a~la

d• dlrlg•nt•• dorst'!• para •

dot

nors,clo• .-LLLnaso• para •• Patrocinada•, •• prov•Lto dor t•r"CIILro• • da•
au•orldad••

•nvolvidas.'

co•p~rtlncl•

til

prl'c Is a'~ •bf'anwlir

f'lscall~:ado.-a

todas as

11nt I dad••

da

'r•lo

f'orcha.das,

111110

Art.
pr•c•d•nt•··
PC?df"

35~

~on••lho

L•slr.lât Ivo

corr••P.and•ntor

••Pr•s•• oo.a lnst I tu lei•• da Un ll,a,

fiscal

f'J><ada ..1oriÇ'Io. IOotdla'nt,ot c~apa, 'J,ii. '"'"•

11.11'111

eon•ult Ivo

a •l•lciio lndlvld"al • ••'IIUido o .,rincfplo

·~t• Paf'a su~oll·t~r: taabéa ao

&pr"oV•Itou-••

&tf'a.Ytfs

dos

••
~o•

••~~os

tftt ld&d1111

controlor

patroc ln&d!L11

da
por

Estado•• do O lstr I t~ F'tdlir•l ou
4rsia,s

dt

~r:Htor.-n,a.

audItor la

l'l'•••nt•-nt•, nla 4 f•lto ••s• controltr t:Htorrno.

Entr-:U.nto, para' oa conr.~rlho'i f'l•cal •

f'al

Hlnl•trlrlo
por

dos . l111n li {" IQs,

ta10b.!i• 1'!0 cona•lho co!"sul,t Ivo da •ntldadtr' f'lfctaada .. _Pa~a

~nlda.d•·

do

patrocInadas

.

absol"ta Para •• dorct•f•r. do Con••lho D•llb•rst I,Yo,, jii. ":"'• ~·.

«.~' ~~ ~~Vorr~··

.•:~~•cv.tlvg

pr IY 11 égl o• a 'IUal ~uorf

••lorla

~"-:.'t!d ..d·~· ~.

dot cont!"lb"lc:la.

,4SU, Nor•t:or novo parll.graf'o foi or:H.i!lldo o .....,._ dtr

.

'

'

nas

à •oralid.:dor, .,.alncl• dor conflito• d• lntorr"ot•s••·. callacltaclo • tor•po

pO"If,V I d•nc l ár I o

#lldalnl•t,.a~~:lo l",dbllca.

", ...

iif'.la

par'& orstaborlccorr ror'l"laltos obJortlvo• ,..,.. lnvcstld"ra

f'ol

su,..,.•c li doltc '•'r la ao Con11•lho Oorllbln"at IYo da ornt ldad• 1

rorP~•Se~taniorr. d~ Silg~Uados,

•

.-.·

•

...

conforr ida

•

rorunlr

~~al, d~ ''""•c:tlva orn,tldador dor prorvldlncl• co•ploraorntar,

.. :· ...

I, h) Tallb.!i• dorflnlda co•P.dlncla ao ••••o

31S,

••

car•o• doa iir1la• da ad•lnl•traçlo •up~rl"1or, p.-lnclpalaotnt• c:011 vl•t••

E•~ra~lo d~ l~vlabllldsdor' dor

351)

...,.tlciPantor• • o' •H'cado, ••••• c:o•o para ornylar it.<~~~o•l•

o•

1\rt.

r.or11ulnt~• · •gdlf'lcaçfor•

•lo' ·f'.,ltas ••

.;;;..tIda,

soorn•lo.

u-

tnJo.rltii.r'lo-,

ca• o l'rOI'.!i•lto d11 pra•ovorr h.tllro•!l"•ldaáor acon~orlhii.v•l à •flc,cla .da

Art.

3~,

311) til auto.-lzac.lo constantt n••t• ae.-.!iscl•a partor

d~ co'n~tatac:.io dor ,.u. o dr!llo d• -fl•callzaçlo or:Hist• a10ornas d11 . .n•lra
•••lnt lca, nio dispondo d.: ••nor candlo;lo huaana • aattr"lal dor C~,&~~l'r'lr
a

g•••

· .....t~

d• atrlb"lo;for• ""'" lhot& •lo COIIIIt Ida••

~os

t•r•o•

dorsta

lnol'llrlhcla ir 'sillnclo, nlo f'af'o, t'l• i.orr'VIdo .,.,...
al ouaaa tirot'lular I d'ad•k 'pai'at lc*'d•• flOr f'11ndos doi Ptrns'la.
.

'"• atual

Lei.

A

J"•t.l f'

rc.,.'

flscalizaclo • à crlat lvldad• ~os cona"Hor!'•~

611;

3.-,

Art.
•andato•

~··b~os

do•

Fora• f'l><•o,ia.: taapar.

.

do.'l'l'll~ '""•rlor••

~in-I.Í.;,
~
.
da

..lll.l<l•o para .,,.

ad•lnl.traçl:o,

y lr.tn · '!,;·!''.•r•r;~~ ,,c'!'!,d lr;lor1· P&l"a a "'l~~~~~~dr:-:c I• J'~ dot&.,.p•nha
f'un~~:ior•

dor

""'· Cada ~rntldad11 f'otcbáda or•c.~>lh.trá

cada

ad•'IU&do, d11ntnt

o

Prazo

prolblclo d• li:HtrC"tilr" Prolra. .s d• asi.l•tlncl• saciai
f'lnancorl;a.,

das
••Is

da~or1•• ll•l't••~

dl•po•lc:'lo

pt"olbr~lo

dlir.tltt.~lcio

di'

J"atlf'lcl,dos,,
prant la

7g • 9Q) N••t•• acrillciooas,

34~

quli

por' toC.tlvos

lllcnt.-,a d?. ••us !"sndata•. Tf'ata-••.

••"s

yc•torcs • cons•lhlfll"o!l.
lill't.
lntorf'•r.••s
otl1tld•d••

/

d/J/ chaooadOs

I

I

'

Nl:~tot~••ntc;o•_

''

dor

'

f'unci••"

11nt1"11

p'asoas

••tranhar. ja.o q~~oadt"o dtr pitr._so.l da' ".~troe 1nadot"a 11 à r11all dàd11 daii.Uifla•
orntiGadn.

~tartlcll"&ntor•,
""~'

nlo s•J••

o

qu.11

ou·
•

patrocinada•

d• •d•lhl•trar or•prorsas, t11nh•• ou nlo lnYiirslts f'lnancotlra•

!••"!

~ara

A.-t,

&llrOYIIItada

nlil:o

Patrocinador'*. • o• ,d~K f'undor. dor pornslo, 1ibln"ando
'

vigor p•r•lt• às cntldad••

quot as •nt ldad•• dot prllvidlnc la cOMPl•••nta.- nio

39,

31U Eooborlfl o dlspo•ltlvo Jll. tlfnha sida

para

to.-nar

pr••.crotYiinda, cl•"•••nt•.

34,

da

a

••

rorYDiado

u••

d11

a patroc I nado,rá or p•rt I c I ~>•nt~rs contra 11vornt uals

para

•><cluSIY11Morntot

d•;-vl•• dtrsta flna'll'da.dor.

• dlrl'gllnt•• da cntldi.d~r,

constrlhlfii"'Gs
oo.•••o

••

q"•

por' orianls•Õ• ·vlnc"lado• à ad•lnl•trac:lo polbllea. Foi ainda lns•rlda-

r> orlas.

Art.

ainda

goza•

d11

la<.~nlda.d•

li:HPr•••• r•...-lli. cant.-árla
<N•

\

,.uor

vlsorava,

aS •nt,ldad•s di' prorvldlncla co••l•.,.nt•r

trlbutllrl•

conc•dlda

a

ln•tltulc:l••

dot

•••••tine la. 110cla1', n•• di' outro Prlvllitllo conc•dldo às ••s•••·
Art.

""~••

UI) Foi sup,.lald• a lntlll'for.-incla

da

Conaorlho
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{nf'llla

rentabllldadl'

ou'

t11:11Uran~a.

Todavia,

•stlauliU" o I'Hcrc:(c:lo da f'l:llõcallat;l:o nos f'undo• d« pcnsio pelos

a

pcrt I n~rrttca,

c~eag~~:l"ada

c'lotabclcco:r

vcrl,lc:adas,
~ttla

•

aono~iitlo

A,.t.

Pl"lr~clplo_c_oristltuc:ional

c: •~••

<:Gil as

dc....J...Ll\'"•('
·

geral de aPatia

dlr

na

preJu (zoa

'!~C

lloJe

~•

do~ r~~r~o•

tri11l t ••

fI narfcel r-oa.
de

denol.nc las e

dr:~las

-l••i••

f'lscsll1:acio

•

daq~elaa

entidade~,

•~••,

E"•

aqui

da~

adoc;l'o

••.!.!,.d~f\

A!"'t. S5, Inciso V) F'ol restrtnsrlda • hlpát'!'"" de lnter-v.nc:la
rec~rsos

neste Inciso à •Plltaçio d•

A.-t.
C:OI"rlt~õ:Slo

IIOnctll.rla

1 I quI da1;io

v•t•nte lo, a c:ontr I b~ I ç:ie'5

lncl~a

66,

s~spen~lo

Vl) Sll.pl"i•lu-se a indevida
hipdt~~:~•

das d{vldas, n•

ltKtrto.J"d-1 c I al

"'"' d•sacordo ca. a lei,

inveraie~ f'ln•n~otlr•~<•

Naclon•l. <!Ue f'ol II:X<:lu(do de lnterl'•r-lr nsa

""~I

pcl•

da•

verlf'l.:;a, Pl"lnc:ipal•ente diante d•

ec:oni11l c o•

o•
COI"I'Ct lvas cab{Yti!l.

Pl"lrVist•

dl!lll p:atr-oc: I nadgr"s, f' IMandg-as CM quant I a

dI ante

atrlb~AI<:its

as

a•r•nclallotnta

I n~t I t uc I anal I za•

312) O novo dispositivo, Inspirado nos arta. 21l e

"12,

clar••~t•

f'l><ar

1.-r•aularldad•~

1nvers'ics f'ln•nccll"aa. ref'on;•ndo o
con<:orrincla .,,t..,r ,..,. CIIPr ..•••·

re•ponsab 111 dadcs

>IPlicaciCI do regi•• .-epr•••lvo. Tais !»"OPOStas busca rq•pc.- ca11 0

estado

livr.. COIIPCt ld[o cu.& proplc lc11 a f'or-•ac:io de cartel ou

de 1993

f'ol

t•to II'IÍICIIIO ""' 2SX para <:ada at Ivo, a f'l• di' •vltar
conc1:ntra<:ia

-~blil

da

Ent I da de d1t

de ter

da.

~Ido decr~~:t•da

pr-e v I dine- I a

c:o•pl••entar,

segur-ados ti PI""Pr' i a ent Idade fechada de pl"orv I dine i a c:o•ple••ntar.

dos

Vllolor ... 11011:da atuto.l.

ccnopleMentar-,

aoa

consu11ldore•

dos bens

••rviçcos

o~

vendidos

Art.

IUtlaa
cl•r•

patr-oc I nado!"••
c:Cintr-lbulc$g

da

outro••••·

•vlt.;r

P"':fQs

•~tr

desequ!l(brlos

!11'1:1Uf'ado•

previstas

salário~

qqor

lta•ent .. , e• relaçio aos part te I pantes. A f'l11
{'lnancelr-os

nas

f'•cllada~

entidade•

....,lta

q~•

p•c"nlárll\

Art.
seJa

•xlglda

•alar contl"lb\J.tc.io

t••tul11

pt"es..-vando a propCil"!"io t:stabel•c-lda no par-ágr-afo

au~inc.,la

clll~D ~~·•qUine

,.

sct"li.

"

e•

b•• ou 11al claborllldoa, trazendo

la a el,~~:vacão de ~~:nc•I'IJ011 ~-.~ P!ltroc:lnador-a• sot• que ~e

p~~:la

proporc-lnal ao dano.

p•troc-tnadoral c

tic:nic-o

liiC.,.c:a dl!lilo

••pif:le

de

aP('•,nn~a.

ot

c:i.lc'~la• •.

trar>iL~arente ~~:ata

A f',f'DPoatJI Yl•a torn•t"

"'caixa preta" qu~~:, '""'alguns 'c..asos, encob!'t

...,....-'áv,fts_

dif'lc.lts

ou

Ir-real~.

~,lfl~•rclal)l(ade,d• ~állt;• crftlca dps, planos atonrlal~, prof'ie-sot,

qo.r.a 11 audlt,arla

~<•J.a

ellllbOI"OU

rt:vlsou

pr-ofissional,

nio

d'~~:af'avor-JI.v~~:i~

contratacia
dOJ'~lii.IJ~

per•ltlndo

a outr••• visando

ou

ll:ll~l"t:aa

plano.

haja
a~fer-lr

dlf'ercnt11:

PIES~oa

Ad. .ais.

daq~ela

que

pr-orser-v;,a-:-••

cr-Iticas

vantalr•n•

,lntenclonalaentc

p~o•t~.

ou

s~~:,ia

1 •

lll.edlata da ••11resa de •udltorla 11ar-a a ge.aÚio ou r~~:vl~io

Art-.

:t•)

"'fi"!

patrocinadora•

entidades

qo.r.anda

o

at":arlal a"dltado.

dlrctor'ot~

atiiJOI"'vtl

por

f'~~:lta

,o
•~

F'ol·

i'~~:chad~~oa.

t•••o

C'OI!Vcri:ldo l.'•,reva geral

pol~

a adMinliLtl"acio

dlaf'onóvel

patroclnadOI"as

~~

acu•ul•r••

Clll"flo~

,lllr-etor-•~

de
das

daqu•las 1 .. pr ..su•lvorl,.ent•

O teMtO •• vltol'
ltllf'rcsa.a

~~.I.Mf'edl•cnto
d"l

pr-Ivada~.

f'~cut,ti!,

a

ac~•"l~lo

Nacional

de

nova r-cdacio, csclarec ..
II cst•bclotCII: que

Outroa•i,.,

P•~~~~•-s•

tto.ls

acaba-••

•ultas

p•r•

•ci~~:s,. "o•I~!I.Üits dano~••·

Pl\ssfvel

•levada

po•••

•~t•r

autorlzad•• A

~i•PI•• d~~:ten~õliío,

de r•sto

de ,..,,..,-1'111, l"ltV~~:la- .... .;ui to fraca p~~:rante o d11.no conslderllvet

••r

cau11ado

Pl"ltYidenclárl•.
Co• a•

por

in~~:•c-rup"la••

inova.c.ies expos!......

o:xplora1;liia

_,..r.:-...- que

dot

tod•S

dot 1990!
dll:~conhcc:i•,.:nto

total

d•lxar-

•<NI

A 11uav• P•n• d~~: 1 a 2 a.nos d~~: dctotnclo foi

prevldincla prlvad• Sll:ll

pr-eced•nt~~:.

Pl'ott~~:nd~~:u-se

·

"""

s~~:Ja• cl~~:s

de cr(tlclll,

•••u~•doa,

~lt~acão atu"~ do~ _planos 11t"arlals I ' de

UI), A

tCital

dos

I c IIl

deverá~ ..!" l'or-aal,,. ~ lncl•o

P••soas f'(.sicas •nvolvldas coM as

publlc:ac;io desta L• I, par-a o ajust•'!'•nto ditterlllnado.

b•n•f'h:loa

Incisa~

do draio flsclllllzadcr CS..Cretlllrla

na art. 75 dto. Lltl. O Incisa!,

advar-tÍ:nc-1•

a

ca...,t e

Co•ple••ntar

Partlc-lpto.ntc~

'daqu•las, foi •~tlp~lado. prazo d• dois ano~, "!Pds _a

~.

c'o,.petincla

Prevldi'nc-la

corr 1 a•-••

patrocln•dara sabre o total da f'ollla d•

c~mslderft-la.

vft d ..
de

.,,

a

at lvidad•
_.

~,.
part ..s

Abril de 1993
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ODSDVAÇí3ES F'IH ... IS

à

Co•ossão

Após

11.

oxarrld"- no dia 10 dcst<t .,is,

'·''"" v,.11ta quanto<l:odc uo: n>~t .. ro.o,l.
tnootHul~ücs

trazod• por pcssoar; •

Em

onclu~'"" r~orsta

<

rc<:«bld:O.

d•poom.,nto.
lnt•'""""'dll!i
en~luoonhada

,.;.

Co01

<J•~co,.5io

"'

~·~tos

,..,,s

<:ontrr.dolliroo,

on~luimo"C. ,o~

,.,.guonto:s

do

qu..,
'-'•t~

,,lor iuc:orpor"r

rwc;u;orsso,
,,l~""'""

chC!IO•J

"coM toçlos ns Uoc.u.m .. nto,. n,.l., r "f"r

1114nhi,

"no

<:<t11das no corpo do ~ocuJutnto.

·F•-•n,io dO pl'occs,;o dlf func unuu•nto das co11 ;;:·,ctrcs ,.--do-

to,.aMoS

':o.plfulo !V.~~ "R<Zeum.,nd:oc;Õeo<" -

<t><Pr~s"'õ"'" P"'"" tornar ~>>:PI te' lu ,.a,. .. o ""l"nd im.,oto s.obr., 11 m>~tir '"'

!.rotura do R.,latcir<o,

disoonívcl,

N<>
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""

loda

abcdil\ncooA

d;o.s P"'"""""

não

"'
.-o

<!UC

~<los"

coub .. r"

- "po,.s '""' ,,."

p-t'1..Zã-

<locual'nt:od\o
,oroncípoo

.,,,....,,.

do

'''·'"'<!"''" .,,.

.,.-o<.gdoournto pr•s"''"""'"" .>.~ '""'õ~,.

dJ>.5

m"t"''·''~ ,.,,.,d., Pr<'s•nt•:t• no te: to.

p,i;d~"

bc• '~"'"" f;oc:..,lt"''"as "" ~ln<~tokoo Pllbl•~<> .... "~""'" .,.,,..~
a R•IJ>.tÚ!'>o, na htp6t.,s• d~ su>1 IIP<'<>Võ';t!lo, <> C:onhit'i"'""to,
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SUMÁRIO.
1- ATA DA 60• SESSÃO, EM 19 DE ABRIL DE
1993
Ll-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Requerimentos
- N•' 361 e 362/93, de autoria do Senador Esperidião
Amin, solicitando licença dos trabalhos da Casa, nos dias
19 e 16 do corrente mês, respectivamente. Votação adiada
por falta de quorum.
1.2.2 - Comunicações da Presidência
-Encerramento dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a apurar irregularidades cometidas em fundos de pensões de estatais e na Petrobrás,
com a apresentação do Relatório no 1/93, oferecendo o
Projefo de Lei do Senado n" 45/93, que altera a Lei n'
6.435, de 1977, sobre entidades fechadas de previdência
privada, e dá outras providências.
-Abertura de prazo por cinco sessões ordinárias para
oferecimento de emendas ao Projeto de Lei do Senado
n9 45/93, lido anteriormente ..
-Término do prazo sem interposição do recurso fixado
no parágrafo único do art. 254 do Regimento Interno,
ao Projeto de Lei da Câmara n" 30/92, que extingue o
Imposto Suplementar de Renda sobre as distribuições de
lucros ou dividendos relativos a investimentos em Inoeda
estrangeira, ao Arquivo.
-Indicação dos Senadores Valmir Caril pelo, João Calmoo e Ney Suassuna para representarem o Senado na Comissão criada por decreto presidencial, com a finalidade
de avaliar o conteúdo e a aplicação da Lei nn 8.170/9L

que estabelece regr~s para a negociãção de reajustes das
mensalidades escolares.
.1.2_.3- Discursos do Expediente
SENADOR NEY MARANHÃO, como Líder Aprovação, pela Comissão de Assuntos Económicos. de
projeto de lei de autoria de S. Ex~ que trata de investimentos de capital estrangeiro no País.
SENADOR VALMIR CAMPELO - Participação
da juventude nos processos políticos-sociais brasileiros. Alto índice de reajuste das mensalidades escolares.
SENADOR MANSUETO DE LAVOR- Esclarecimentos à notícia veiculada no jornal Folha de S. Paulo
e na revista Veja, em que citam S. Ex~ na chamada indústria
da seca.
. SENADORA JÚNIA MARISE - Reflexão sobre
a fome no Brasil e o apodrecimento dos alimentos nos
estoques reguladores do Governo.
SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG- Contestando denúncias confra S. Ex', de participação em irregularidades na chamada indústria da seca.
SENADOR EDUARDO -SÜPLICY ___:OTrajetóiia
prevista na viagem do Presidente do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva. por diversos Estados brasileiros, com o intuito de estudar o círculo viciosO dã pobreza.
SENADOR BELLO PARGA- Início da colheita
da safa na região de Balsas __:MA. As dificuldades da
produção de arroz no Maranhão. A assistência creditícia
do Banco do Brasil nas áreas produtoras de arroz e- soja
no Maranhão.
SENADOR MARCO MACIEL- Encontro Mundial
da Juventude a realizar-se em Brasília-DF.
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SENADOR AMIR LANDO- Desequilíbrio social
no Brasil.
SENADOR GILBERTO MIRANDA - 44• aniversário do jornal A Crítica, de Manaus.

1.2.4- Requerimentos
- N 9 363/93, de autoria d.a Senadora Júoia_Marise, soli·
cítando a convocação do Ministro da Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária, Lázaro Ferreira Barboza, a
fim de que, perante o Plenário, preste informações sobre
os alimentos que estão apodrecendo nos armazéns controlados pela Companhia Naciorial de Abastecimento- CONAB.
- N~ 364/93, de autoria do Senador Jarbas Passarinho,
solicitando a-transcrição, nos Anais do Senado, do artigo
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do Ex-Deputadó Jorge Arbage intitulado Sem Incentivos
Fiscais, ai de ti Amazônia!
1.2.5 - Designação da Ordem do Dia da próxima sessão
1.3- ENCERRAMENTO
2- ATOS DO PRESIDENTE
N• 282 e 283, de 1993

3- MESA DIRETORA
4- LÍDERES E VICE-LÍDERES
5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 60a Sessão, em 19 de abril de 1993
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura
Presidência do Srs. Beni Veras e Magno Bacelar
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS.
SRS. SENADORES:
Affonso Camargo _ Amir Lando _ Bello Parga _ Beni V eras __
Flaviano Melo _Francisco Rollemberg _João Rocha_ Josaphat
Marinho_ José Sarney _ J~nia Marise _-Magno Bacelar _-Marco
Maciel Mauro Benevides _ Ney Mar3!Jh_ão _ Pedro_ -r:ei~eira _
Ronan Tito_ Valmi~ Campe1o _ Wi~son_ Martins.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A lista de presença acusa o comparecimento de 18 Srs. Senadores. Havendo
número regimental, çleclaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Sobre a mesa,
requerimentos que serão lidos pelo Sr. lo Secretário.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 361, DE 1993
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 43, inciso II, do Regimento Interno
do Senado Federal, requeiro licença para me afastar dos trabalhos da Casa, no dia 19 do corrente mês, a fim de participar
de Reunião do Fórum catarinense, a re3.lízar:.se em Florianópolis.
Sala das Sessões, 15 de abril de 1993.- Senador Esperidião Amin.
REQUERIMENTO N• 362, DE 1993

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 43, inciso II, do Regimento Interno
do Senado Federal, requeiro licença para me afastar dos trabalhos da Casa, no dia 16 do corrente mês, a fim de participar
do "XXI Encontro Estadual de Vereador_es", a realizar-sem
Florianópolis.
Sala das Sessões, 15 de abril de 1993.- Senador Esperidião Amin.

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - A votação dos
requerimentos fica adiada por falta de quorum.
A Presidência comunica ao Plenário que a Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Requerimento n~ 376, de
1992, destinada a apurar denúncias de irregularidades come-_
tidas em Fundos de Pensões de Estatais e na Petrobrás, envol- .
vendo, sobretudo, o ex-Secretário de Assuntos Estratégicos,
Pedro Paulo Leoni Ramos, encerrou seus trabalhos com a
apresentação do Relatório n9 1, de 1993, oferecendo o Pfojeto
de Lei do Senado n• 45, de 1993. que altera a Lei n• 6.435,
de 1977, sobre entidades fechadas de previdência privada,
e dá outras providências.
A matéria ficará sobre a mesa durante cinco sessões Ordinárias para recebimento de emendas, nos termos do art. 235,
II, f, do Regimento Interno.
É o seguinte o projeto apresentado:

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 45, DE 1993
Altera a Lei n~ 6.435, de 1977, sobre entidades
fechadas de previdência privada, e dá outras providências.
(Da CPI, criada pelo Requerimento n" 376/92 CPI-PP)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ Passam a viger com a seguinte redação os explicitados dispositivos da Lei no 6.435, de 15 de julho de 1977:
"Art. 35. ·····-··········--·~··········-············ ....~ ..
I I - ......................................................... .
d) fiscalizar as atividades das entidades fechadas,
quanto ao exato cumprimento da legislação e aplicar
as penalidades cabíveis, previstas no art. 75, sem prejuízo da fiscalização de competência do Banco_Central,
da Comissão de Valores Mobiliários; da Secretaria da,
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Receita Federal e de outros organismos relacionados
à matéria;

...... §.. i~-. ·-A~ -~~~id~d~~- P~t~~~i~~d~·; ·p~;·~~p~~;;~-~-~
outras instituições da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Munidpfós-, ·sujc!itain:-s-e-tàriibém aos
controles do órgão auditorial do respectivo Poder Legi,slativo.

§ 29 As empresas e demais instituições, referidas
no parágrafo anterior, proporcionarão ao órgão executivo mencionado no inciso II e ao órgão auditoria1 do
Poder Legislativo a assistência técnica que "for solicitada
para se _desincumbirem de suas funções fiscalizadoras.

Art. 39. • .................................~- ..---····-·
É vedado às entidades fechadas administrar
empresas, ainda que tenham feito aplicações em títulos
delast ou executar programas de assistência social e
financeira, mesrrio que restritamente a seus participantes.
§ 3~ As entidades fechadas n_ão podem ser consideradas instituições de assistência social, para fins de
imunidade tributária ou outros privilégios conferidos
àquelas.
§ 2•

Art. 40'" "'-'-~""··········"·"···~·-~··········-·····
§ 19 As aplicações decorrentes do disposto neste
artigo serão feitas com base em estudos.de .segurança,
rentabilidade e liquidez, atendido o limite máximo de
vinte e cinc-o pór cento para cada ativo, conforme regulamentação específica que também fixará o limite máximo de aplicações em uma mesma empresa.
§ 2~' É vedada, entre entidades fechadas, articulação que venha tolher a livre cnmpetiçãó- ou formar
cartel ou monopólio em qualquer atividade económica.

Art. 42 ............................ -.-... ~~-----··--·····
§ 3' Às patrocinadoras do âmbito da Admini&tração Pública lndireta Autárquica e Fundacional fica
vedada a assunção de responsabilidade por encargos
adiCionais. decorrentes de ampliação dos benefícios,
de déficits patrimoniais e outros, mediante doação, subvenção ou 'elevação de contribuições.
Art. 47. . ............... "··· .............................. .
§ 19 Deverá igualmente compor a prestação de
contas das entidades o parecer de auditoria atuarial
relativo a cada exercício.
Art. 50. 08-diretores das patrocinadoras das entidades fechadas não poderão ser, simultaneamente,
diretores destas.
Art. 55. . .............................. ~··-·····-··-···V - aplicação de recursos em desaco_rd_o com esta
lei e sua regulamentação.
•••• ..... ,,_.,.Y.--..•••~·.--.,••••••••••••·-~"••1~~~~-~-~~~~,~~~-

Art. 6L ........... ~.............. -----~----~..........
VI -suspensão de multa e juros em relação a
quaisquer dívidas da entidade;
Art. 75. As infrações aos- -dispositivoS desta lei
sujeitam -oirm.einbros dos colegiados das entidades às
seguintes penalidades, a serem aplicadas pelo órgão
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fiscalizador, sem prejuízo de outras estabelecidas na
legislação vigente: - - --1- advertência formal;
II- multa pecuniária piàporcíonal ao dano;
I I I - ........................................................ .
IV- ······'·''·'··· .. ···•···············•···•················
Art. 80. Qualquer pessoa que atue como entidade de previdência privada sem estar autorizada fica
sujeita a multa, nos termos do art. 78 desta lei, e à
pena de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. Se se
tratar de pessoa jurídica, a pena será aplicada sobre
seus diretores."
Art. 29 São acrescidas as seguintes disposições aos artigos explicitados da Lei n' 6.435, de 15 de julho de 1977:
"Art. 34. . .............~···-············-·····-···-······
§ 3• O Conselho Deliberativo constitui o órgão
supremo das decisões da respectiva entidade fechada
de previdência complementar, composto de um número ímpar de membros, em que a maioria simples represe.ntªrá o·s segurados, mediante eleição nominal em
votação secreta, segundo o princípio majoritário, e os
demais membros representarão a patrocinadora, mediante indicação desta.
§ 49 O Conselho Deliberativo decidirá sempre
pelo voto da maioria de seüs membros e será presidido
por representante da patrocinadora, o qual terá voto
de qualidade na hipótese de empate.
§ 59 O Conselho Deliberativo elegerá os membros da Diretoria Executiva mediante chapa, assim como, individualmente, segundo o princípio majoritário,
os membros do Conselho Fiscal, e, se existir, também
do Conselho Consultivo.
§ 6~' Os mandatos dos membros do_Conselho Deliberativo e da Díretoria serão no mfnimo de três c
no máximo de quatro anos, enquanto os do Conselho
Fiscal e do Conselho Consultivo serão no mínimo de
11m ano e no mªximo de dois anos, admitida a renovação por partes.
§ 7~ Mesmo dentro do mandato, os membros do
Conselho Deliberativo poderão ser destituídos, motivadamente, mediante decisão de maioria absoluta dos
participantes da entidade.
§ s~ Os membros da Diretoria Executiva poderão ser destituídos, dcnti-0-do mandato, motivadamente, por decisão de nO mínimo dois terços da totalidade
dos membros do Conselho Deliberativo.
§ 99 Os membroS do Conselho Deliberativo c
da Diretoria Executiva deverão ser,_obrigatoriamente,
participantes do plano de benefício -da entidade.
§ ·w. Aos membros de todos os órgãos colegiados, pertencentes ao quadro de pessoal da patrocinadora, será garantida a estabilidade no emprego, contra
demissões imotivadas, até um ano após o encerramento
do seu manda.to.
Art. 35. . .............. ························•········•··
I - ··························~··-·-···························
g) fixar diretrizes e procedimentos para o periódico envio das regras do processo decisório sobre inves~
timentos. assim como para a obrigatória e sistemática
divulgação da rentabilidade patrimonial, dos investimentos efetuados, da composição das reservas, do défi-
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cit ou superáVit Com suas causas, -e demais demonsDecreto-Lei n' 2.065. de 26-10-83, cujo art. 6' isentou
trações contábeis e atuariais;
do imposto sobre lucros de exercício as entidades de previh) estabelecer requisitos-objetivós para investidudência complementar sem fins lucrativos, passou a tributar
ra nos cargos da diretoria e dos conselhos deliberativo, exclusivamente na fonte os dividendos, juros e demais rendifiscal e consultivo.
mentos de capital auferidos por aquelas, e revogou a equipa§. 3..., Fica o Poder Executivo autorizado a dotar,
ração das entidades fechadas às instituições de assistência sode imediato, o órgãO de fiscalizaçãC? de estrutura huma- cial para fins de imunidade tributária;
na e material necessários à desincumbência de suas
Decreto-Lei n9 2.296, de 21-11-86, que concedeu estímulos, mediante menor tributação, às empresas que aplicarem
atividadcs de fiscalização.
Art. 42.
-~·
eni programas de previdência privada;
§ 12. A contribuição da patrocinadora será, no
Lei no 8.020, de 12-4-90, ao dispor sobre relações entre
máximo, equivalente à dos SegUrados para a respectiva aS entidades fechadas de previdência complementar e suas
entidade de_ previdência complementar, limitada a no patrocinadoras da Administração Pública Federal.
máximo a 7% da folha de salário dos participantes,
Agora, nesta proposição legislativa procura-se impedir
devendo, no prazo de dois anos, após a publicação que no futuro voltem a ocorrer as distorções. manipulações,
desta lei, serem feitos os ajustamentos necessários a imoralidades e mesmo fraudes perpetradas em fundos de pensão, a exemplo das identificadas pela específica Comissão Parconsecução desses limites.
§ 13. Sempre que forem ãlime'ntados ou expan- lamentar de Inquérito.
didos os benefícios da previdência complementar, será
Nesse sentido, são feitas as seguintes modificações no
majorada a contribuição dos segurados, de forma a referido diploma legislativo:
preservar o limite e_s_tabelecido_ no parágrafo precedenArt. 34t 3~) Em razão da inviabilidade de reunir em assembléia geral, da respectiva entidade de previdência complete.
Art. 47. .. .... ··----····-·---···· ··"'··----·····--· ·······- mentar, os segurados disseminados no País, neste acrescido
§ 2"' O certificado de auditoria atuarial deverá parágrafo foi conferida supremacia decisória ao Conselho Deser emitido por pessoa física ou jurídica distinta daquela liberativo da entidade e definida sua composição majoritária
que estiver prestando serviços atuaria1s·-às- entidades levemente a favor dos representantes dos segurados, sendo
quanto à elaboração e revisão dos planos.
a Presidência do mesmo assegurada a um representante da
§ 3"' A pessoa física- ou jurfdica· que emitir pare- Patrocinadora. Não foram referidos "participantes" a fim de
cer de auditoria atuarial ficará impossibilítada de pres- excluir os que forem meros beneficiários, que não contribuem.
tar serviços atuariais de elaboração_e reviSão de planos Faz-se necessário o equilíbrio entre os responsáveis pelo propara a mesma entidade, pelo prazo de três anos.
cesso decisório, induzindo à negociação entre os interessados
Art. 51. ............... ··--··---·-·····-··---·-···-·---··-- _e ãfastando danosas interferências já verificadas por parte
§ }9 Na ocorrência das insufiCiências óu ãriOrma- de diretores de patrocinadores, especialmente das vinculadas
lidades previstas neste artigo, caberá _aos_órgãos cole- à Administração Pública.
giados da entidade, sob pena de corresponsabilidade,
Art. 34, 49 ) Neste novo parágrafo foi exigido o quorum
comunicá-las imediatamente ao órgão fiscalizador do áe maioria absoluta para as decisões do Conselho DelibeMiniStério da Previdência Social. sem prejuízo de ou- rativo, jâ que se presúme se·rem assUntos da mais alta relevântras medidas cabíveis.
cia. Investe em sua presidência um representante da patroci29 A omissão quanto ao prescrito no parágrafo nadora e lhe confere o voto de qualidade,_ na hipótese de
anterior sujeitará aos membros dos colegiados omissos empate.
as penas previstas no art. 75 desta lei a serem aplicadas
Art. 34, 5•) Estabeleceu-se aqui que o Conselho Delibepelo órgão fiscalízador do Ministério da Previdência rativo deva eleger os membros da diretoria, do conselho fiscal
e,_ se houver, também do conselho consultivo da entidade
Soda I.
39 Ao tomar conhecimento das in~uficiências e féchada. Para a diretoria foi fixada eleição mediante chapa,
anormalidades previstas neste artigo, disporá o órgão já que supõe uma razoável unidade. Entretanto, para os consefiscalizador de um prazo de noventa dias para adoção lhos fiscal e consultivo foi firmada a eleição individual e segundas medidas cabíveis."
do_ o princípio majoritário, com o propósito de promover heteArt. 3"' Esta lei entra em vigor na data de sua publi- rogeneidade aconselhável à eficácia da fiscalização e à criatividade dos consultores.
cação.
Art. 34, 69) Foram fiXados tempos mínimo e máximo
Art. 4'-' Revogam-se as disposições em contrário.
para os mandatos doS membros dos órgãos superiores da administração. com vistas a oferecer condições para a indepenJustificação
dência no desempenho das funções de cada um. Cada entidade
fechada escolherá o prazo mais adequado, dentro daqueles
. Este projeto- ·objetiva corrigir e-aperfeiÇoar as normas limites.
bás~cas que regem a previdência complementar provida por
Art. 34, 7~ e 89 ) Nestes acréscimos, é assegurada a destientidades fechadas, disciplinadas no Capítulo III da Lei n'-' tuição de conselheiros e dirigentes da entidade, por motivos
6.435, de 15-7-77.
justificados, mesmo que dentro dos seus mandatos. Trata-se
Citado diploma legal já foi alterado ou Coriiplementado de uma garantia para a patrocinadora e partiCipantes_ contra
pelos seguintes:
eventuais maus gestores e conselheiros.
Lei no 6.462, de 9-11-77, que modificou a redação dos
Art. 34, 99) Preserva-se aqui a convergência entre os inte9
9
§§5 e 6 do art. 42, acrescentou os §§10 e 11 ao mesmo
resses da patrçcinadora e os dos fundos de pensão, liberando
dispositivo e adiou para 1"'-1-78 o início-da vigênCia da Leí as entidades dos chamados "loteamentos de funções" entre
n' 6.435;
.
.
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pessoas estranhas ao quadro de pessoal da patrocinadora e
à realidade daquelas entidades.
Art. 34, 10) Pretende-se criar garantias para a iseriçâo
e imparcialidade dos membros dos colegiados dos fundos de
pensão, diante de possíveis pressões externas advindas até
mesmo das patrocinadoras, quanto a ações ou omissões- danosas ao patrimônio daqueles fundos.
Art. 35, I, g)Acrcscida na competência do órgão normativo do Ministério da Previdência _S_o_çial_ade fixar diretrizes
e procedimentos para obrigatória divulgação de_ informações
fundamentais para os participantes e o mercado, asSim Como
para enviar àquele as regras relativas ao processo decisório
sobre investimentos.

Art. 35, I, h) Também definída competência ao mesmo
órgão normativo para estabelecer requisitos' Objetivos para
investidura nos cargos dos órgãos da administraÇão superior,
princip:llmente com vistas à moralidade, ausência de conflitos
de interesses, capacitação e tempo de contribuição.
Art. 35, 1") São submetidas à fiscalização do ófgão executivo do Ministério da Previdência Social também as entidades
patrocinadas por empresas ou outras instituições da administração federal. A disposição em vigor, perniciOsamente, ex-cluiu tais entídades da fiscalização- imposta sobre todas as
demais entidades fechadas, ao atribuir a fiscali_zCJ,ção à_s próprias patrocinadoras, o que veio facilitar pressões de dirigentes
destas para a realização de negócios ruinosos para as patrocinadas, em proveito de terceiros e das autoridades envolvidas.
A competência fiscalizadora do órgão previdenciário precisa
abranger todas as entidades fechadas, sem privilégios a qualquer uma.
Art. 35, 2~) Uma vez suprimida a exceção no_ parágrafo
precedente, aproveitou-se este para submeter também ao controle do Poder Legislativo correspondente as entidades patrocinadas por empresas ou instituições da União, dos Estados,
do Distrito Federai_Qu dos Municípios, através dos_ seus órgãos
de auditoria externa .. Presentemente, não é feito esse controle
externo.
Art. 35, 3~) A autorização constante_ neste acréscimo parte da constatação de que o órgão de fiscalização existe apenas
de maneira semântica. não dispondo da menor condição humana e material de cumprir a vasta gama de atribuições que
lhes são cometidas, nos termos desta lei. A sua atual inoperância e silêncio, não raro, têm serv_ido para justifiCar algumas
irregularidades praticadas por fundos de pensão.
Art. 39. zn) Aqui foi estendida a todas as entidades fechadas a proibição de executar programas de asSistência social
ou financeira, ainda que exclusivamente a participantes, o
que a disposição em vigor permite às entidades que não sejam
patrocinadas por organismos vinculados à administração públi~
ca. Foi ainda inserida proibição de administrar ernpre'saS~ tenham ou não inversões financeiras nelas. Isso para que as
entidades de previdência complementar não se desviem desta
finalidade.
Art. 39, 39) Embora o dispositivo já tenha sido revogado
pelo art. 6', 3', do Decreto-lei n' 2.065, de 26-10-83, está
sendo aproveitado para tornar expressa regra contrária à qUe
vigorava, prescrevendo, claramente, que as entidades de previdência complementar não gozam de imunidade tributária
concedida a instituições de assjstência social 1 nem de outro
privilégio concedido às mesmas.
Art. 40, 19 ) Foi suprimida a interferência do Conselho
Monetário Nacional na aplicação dos recursos_ das entidades
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de previdência complementar, eis que se prestava a determinações de inversões com ínfima rentabilidade ou segurança.
Todavia, foi estipulado um teto máximo de 25% para cada
ativo, a fim de evitar a concentração exagerada em qualquer
espécie de investimento e mesmo prevenir o domínio total
de qualquer empresa.
Art. 40, 29) Excluindo também n~ste_parágrafo a interferência do Conselho Monetário Nacional nas aplicações, o dispoSitivo foi aproveitado parã proibir articulações que tolham
a livre competição ou propiciem a formação de cartel ou monopólio com as inversões financeiras, reforçando o princípio
constitucional de livre co~corrênc!_a entre as ~m~resas.
Art. 42, 39 ) O novo dispositivo. inspirado nos arts. 2~
e 69 da Lei n" 8.020/90, destina-se a evitar os artifícios hoje
utilizados para permitir a abusiva elevação dos encargos das_
patrocinadoras do âmbito da administraçã-o pública.
Art. 42, 12) Está sendo proposto o acréscimo deste parágrafo, a fim de eStabelecer valor uniforme para as contribuiç?~, das patrocinadoras, fixando-as em quantia eqúivalente
às contiibuiç<?es d_os segurados à própria entidade fechada
de_ previdência complementar. Com esia regra, moderam-se
as transferências do custo da previdência cOmplementar aos
~nsumidores dos b~ns ou serviços vendidos pelas patrocinadoras, evitam-se disparidades que vem ocorrendo entre as
patrocinadoras e, outrossim, corrige-se o exagero de computar
a contribuição da patrocinadora sobre o total da folha de
sal~rios em vez de considerá-la, estritamente, em relação aos
participantes. A fim de evitar desequilíbrios financeiros nas
entidades fechadas que recebam de suas patrocinadoras contribuições maiores do que as pagas pelos segurados daquelas
foí estipulado prazo de dois anos, após a publicação dest~
lei, para o ajustamento determinado.
_
Art. 42, 13) Impõe que na ampliação ou expansão dos
benefícios seja exigida maior contribuição também dos segurados, preservando a proporção estabelecida no parágrafo pre~
cedente.
__ ~rt. 47, -1") -A situação atual dos planos atuariais é .de
total ausência de critica, sejam eles bem ou mal elaborados,
trazendo como conseqüência a elevação de encargos das patrocinadoras sem que se saiba se, de fato, os planos atuariais
traduzem a realidade. Os valores das reservas apresentados
pelos atuários, constituindo-se o priilcipal passivo_ das fundações, são aceitos sem qualquer contestação pelas patrocinadoras e participantes, por tOtal desconhecimento técnico acerca dos cálculos. A proposta visã tõrilar" transparente esta espécie de ''caixa preta" que, em alguns casos, encobre déficitsou apresenta superávits irreais.
Art. 47,29 e 39) Visando manter a segregação de funções
e .a imparcialidade da análise crítica dos planos atuariais, propõe-se _que a auditoria seja feita por"empresa oti pessoa diferente daquela que elaborou ou revisou o plano. Ademais,
pre~erv~-~e a ética profissional, não perrnitirido que haja críticas mtencwnalmente desfavoráveis a outrem, visando auferir
vantàgens peSsoais, ou seja, a contratação imediata da empresa de auditoria para a gestão ou revisão do plano atuarial
auditado.
Art. 50) Foi convertido em regra geral o impedimento
de diretores de patrocinadores acumularem cargos de diretores das entidades fechadas, pois a administração daquelas pre-sumivelmente absorve o tempo disponível. O texto em vigorfaculta a acumulação quando as patrocinadoras são empresas
privadas.
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Art. 51, 1~, 2n e 3°} Os noVos dispositivOs vis-am éSllrii.ular

o exercício da fiscalização nos fundos de pensão pelos órgãos
pertinentes, estabelecer responsabilidades diante das omiss-ões_
verificadas, e fixar claramente as atribuições peta fiscalização
e pela aplicação tlo regime repressivo. Tais- propostas busca
romper com o estado geral de apatia qu~ hoje se verifica,
principalmente diante de irregularidades no gerenciamento
dos recursos daquelas entidades, causa de prejuízos econômicos _e financeirOs:- Em suma, aqui se inStítticionalizarn os
trâmites de denúnCias e adoção das medidas corretivas cabíveis.
Art. 55, inciso V) Foi restringida a hipótese de iriteiVenção prevista neste inciso à aplicação de recursos em desacordo
com a lei, e não por desatenderem a norma-s ·ou determinações
do Conselho Monetário Nacional, que foi-eXCluído de interferir nas inversões financeiras.
·
Art. 66, inciso VI) Suprimiu-se a indevida suspensão da
correção monetária das dívidas, na hipótese de ter sido decretada a liquidação extrajudicial da entidade de previdência
complementar, fechada ou aberta. Atualização monetária
constitui mera tradução do valor em moeda atual.
Art. 75, caput e inCisos I e II) Pretendeu-se aqui deixar
clara a competência do órgão fiscalizador (Secretaria Nacional
de Previdência Complementar- MPS) para a aplicação das
penalidades previstas no art. 75 da Lei. O inciSCd, pela nova
redação, esclarece que a advertência deverá ser formal, e
o inciso II estabelece que a multa pecuniária será proporciOnal
ao dano. Outrossim, acaba-se a possibilidade de multar o
fundo de pensão (o que penalizaria os participantes e a patrocinadora) e passam-se tais multas para as pessoas físicas envolvidas com as ações e omissões danosas.
Art. 80. A suave_ pena de 1 a 2 anos de detenção foi
elev3.da para 2 a 5 anos de reclusão, para a pe-ssoa que atue
como entídade de previdência privada sem estar autorizada,
A simples detenção, de resto passível de sursis, revela-se muito
frac;1 perante o dano considerável que possa ser causado por
inescrupulosa exploração de atividade previdenciária.
Com as inovações expostas, espera-se que todas as partes
interessadas na matéria-venham trazer suas_ fundadas sugestões
para-aperfeiçoamento da proposição legislativa.
Sala de Sessões, 25 de março de 1992. -Senador Elcio
Álvares, Presidente - Senador Cid Sabóia de Carvalho Relator- Senador Jonas Pinheiro- Senador Garibaldi Alves
Filho- Senador ~eotõnio Vilela Filho - Senador Esperidião
Amin - Senador Aureo MeUo.

V - Observações Finais
Após a leitura do Relatório, ocorrida no dia 10 deste
mês, chegou à Comissão umã vasta quantidade de material,
inclusive nesta manhã, trazida por pessoas e instituições_ citadas no corpo do documento.
Em função do processo de funcionamento das comissões
e do prazo disponível, tomamos a decisão de incorporar toda
a documentação recebida aos autos do processo, em obediência ao princípio do contraditório, já que algumas das pessoas
não foram ouvidas ~m depoimento Com este procedimento
preservamos as razões d~·s partes in1 ressadas, bem como facultamos ao MinistCrk .h;.hJioo, a ctuem será encaminhado
o Relatório, na hipótese dt: sua apr0vação, o conhecimento,
por inteiro, de tais razões.
Ao lado deste procedimento, adoramos as seguintes alterações de adequação no texto do Relatório:

a) No capítulo IV.4- "Conclusões"- alteramos a nomenclatura da estrutura de descrição dos episódios de forma
a, diferenciando-a de seu uso na esfera do Judiciário, tOrná-la,
ai_!l~~ mais, a~equada à natureza e competência dos inquéritoS
parlamentares. Assim, a alteração procedida é, em termos
comparativos. a seguinte:
Antes
Fato
Noticiante
Noticiado

Depois

Notícia do Fato
Noticiante do Fato
Noticiado do Fato

b) No capítulo IV.5- "Recomendações"- incluímos
as seguintes expressões para tornar explícito nosso entendimento sobre a matéria:
-"com todos os documentos nele referidos"
-"no que couber"
-

"possíveis"

c) Por fim, procedemos a uma revisão ortográfica e edito-

rial da parte final do Relatório. assim como buscamos eliminar
eventuais erros materiais a ainda presentes rro-texto._- Senador Elcio Álvares, Presidente- Senador Cid Sabóia de Carvalho- Relator- Senador Jonas Pinheiro -Senador Garibaldi
Alves Filho- Senador Teõtonio Vilela Filho- Senador Esperidião Amin - Senador Áureo M~llo.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A Presidência
comunica ao Plenário que, uma vez findo o prazo fixado no
parágrafo único do art. 254 do Regimento Interno de interposição de recursos ali previstos, determinou o arquivamento
definitivo do Projeto de Lei da Câmara no:- 30, de 1992, que
extingue o Imposto Suplementar de Renda sobre as distribuições de lucros ou dividendos relativos a investimento de moeda
estrangeira.
A matéria será remetida ao Arquivo, feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A Presidência
cOMUnica ao Plenário que indicou os nobres Senadores Valmir
Carnpelo, João Calmon e Ney Suassuna para representarem
o Senado Federal na Comissão criada pelo Decreto Presidencial de 27 de março último, com a finalidade de avaliar
o conteúdo e a aplicação da Lei n9 8.170, de 17 de janeiro
de 1991, que estabelece regras para a negociação ~)._~_reajustes
das mensalidades escolares.
O Sr. Ney Maranhão- Sr. Presiderite, como Líder, peço
a palavra para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a~
palavra a V. Exa, por cinco niinutos, de acordo com o Regimento.
O Sr. Ney Maranhão (PRN - PE. Para uma breve comunicação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, tive a
satisfação de, na semana passada, saber que a Comissão de
Assuntos Econômicos, por maioria, aprovou- um- pfojeto terminativo", de minha autoria, sobre investimentos e capital estrangeiro, o qual venho lutando há praticamente cinco anos.
Esse projeto abrirá investímentos para as micro, ffiédias
e pequenas empresas no Brasil, a exemplo da China Comu-
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nista, que é o grãnde laboratório que o mu-Iido está visitando
e para onde estão sendo carreados os grandes investimentos;
e tem por objetiva· eXatãmente aquilo que ocorre na China
Formosa e na China Popular. Os projetas, -nos artigos 24
e 25 do volume II Dos Investimentos da China Popular, diz
textualmente:
"Os investidores estrangeiros que, no fim do ano,
não desejem reinvestir, terão o seu lucro remetido_ para

fora do País, sem nenhum problema."
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principal motor de crescimento da economia. Apelo à Câma~
ra dos Deputados .para que esse projeto seja transf?rmado
em lei. Ele será a mola propulsora do nosso desenvolvimento.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Bello Par!l~· (Pausa)
S. Ex• não se encontra em plenano.
Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo.
0

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, é,
Ota, Sr. PreSidente, quero, neste instante, chamar a atenobviamente, umSt verdade que a juventude se constitui no
ção da Câmara dos Deputados, já que esse projeto será encaamanhã de uma nação, sua esperança mais acalentadora e,
minhado àquela Casa e õ Senado Federal foi sensível às mupor que não dizer, sua realidade mais concreta. Pobre da
danças que estão ocorrendo no mundo.
__nação que descuida, irresponsavelme~te, dos jovens, negliO Brasil dispõe do décimo maior PIB do mundo ocidengencia sua formação moral e intelectual, ignora seus passos
tal, mas a sua renda per capita equivale à décima-sétima renâa
e destino. Certamente pagará, num futuro bem próximo, essa
média dos países industrializados. As grandes carências soleviana omissão.
ciaís;-que-crescent a taxas elevadas, se traduzem em objetivos
Nos tempos mod~rnos, a juventude tem sido a força prode crescimento económico aceler:ado. Tal mela exige_ incalcupulsora para as mudanças fundamentais da sociedade, na bus~
lável volume de investimentos, se só se dispuser da poupança
ca do progresso material e tecnológico, mas, acima de tudo,
interna. A solução passa, necessariamente, pela absorção do
da evo_lução ética, da .humanidade. Como .essas transformarecurso externo para complementar a poupança doméstica:.
ções, profundas e_radicais, principã.lmente a partir do término
Quero chamar a atenção da Câmara dos Deputados para
da Segunda Guerra Mundial, ocorressem rápidas demais, sem
nenhum outro paralelo na história das sociedades, era natural
esses dados a fim de que esse meu projeto transite coro mais
rapidez, beneficiando, dessa maneira, os investimentos no
que daí fossem gerados, como de fato o foram, inúmeros
conflitos.
Brasil.
Um outro elemento é o de que o Brasil tem utilizado,
E nem poderia ser de outra forma, Sr. Presidente, Srs.
como caminho para financiar parte de seu ·crescimento, o
Senadores, porque o jovem é essencialmente generoso, puro,
consciencioso, descompromissado - ainda imune às dístor~
empréstimo, ao invés de estimular a entrada do capital de
risco. Como e~emplo do que falo, cito que após a alta da
ções e aos vícios sociais. Daí o ínconformisrno, o conflito,
inflação e dos juros internacionais, de 1979 para cá, para
a crise, a sua revolta. Assim, conforme sintetiza o grande
cada 100 dólares de capital aplicados no País, em 1989 remeteescritor ihglês Aldous Huxley:
mos 10.70 dólares de juros e apenas 8.4 de remuneração do
"Boa parte da juventude, particularmente do Ocidente,
capital de risco. Esta cifra está superestimada, porque inclui
teve presença marcante, com suas idéias e seu comportamento
ainda, além da remessa de lucros e dividendos, várias despesas
contestador, em questões como radicalização dos movimentos
efetuadas pelas empresas nacionais para o pagamento de ouestudantis, contracultura, sociedade de consumo, indústria
tros serviços e de royalties. Até 1991, a$ EBCEs e:stiV_eram
cultural, meios de comunicação de massa, entre outras".
proibidas de efetuar essas remessas para as matrizes. Em 1988,
Nos anos cinqüenta e sessenta:, Sr. Presidente, os jovens
quando houve uma grande expansão na remessa de lucros
empreenderam, em todo o mundo, uma autêntica revolução
e dividendos, o Banco Central estima que esses recursos totalicultural e social nos costumes, na moral e na conduta, através
zaram 1 bilhão e 710 milhões·_de dólares, enquanto as despesas
de movimentos artísticos e literáriOs, como os beatniks, nos
com Juros alcançaram 10,6 bilhões de dólares,
_ Estados Unidos, com Jack Kerouac e Norman Mailer; através
E no comérciO exterior que a contribuição do investi- do movimento musical do rock~and-roll de_ Elvis PresleY, doS
mento estrangeiro atinge a maior expressão - um total de
Beatles, de Bob Dylan, e através da atuação dos hippies.
Usavam a música, o vestuário, os cabelos compridos,
65 países detêm 90% de Jodo o capital de risco aplicado no
a irreverência de atitudes como forma de protesto contra os
Brasil. Esses países, em 1989, foram o destino de 62% das
exportações brasileiras, e a origem· de 53% das importações
valores estabelecidos pela sociedade consumista, sob a inspi~
que efetuamos e com 'lS quais o Brasil obteve o superávit
ração-de livres-pensadores como Herbert Man:;use. McLuhan,_
comercial de 11,7 bilhões de dólares, o que equivale a 73%
Sartre e Reich. Pregavam, nos Estados Unidos, por exemplo,
o pacifismo, através do movimento Rippie, contestando, de
do saldo da balança comercial naquele ano. Estes dados são
estritamente do interesse dos países investidores e receptores . todas as formas, a absurda Guerra do Vietnã e lutando, ao
de capital. Graças, Sr. Presidente, ao programa do Governo
lado de Martin Luther King, pelos direitos ciVis-dOS n-egros,
Collor, que o Presidente Itamar Franco continua aplicando,
uma luta titânica contra o racismo.
Tudo isso sob o impressionante impacto da atuação massias elites perceberam a necessidade de derrubar as barreiras
e fortalecer a iniciativa de se integrarem ao mundo para recoloficadora dos meios de comunicaç_ão social, comq. a televisã9,
car o Brasil no caminho do desenvolvimento. Há um longo
alardeando as novas maneiras de viver, as novas concepções
caminho a percorrer, mas o processo ava_n_ça celeremente. · existenciais e de comportamento pessoal.
A privatização da USJMlN AS e, agora, no Governo Itamar
Também aqui, no Brasil, a juventude, nos anos cinqüenta
e sessenta, colocouMse como -inStrUmento das transformações
Franco, a da CSN são medidas concretas que foram tomadas
pelos governantes.
_
_ culturais e sociais dos novos tempos. O conflito de gerações
e a crise apareceram e, conseqüentemente, a revolta e os
Tenho certeza, pois, de que o meu projeto sobre capital
protestos dos moços.
estrangeiro, se aprovado pela Câmara dos Deputados, será
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e a repressão da ditadura militar e devido ainda à crise econóO jovem brasileiro passou também, como os seus colegas
mica que nem ao menos lhe possibilita ou assegura, mesmo
no exterior, a questionar os valores preestabelecidos pela socom um diploma universitário na mão, um emprego no merciedade, no campo polítiCo-;Cultural, nos costumes e na moraL
cado de trabalho.
Surgiram novas expressões e-movimentos ar:tísticos e culturais
Não bastasse tudo isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
de protesto e contestação ao status quo vigente: na música,
as frUstrações que o País tem experimentado, nesses últimos
surgiu a bossa-nova, de João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius
anos, são imensas. Lutamos contra o autocrático regime milide Moraes, Chico Buarquc de Holanda, Milton Nascimento,
tar e, quando restabelecíamos a dem_ocracia, pela mobilização
Geraldo Vandré; surgiu a Tropicália, de Caetano_Veloso e
do povo, através dos gigantescos comícios e manifestações
Gilberto Gil; surgiu o cinema novo de Glauber Rocha e Nelson
das Diretas Já, a eme-nda constitucional do pleito direto para
Pereira dos Santos; intensificou-se a :ição -da União_Nacional
Presidente da República, infelizmente, não logrou êxito.
dos Estudantes - UNE - , que canalizou a insatisfação,
Depois, os moços e a Nação frustraram-se com a não
o inconformiSmo e os protestos dos moços, cujo ponto máximo
ascensão de Tancredo Neves à Presidência, devído a sua drafoi a famosa "Passeata dos 100 mil", no RiQ de Janeiro.
mática doença e morte. Tancredo, mesmo eleito indir_etamenNos anos oitenta, a juventude brasileira arYefeceu os_âni~
te, conquistara, sem dúvida, o apoio, a confiança-e a credibimos e a rebeldia das duas últimas décadas, certamente devido
à repressão e castração que lhe foram imPostos pelo regimec lidade de todos, devido a sua participação ostensiva na campanha das Diretas Já e a sua exemplar biografia política.
militar. Mas, mesmo assim, continuou a participar, embora
Por fim, Srs. Senadores, a frustra_ção maior: o desastrado
mais calmamente, de movimentos sociais e políticos, como
governo do Sr. Fernando Collor de Mello, corrupto, incompea campanha pelas "Diretas Já" e pela preservação da ecologia
tente, arrogante, desagregador, que mexeu com a hombrie do meio ambiente. _
dade. a pureza e_ a ética dessa mesma juventude e a levou
De qualquer maneira, a nossa juventude parece _ter readàs ruas; r:v?ltada e iridignada com os rostos pintados, pedinquirido agora a impetuosidade e a força de tempos passados
do, num umco grito: "Fora, Collor!"
e volta a participar ativamente dos aconte_cimentos políticos
. Por tUdo isso, pode-se realmente entender e compreender
e sociais do País. Haja ViSta o movimento dos jovens caras-pina JUVentude e a adolescência brasileiras, os seus valores motadas no processo de iropeachment do ex-Presidente Fernando
rais, in_telectuais e sociais; o seu _cOiripOrtatnento sadio e altivo;
Collor de Mello, o "Fora, Collor.'', que galvanizou a Nação,
a pureza de seus corações e mentes; o patriotismo de seus
através de gigantesc~s manifestações de rua, e mudou os nosatoseações.
___ _
sos rumos políticos e históricos.
_
Uma pesquisa nacional sobre a rnocidade_brasile:ir_a~_divu_l_:_ _ ___ Por tudo isso, também, é que estou plenamente Solidário
com os movimentos de protesto contra a má qualidade de
gada pelo jornal O Estado de S. Paulo no ano passado, reYela
ensino e os preços abusivas das mensalidades escolares, desenum novo perfil de comportamento e meritalidade, redesecadeados em várias capitais brasileiras, inclusive em Brasília,
nhado a partir de nova visão de vida e de mudanças estruturais
pela juventude cara-pintada, sob a coordenação da UNE na sociedade. Sem deixar de se preocupar com sua situação
União Nacional dos Estudantes- que, através de seu Presipessoal- seu destino, suas relações com a família, a ~ducação,
dente Lindberg Farias, promete uma greve geral de estudantes
o relacionamento sexual- os jovens cuidam_Larobém _Qo~
para 9 próximo dia 4 de maio.
aspectos sociais, a criSe económica,- que af está cada vez
No último dia 27 de março, através .de _decreto, o Presimais implacável- a corrupção, a recessão,- o desemprego,
dente_ltamar Franco constituiu_ uma comiss_ãp encarregada
a inflação.
de analisar os mecanismos de fixação e atualização de encargos
A j~ventude, Sr. Presidente, é, antes_Q.e tudo, ética por
educacionais nos estabelecimentos particulares de ensino. Reexcelência e formação e generosa de coração. Ppr. iss_o_, toda
forma de corrupção e miséria causa~lhe repugnância e revolta. presentantes do GovernO, do Congresso Nacional, dos segA irreverência é a sua ·man:eirã de ser~ e símbolos como a mentos organizados da soCiedade, dos trabalhadores, dos estudantes- e das próprias escolas particulares estarão discutindo
cara-pintada são o logotipo de toda uma classe. Os..caras-pina questão e apresentarão, no prazo de 45 dias a contar da
tadas transportaram para as ruas, no episódio do impeachment
de Collor de Mello, todo esse ideário e convicções, rp.ostrando data de publicação do decreto, os resultados de seus estudos
e avaliações.
que a atual juventude não é alienada como pensam alguns;
Foi uma sábia providência do Presidente Itamar, e espero
muito ao contrário, é participativa.
São moços oriundos,_ na maior parte, da çla_sse média sinceramente que as conclusões dessa comissão não resultem
em mais uma frustração para o jovem brasileiro. A sinalização
urbana, como tantos outros que, no passado, também fizeram
que os caras-pintadas vêm dando, através de movimentos de
manifestações e passeataS de protesto cont[à_ as injustiças e
protestos sincronizados e pêri6dicos, como ós oconidos na
os desmandos da elite di.rígente. O que eles têm de novo,
além da irreverência, das tintas no rosto e da descontração, quarta e quinta-feiras passadas, em Brasília, São Paulo e Belo
é uma consciência da grave crise social e económica que assola Horizonte, não deixa dúvida quanto à indignação dos nossos
o País, especialmente com referência aos problemas educacio- moços frente ao abuso, à verdadeira espoliação de que são
vít~rnas, pela ganância dos_ estabelecimentos particulares de
nais, como os exorbitantes_ e abusivas preços das mensa_lidades
escolares, a baixa qualidade do cnsir.o e o pequeno número ensino, numa atividade tal que ao· inVés de se fecharem em
impatriótíco cartel deyeriam estar de mãos dadas com o Gode vagas nas escolas.
verno, no difícil desafio de democratizar o ensino em-nosso
Assim, eles não são reb_eldcs sem causa; não saem em
País.
manifestações de protesto nas ruas pelo simples prazer de
_Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
contestar, de agitar ou porque essa atitude seja uma moda
do momento, seja uma exibição pessoal ou farra juveniL
O SR- PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
Por tudo isso, a geração atual é essencialmente desconfiada, evidentemente porque nasceu e se criou sob as pressões _pal~vra ao nobre Senador Mansueto de Lavor.
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de poços artesianos, a lista está correta. Não havia outro
órgão na região, depois da desatiVãção ·da CISAGRO, qUe
perfurava poços artesianos na região. NãO havia outra porta
dente, Srs. Senadores:
.para bater, a não ser na do DNOCS.
Este é o pronunciamento que eu não gostana de fazer,
Em virtude dos gravíssimos problemas_ da s_e~_,_ que se
mas irei fazê-lo porque tenho respeito à opinião pú_blica brasiagravam este ano, na região do Nordeste, vai ocorrer uma
leira, a esta Casa, ao povo que me elegeu e a m1m mesmo,
tragédia semelhante àquela dos anos de 1877 e 1932.
como Senador da República, que completo 15 anos_de__man- _
-A epidemia da cólera está grassando naquela região e
dato popular, desde que fui eleito, em 1978. para a Assembléia
a população de vastas áreas do semi-árido está usando os
Legislativa do Estado de Pernambuco, para a Câmara Federal
últimos recursos hídricos de que dispõe: água recolhida de
e para o Senado da República.
.
poços enlameados. O abastecimento por carros-pipas é precáVenho, então, por dever de ofício. prestar esclarecimenrio e discriminatório. Além do mais, as condições da água
tos que considero fundamentais ~obre matérias publicadas em
que abastece uma parcela da população são precárias, porque
importantes órgãos da imprensa brasileira~ especificamente
nem sempre se distribui, atraVés de carros-pipas, água de
o jornal Folha de S. Paulo e a edição desse último Qm de
boa_ qualidade, água tratada. A água distribuída é retirada
semana da revista Veja.
dos mesmos poços poluídos, dos açudes já ressecados, pois
Em resumo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, essas m~até
não se quer andar mais alguns quilómetros a fim de pegar
rias relacionam-me como um dos beneficiáriOs -da indústria
água tratada nas cidades.
da seca, que_, realmente,_ é descrita como o aproveitamento,
Diante desse quadro, não havia outra alternativa senão
por parte de poderosos da região Nordes.te, dos recursos?~
recorrer ao órgão federal específico encarregado do abasteciassistência às vítimas da seca que são desVIados para os pohtlmento de água junto às populações rurais. O órgão estadual,
cos e para esses poderosos detentores do poder e~onómico
em Pernambuco, a CISAGRO, lamentavelmente, foi desatida região. Então, para minha absoluta surpresa,- veJo-me no
vado e fazia um trabalho de cooperação extraordinário.
rol desses beneficiário~.
_
-Realmente, a lista só tem razão neste ponto: pectir ao
A matéria da Veja é muito clara na manchete "Os que
Diretor Adjunto do DNOCS. Dr. Gaspar Uchôa Cavalcante,
Vivem da Seca'', e, entre governadores, parlam_~ntares, está
que providenciasse a perfuração de poços para duas comunia minha pessoa, Senador Mansue:to de Lavor. Evidentemente,
trata-se de uma acusação grave que tenho obrigação de escla- dades. Uma, sitUada no Município de Arcoverde, nas terras
da Fundação CECAPAS - Centro de Capacitação dos Agrirecer à casa e _à opinião pública nacional.
cultores do Sertão, onde não tenho parentes e, digamos, maioToda a minha trajetória de lutas, mesmo _antes de ser
res interesses, a não ser a viabilização do trabalho __ daquela
eleito parlamentar, tem sido ao. lad? das v_ítimas <:la ~e_c~.
organiZação, que é da maior importância, na formação dos
Foi ali que construi a minha trajetóna de vtda comumtána
trabalhadores do semi-árido do Nordeste, e outra no Munijunto àquele povo. Nasci naquela região, conheço palmo a
cípio de Serrita, a _545 _quilómetros distante do litoral, onde
palmo o semi-árido, não_apenas de Pernambuco, mas de ouhá terras, sim, de parentes e familiares meus. Mas, tanto
tros Estados. _
-- _
lá no CECAPAS, quanto na comunidade rural do Serrote,
Desde os idos de 1962, colaborei com a triaçã9 e consoli- onde habitam 800 pessoas que estão literalmente bebendo
dação, junto às organizações populares, aos sindicatos de t:a- lama atualmente, pedi que o DNOCS abrisse poços em regime
balhadores rurais da região, às comunidades de base da IgreJa,
de cooperação.
aos movimentos políticos. do movimento contra as estruturas
Essa é uma experiência comuTo naquelas áreas. Durante
opressoras de poder, que, realmente, têm levado àqu~la reg~ão o Governo Arrais, procederam a perfuração de dezenas de
mais do que o clima, mais do que a falta de chuva, o hpo poços similares em regime de cooperação. O que é_ isso? O
de organização social, as estruturas d~ pod~r, j_á d~u_íd~s porórgão público cava o poço, mas não cava onde quer. O Senador
que não existe mais ho,ie o corooehsmo mstltu_ciOnahza?o·
Ney Maranhão, com toda razão, disse que procuraram água
Também pela situação de degradação económ1ca e soctal, para a escola e não encontraram; se encontraram, foi água
houve a proletarização dos chamados detentores do poder da pior qualidade, inservível.
econômico.
No subsolo do semi-árido nordestino há uma rocha, o
Hoje todos sofrem os efeitos da seca. Mas, foi aQ lado cristalino e, abaixo dela, existe uma camada de solo salitroso.
dessas causas, de avanços, de abertura, de_dernocratização,_ É um milagre quã.ndo se encon-tra água no subsolo daquela
que sempre estive; a minha trajetória sempre foi ao lado dessas região. É mais fácil encontrar petróleo do que água. A prova
bandeiras. Não seria hoje. nem neste ano, nem no ano passado disso é que em Mossoró perfuraram poços para encontrar
que, como Senador da República, pudesse eu rri~~!r de~ la~o água e jorrou petróleo.
e ficar numa posição de suspeição perante à optmao publica
Na realidade, a visãosimpljsta levanta dpis__fi!Plll)entos:
brasileira em, razão dessas acusações de perfuração de poços P()r que- em terraS pã.fticlllares e não em terras públicas? Mas
artesianos naquela região.
.
_
onde estão as terras públicas? No cemitério? No perímetro
Em suma, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a mclusao urbano? Não há terras públícas a não ser com duzentos, trezende meu nome e creio que de vários Srs. Senadores e parlamen- tos quilômetros em alguma área desapropriada por ter sido
tares decorr~ de urna lista fornecida: pelo Diretoi-Geral do plantada maconha. Não há terras públicas. Então, tem que
Dep;rtamento Nacional de Obras Contra as Secas :.__DNOCS, se cavar em terras particulares mesmo. E é um milagre quando
a pedido do Corregedor da Câmara, o eminente Deputado se encontra água servível, água potável. Vários poços estão
pelo PDT da Paraíba. Vital do Rego.
perdidos por falta de condições: ou não dão água - mais
Essa lista incluiu o nome de todos aqueles que fizeram de 60% dos poços perfurados por qualquer órgão, até pela
missão geológica alemã, que esteve lá, não deu água - ,
pedidos de perfuração de poços artesianos. At~ aí tudo be~t
Se o meu nome figura nessa lista por ter pcd1do perfuraçao ou, quando há alguma quantidade de água, a vazão é mínima

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB- PE. Pronuncia o seguinte_ discurso. Sem revisão do orador.)- ~r. Presi-
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e, mesmo com a vazão mínima, a água é -carregada de sais
que muitas vezes a tornam imprópria para o consumo humano,
conforme vamos demonstrar aqui.
Não é essa visão simplista de que cavando~se_aqui, encontra-se água; cavando-se ali vai dar água._Só quem n~o conhece
a região é induzido a pensar que, pelo fato de fulano ou
beltrano ter uma propriedade no sem i-árido, tendo poder político, haverá água no subsolo e o DNOCS~ então, cavará um
poço. É impossíVel se fazer isso, porque as águas para poços
artesianos no semi-árido são detectadas por satélites, por fotografias, em lugares excepcionais. Fora disso é pura adivinhação. O DNOCS Dão tem essa ·tecnologia, usa a prospecção
através de fotografias, faz adivinhações; por isso perde mais
de 80% dos poços que perfura. E dos .que acertam com água,
dos 20%, mais de 10% são inservíveis pela péssima qualidade
da água.
Então, no meu caso. estou relacionado nessa lista simplesmente pelo fato de ter pedido a perfuração de poços para
duas comunidades rurais; uma é uma fundação, a outra é
uma comunidade onde as lideranças se comprometiam a dar
um documento de servidão pública onde encontrassem água.
E o que ocorreu? No primeiro caso, o do Cecapas. o DNOCS
nem foi lá. E, no segundo, passou três horas apenas fazendo
prospecções c não encontrou nada, a não ser em urna das
perfurações água cuja qualidade está aqui atestada pelo laud0
do próprio DNOCS: Diante desse fato era impossível se instalar o chafariz à beira da estrada, conforme havia compromissos
com a comunidade.
O DNOCS não deu s.atisfação. Simplesmente fez a perfuração, disse que a .água encontrada não servia e foi embora.
Então, não vejo privilégio. Só lamento que não tenha tido
sucesso nem em um caso, nem no outro, porque dói e é
terrivelmente constrangedor_ para alguém que representa o
povo daquela região ser acusado dessa maneira.
O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. MANSUETO DE LAVOR nobre Senador Ney Maranhão.

Ouço o aparte do

O Sr. Ney Maranhão - Nobre Senador Mansueto de
Lavor, infelizmente uma grande parte de notícias na irtlpr~nsa
falada e escrita, principalmente quando se trata de fenr a
imagem do Legislativo, por intermédio de um senador ou
de um deputado, vem em manchetes eséandalosas, V. Ex·
está na tribuna dando uma satisfação a esta Casa. Mas o
povo de Pernambuco, lá, de toda a região_ de Petrolina, onde
V. Ex• obteve votação ma_ciça_ para deputado estadual, deputado federal e senador da república, reconhece-o como um
sertanejo que sempre se bateu naquilo que mais o homem
do sertão deseja, suas justas reivindicações. O seu passado,
nobre Senador Mansueto de Lavor, é limpo. Infelizmente,
a Revista Veja e outros órgãos da imprensa não vão dar o
devido destaque a este pronunciamento que V. Ex_~ faz na
tribuna, porque é preciso ter responsabilidade. _O jornalista,
ao-verificar que o Senador Mansueto de Lavor estava nessa
lista de pedidos de perfuração de poço, deveria procurar saber
o motivo por que o fez.
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Estou na lista.
O Sr. Ney Maranhão- Eu também estou.
O SR. MANSUETO DE LAVOR -Estou e desejo continuar nessa lista, porque quero que o DNOCS faça os poços,
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pois não só aquela mas dezenas de comunidades ne_cessitam
desses poços.
O Sr. Ney Maranhão- NirigUém mãis do que V. Exa
conhece esse problema. Os jornalistas deveriam, primeiro,
ir àquelas comunidades procurar saber por que o Senador
Mansueto de_ lavor pediu que o DNOCS fizesse o poço e
também por que não foi atendido. Mas eles não fazem isso,
porque estão interessados em denegrir a imagem de homens
como V. Ex-, que não apenas eu, mas também o_ sertanejo,
o nordestino, esta Casa e todo o Brasil conhecem. Basta lembrar a defesa que V. Ex" faz áas micro. pequenas e médias
empresas. que significam a mola propulsora do desenvolvimento deste País. V. Ex~ não precisava vir a esta tribuna
para dar explicações ao povo do sertão ou ao de Pernambuco,
que tão bem representa. Quero prestar-lhe minha solidariedade e dizer' aproveitando este aparte, que ila próxima quintafeira vou trazer -gosto· de matar a cobra e mostrar o pau,
e a maioria desses jornalistas vê o galo cantar, mas não sabe
onde- as fotografias de uma escola na rriinha propriedade,
que tem o nome de meu pai, onde estudam mais de cem
crianças. Nessa minha propriedade existe uma lâmina de água
de quase seis hectares, que, infelizmente, não serve para o
consumo humano, apenas para os animais. Vou trazer as fotografias do meu arruado, dos caboclos que trabalham comigo,
mostrando que existe água encanada, saneamento básico e
até área para lavar roupa. Tudo o que tenho na minha casa
há, também, nas casas de meus empregados. Espero que o
Sr. Civita, proprietário dessa revista, também dê destaque
ao que V. Ex• está mostrando neste momento a esta Casa.
corno também a este Senador que, na próxima quinta-feira,
irá trazer toda essa documentação. E, mais ainda, um abaixo-assinado que tenho de mais de cento e cinqüenta pessoas
dessa comunidade, onde cavaram esse poço, pedindo par~
cavar novamente! Quem não deve, não teme. Senador. E
o que V. Ex~ está fazendo. Os políticos que têm -vergonha
na cara, como V. Ex~ e a maioria que existe por af, tem
que dar certa satisfação. Neste País. a imprensa podendo,
denigre a imagem do Legislativo, da democracia, porque aqui
é o pulmão do povo brasileiro, de onde saem as grandes
reivindicações. Quero trazer a V. Ex~ não só a minha solidariedade, mas, tenho certeza, 4e todo o povo pernambucano,
da Bancada de Pernambuco, do Senado Federal e da Câmara
dos Deputados. Parabéns, nobre Senador.
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Muito obrigado, Senador Ney Maranhão. Tenho um grande respeito a todos
.
.
.
.
os órgãos de imprensa.
Realmente, é fundamental a pesqutsa, o Jornahsmo mvestigàtivo. Passei por esse processo, agora, do Orçam~nto; .um
processo carregadíssimo, "barra pesada". Nenhum JOrnalista
pode se_ queixar de que houve, por parte do relator geral
~do Orçamento, sonegações de informações, escamotearnento
de fatos.
__
.
O processo teve defeitos, todos sabem •. mas ava~lÇ?u mut:
to, graças à colaboraçãu também da jmprensa ~rasil~tra. Fot
muito_ importante, Senador. Creio que a imprensa vat colaborar - e bastante, inclusive com o meu aplauso - para o
aperfeiçoamento desse processo. Não considero mal essas o_bservações. O que não posso é ser arrolado entre os sangu,essugas e os urubus da seca. Isso, de maneira alguma vou ad?I.itir. Existem procedimentOs distorcidos. ~ão posso ~d~fttr
que, enquanto nossas comunidad~s do inteno_r~ no_sernt-ándo~
estejam bebendo lama- e daqut a pouco nao vat haver nem
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lama -o DNOCS fique cavando poçOs nas pisCinas das praias.
Nesse ponto, estou solidário com as denúncias da imprensa.
Essa história de dizer que só se deve cavar poços em
terras públicas significa defender que não se cavam poços
onde é necessário e onde existe água. Não faz sentido. Se
é privilégio ter um poço artesiano no semi~árido cavado pelo
DNOCS, a minha posição é inteiramente contrádã: devemos
estabelecer para a água subterrânea do semiMárido a lei do
subsolo e não a lei do solo. A água não pertence_ ao proprietário do solo, pertence ao subsolo, e o subsolo é d_o povo.
A água existente no semi-árido deve ser colocada a serviço
da população que sofre sede e não a serviço do proprietário
do solo. É importante defender esse ponto.
Creio que essa discussão, com o apoio da imprensa, apesar das distorções, dos exageros evidentes, vai chegar a um
ponto extremamente positivo. Acho um absurdo defender
a tese de que não se deve cavar poços em propriedades particulares! E onde é que se vai cavar? No leito das estradas?
Nós queríamos <J.Ue lá, na comunidade do Serrote, onde
houvesse água, na propriedade de quem quer que fosse, se
fizesse um acesso, uma ·vez que lá há uma via, a PE 507,
que V. EX' cOnhece muito bem. A água seria levada à beira
da estrada para um chafariz - esse era o proje-to - ou,
então, onde houvesse água, far-se-ia uma Servidão, pas-sada
em cartório, para que o DNOCS dali dispusesse. É isso que
tem que ser feito.
Naquelas áreas, o que existe de terras públicas são os
cemitérios, os perímetroS urbanos ou as estradas. Se se pode
cavar poço artesiano no leito das estradas é outra coisa. Não
há sentido prático nessas prOpostas.
Tenho duas frustrações, Sr. Presidente. A primeíra, evidentemente, é ser relacionado como um dos urubus_ da seca;
a segunda é que os meus pedidos não foram atendidos os nossos, os da comunidade, pois falei como representante
-nem para os Cecapas, lá no Município de Arcoverde, nem
para esse regime de cooperação. O DNOCS deveria ter trabalhado mais, ser mais persistente, tendo em vista a situaÇâO
daquela região, onde nem sequer existem mais reservatórios
com água potável. Carros-pipas não há ou, quando há, atendem a população por discriminações políticas.
Eu queria que o_ DNOCS tivesse mais diligência. Em
vez de passar duas ou três horas lá, pesquisasSe mais e encontrasse água para servir à coletividade. Fiz, portanto. dois pedidos, e em ambos, para minha decepção, e para maior sofrimento daquelas comunidades, não pudemos ser atendidos até
hoje. Espero que daqui para a freDte continuem, porque a
seca agora vai agravar-se maiS-a:irida. Onde houver água subterrânea, na propriedade de quem for, o DNOCS não apenas
pode, mas deve pesquisar. E aquela água, uma vez captada,
se tiver potabilidade, deve ser colocada a serviço do povo,
porque a água não_ é um bem do solo, mas do subsolo.
O Sr. Beni Veras- V. Ex~ me concede um aparte, nobre
Senador?
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Concedo o aparte
a V. Ex'
O Sr. Beni Veras -Senador Mansueto de Lavor, tive
o prazer de participar com V ._Ex• de uma comissão que buscava, estudando o DNOCS, há dois anos, adaptar melhor aquele
órgão ao trabalho que deve ser realizado na região. Nós trabalhamos em Brasilia vários dias, percorremos Pernambuco,
a região do rio São Francisco, Petrolina e outras cidades,
buscando encontrar maneiras de tornar o DNOCS um_ órgão
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mais efiCaz na busca da solução- para o sofrimento da população nordestina com a seca. Pude testemunhar, naquela oportunidade, o interesse e a dedicação de V. Ex~ para encontrar
uma maneira de ajustar aquele órgão_ às necessidades da região. É constante a nossa preocupação. Ainda não ensarilhamos annas e continuamos buscando maneiras de encontrar
esse ajustamento. É verdade que o DNOCS tomou atitudes,
pelo que se lê na revista, que não deveriam ter sido tomadas
-poços cavados para piscinas, por exemplo - , mas penso
que a revista perdeu uma excelente oportunidade de discutir
mais profundamente a questão.
O SR. MANSUETO DE LAVOR -E não faltaram informações, Senador. O que eu disse aqui, disse ao eminente
repórter.
O Sr. Beni Veras- Não faltaram. Inclusive, tive oportunidade de subsidiá-los com bastantes informações. Eles perderam a oportunidade de examinar o que o DNOCS poderia
fazer pela região, se bem ajustado. O DNOCS não o faz,
em grande parte, primeiro porque não tein continuidade na
sua fonte de recurso, ou seja, ele recebe recursos anuais,
não pode fazer um plano ao longo do tempo capaz de enfrentar
o problema da seca com efetividade. Segundo, ele não tem
organização suficiente para enfrentar o problema. É um órgão
sem dimensão para o tamanho do problema da seca na Região
Nordeste. Terceiro, não está ajustado, de fonna administrativa, ao tamanho do problema, isto é, ele não pode, pelo
volume de recursos que recebe e tem recebido ao longo dos
anos, ser capaz de enfrentar a situação tão grave da região.
Eritão, penso que a revista perdeu Uma grande oporturiidade
de estudar essa questão e ver que o_ problema da região mais
sério, atualmente, é falta de recursos e falta de continuidade
administrativa para a solução dos problemas vinculados à seca.
SoU testemunha do interesse de V. Ex~ em resolver os problemas da região, da isenção pessoal que conduz o seu trabalho.
Lastimo a oportunidade perdida pela revista Veja.
O SR. MANSUETO DE LAVOR -Muito obrigado, Senador Beni Veras. _Sou testemunha da dedicação, quase exclusiva, de V. Ex• a esses_ temas voltados para os organismos
da região, que buscam o desenvolvimento integrado. V. Ex•
foi relator de uma comissão que examinou os desequilíbnos
regionais, que já apresentoU u-in -brilhante relatório, com pro-postas importantíssimas. O seu relatório não deixou de examinar os incentivos fiscais regionais e os organismos regionais
e as suas funções, como é o caso da Sudene. Sobretudo, antes
dessa comissão, o trabalho conjunto que fizemos para revitalização e: correção das distorções, não para extinção, mas revitalização tanto do DNOCS como da Codevasf. Não faltam vozes
que, se aproveitando de acusações como essas, fundadas ou
infundadas, justas ou injustas querem acabar com o órgão.
Existe a mania de acabar com os órgãos que servem ao povo.
No entanto, órgãos como a Interbrás ainda funcionam, empregando gente. Para que serve a Interbrás'? Para nada!
Recentemente, extinguiram a Sucam -Superintendência
de Campanhas de Saúde Pública, órgão-dos mais importantes
de atendimento à saúde do povo. V. Ex• não anda no mais
remoto lugarejo do interior sem verificar a presença da Sucam.
Infelizmente, esse órgão foi extinto, com uma simples penada,
do dia para noite, sem nenhuma discussão com a sociedade,
sem consulta ao Congresso NacionaL Acabaram com a SUCAM com uma simples penada, a Superintendência de Combate às Endemias Rurais. Agora. está-se falando em acabar
com o DNQCS. Um órgão ce,ntenário, de um património
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extraordinário de experiências, com serviços da maior importância para a mudança, até, de certas situações climáticas

da região. Se aquele departamento agora está esvaziado, se
lhe faltam recursos, se há distorções, não é o caso de se: acabar
com ele, mas sim de se corrigirem as distorções; não se permitir
os abusos e se injetar recursos. Somente com recursos se
pode mobilizar um órgão como esse na região do semi~árido,
para que ele cumpra o seu papel. A sociedade, a imprensa
e o Congresso Nacional têm. que fiscalizar a aplicação desses
recursos públicos. Aí. sim, vamos fazer Uma reviSâõ, uma
reciclagem, garantindo-lhes o funcionamento de maneira mais
eficiente. Nada de extingui-los. Absolutame_nte, não defendo
essa tese porque ela contraria os interesses da população.
O Sr. Aureo Mello- Permite-me V. Exa ~m aparte?
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Ouço V. Ex' com
prazer.
O Sr. Aureo Mello- Como é que V._ Ex• eltplica a publicação que saiu na revista Veja do rosto do nosso Presidente
Inocêncio de Oliveira, no meio de uma porção de terra gretada, como se o DNOCS fosse um órgão prekrencialista, que
faz benefícios apenas para os podc:rosos e deixa os miseráveis
numa situação secundária? Como V. Ex~ explicaria essa posição que certa imprensa vem adotando em relação ao DNOÇ_$_
e, nitidamente, de perseguição a alguns políticos brasileiros,
que considero dos mais dignos deste País?
O SR. MANSUETO DE LAVOR -Senador Aureo Mello, já di:;se aqui, anteriormente, ql}e defendo a liberdade
de imprensa, a liberdade de opinião_. E _importante que órgãos
_
da imprensa possam investigar.
Mas não posso me conformar-diante desses fatos aqui
divulgados, não posso me conformar comas coloc:~ções. ~citas
contra o Presidente dÇt Cârriara-dqs _p__,eputados. A meu ver,
outros também não merecem as acusações feitas, porque as
considero exageradas. Na verdade, s6 -s_e COnhecendo a realidade da região do semi-árido, em todos os seus ângulos? é
que se poderia faier uma melhor avaliação.
Por respeito à Casa, estou dando aqui uma explicação
quanto aos meus pedidos ao DNOCS de dois postos artesianos
para duas comunidades rurais do meu Estado. AtenhoMme
a isso. Não quero julgar a imprensa, tampouco, quem quer
que seja. Devo dar apenas essas explicações. Fiz esses pedidos
e, lamentavelmente, não fui atendido. Espero que haja condições para tal.
Na realidade, gostaria de dizer que se o DNOCS não
tem condições te_cnológicas para fazer esse serviço, deveria
dele abdicar e executar o seu papel histórico de -co-nstrutor
de reservatórios de água, seja pãtã o abastecimento da população, seja para projetas de irrigação, deixando que essa tarefa
dificnima de prospecção de água subterrânea no serili-árido
ficasse com uma entidade que tivesse mais habilitação _tecnológica. Quem sabe se o Departamento de Recursos Hídricos
da Sudene não poderia assumir este_ papel.
O que não é possível- como é o caso de algumas comunidades que citei - é o DNOCS fazet a perfuração em u_ma
região em que a população não tem água, bebendo praticamente lama, ameaçada de cólera, e o DNOCS fazer ·uma
perfuração e depois dar esse laudo, bastante longo. Não vou
lê-1o, mas essa é sua interpretação:
"Água considerada não potável, por apresentar teor de
sais muito acima dos limites de tolerância humana e também
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apresenta suspeita de contaminação bacteriológica, devido à
presença de amoníaco, de nitrito e de nitrato."
Isso quer dizer que encerro_u seu papel ali. Não, não
deve encerrá-lo. Deveria fazer outras prospecções, até enconirãr água potável pa'ra a população, pois é dever do órgão.
Ele recebe verbas federais para isso. Ahl Está cavando el)l
terras de particular, em terras-do Sen_adot Aureo .Mello, do
Senador Mansueto de Lavor? Isso pouco importa. O qué se
quer saber é se essa água vai ser colocada a serviço da popuM
1ação em caráter permanente, com documento de servidão
passado em cartório. Essa foi a proposta que --fizemos ao
DNOCS, tanto no caso do Cecapas, em- Arcoverde, como
no caso da comunidade de Serrote. Infelizmente, não houve
capacitação. Sei que a prospecção de água naquela região
é difícil. Já citei o fato de que na década çle 60 a 70 1.rrpa
missão geológica alemã lá esteve para melhorar os métodos
de prospecção de água no subsolo do semi-árido nordestino.
Mas essa missão, que agiu em -convênio com a Sudene, não
obteve melhores resultados do que os técnicos brasileiros.
É muito difícil, é quase um milagre, são necessários radiestesistas. até satélites," para se obter água nO semi-árido nordestino. É difere-nte de outras regiões.
-Talvez, por isso, Senador Aureo Mello, é que o DNOCS,
por causa dessa frustração, vai para o litoral cavar poços,
vai para o ârribito das cidades, geralmente em baixadas, onde
espera obter sucesso. Portanto, contraponho-me. Considero
uma distorção que deve ser corrigida.
Em suma, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero apenas
dizer que esse episódio não deixa de ter um aspecto positivo,
em que a questão da seca deva ser avaliada em sua profun__
didade e em sua extenSãO.
Estamos no meio de abril, seria - teoricamente -- ó
último inês da estação chuvosa em toda aquela região do
Semi-árido, nos nove--Estados do Nordeste. As chuvas não
é3Hám, vamos ter· uma_ das maiores secas verificadas nesses
últímos 100 anos. Devemos aprOveitar essa ocasião para definir uma política de águas e uma política de desenvolvimento
econômíco-dessá regiãO do semi-árido. Outras regiões de clima
m·ais difícil venceram esses obstáculos múilrais.
Creio que, real~ ente, é o tfãt_~in__50_t_? político e· âdministrativo da questão que não está correto. Concordo ~om essa
tes.e_.___Ess_as dificuldades, esses obstáculos, a falta de água,
a água_salinizadª, quando exiSte, a falta de chuv·as, s~o h':ljt::
fatores secundários.
Temos o rio São FrancisCO cóm capacidade de irrigação,
possibilidade de produzir frutâs tropicais e concorrer com países como o Chile, que hoje é um grande exportador de frutas
tropicais, utilizando-se das suas regiões semi-áridaS: Tudo isso
podemos Conseguir coin uma política mais definida, mais eficaz, mais eficien~e dos órgãos federais e estaduais que lá estão
assentados, principalmente os dois órgãos federais do semi-árido: a CODEV ASF- Companhia de Desenvolvimento do
Vale do São Francisco e o DNOCS -Departamento Nacional
de Obras Contra a Seca. O que não se pode é resolver isso
,_
com palavras, nem com discursos.
Dias atrás, fiz aqui um pronunciamento sobre esse quadro
da seca - e o Senador Darcy Ribeiro, a quem saúdo por
ter- recebído o fardão da Academia Brasileira de Letras apesar da sua posição de antropólogo, de intelectua_l, sensibilizou-se profundamente com essa questão do semi-árido. S.
Ex~- levantou a idéia de uma Comissão Permanente de Senadores que representam os Estados da Federação, que durante
dez anos estariam em caráter permanente, examinando, acom-
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panhando, fiscalizando os trabalhos relativos ao desenvolvimento do semi-árido do Nordeste. Essa proposta do Senador
Darcy Ribeiro é da maior importância.
Senador Aureo Mello, nós não temos coridições de superar esses problemas. Fala-se em indústria da seca, em aproveitadores da seca. A realidade é que para se construir uma
estrutura hídrica definitiva para o semi-árido são necessários
US$ 5 bilhões de dólares, enquanto o projeto de assistência
do Governo Federal para a região, este ano, é de cerca de
US$ 180 milhões.
.
Não temos tecnologia-nem capital. As regiões semi-árida~

em situações até mais críticas do que a do Nordeste, que
venceram o desafio do clima e que hoje são regiões prósperas,
como é o caso da Califórn~a, rios Estados Unidos ...
O Sr. Aureo MeUo - No Arizona, por exemplo, deu
resultado por causa da arborização. A __v.egetação propíciamaiores índices pluviométricos. No momento em que se arboR
riza uma região sáfara, ela passa a ser uma região fecunda
em decorrência da precipitação. Isto está no livro do Gabriel
Hermes Filho.
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Exato. Construindo
canais de até 800 Kin, gastando somas e rios de recursos.
Então,-para o fortalecimento, em carãfef defmitivo~ da esti:uR
tura hídrica do Nordeste, segundo cálculos, projetas já realizados e à disposição da Sudene, precisamos de recursos na ordem
de US$ 5 bilhões, o que não é mu"ito, comparando-se que
são nove Estados da· Federação.
_
Quais são os recursos que estão indo para lá? Estão prometidos, este ano, US$180 milhões. Então, quarido esses recursos não são suficíeriles para- fazer praticamente nada, a
não ser uma mera assistência:, fazemRse acusações de que a
situação do Nordeste não é resolvida por causa_ dos desvios
de recursos.
Não estou dizendo que rtão haja desvios de recursos.
Não estou dizendo que, no caso do DNOCS; cavar poços
para piscinas no litoral não seja um desses desvios. Realmente
o é. Sou contra, e acredito que isso deve ser corrigido. No
entanto, o DNOCS tem um papel muito importante no NorR
deste, como o tem a Sudene. Não posso nem de longe defender
a desativação da Sudene, nem do DNOCS, ·nem da Codevasf.
Talvez se pudesse fazer uma espécie de distribuiçãO de tarefas,
Sr. Presidente, entre a Codevasf, que é um órgão específico
do Vale do São Francisco, e o DNOCS~Evidentemente, os governos estaduais - nem falo dos
municípios - não têm condições de enfrentar essa sitUaçãO
da seca com recursos próprios. A minha sugestão final, Sr.
Presidente, para esse período terrível da seca de 1993, que
apenas está no começo e que se configura mais grave neste
ano do que em qualquer outro, é que recursos federais sejam
injetados naquela região, de maneira específica em- Obras permanentes.
A seca de 1993 configura-se mais grave este ano do que
em qualquer outro ano. _O que se está propondo é que os
recursos orçamentários sejam liberados e, já que -a Sr' Ministra
responsável pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e
Coordenação da Presidência da República anunciou que vai
haver uma seleção de prioridades na liberação dos recursos
orçamentários, que se inclua o Nordeste, principalmente a
~egião do s_emi-árido, entre essas prioridades nacionais. Não
precisamos de dinheiro novo. Há condições de se mobilizar
as pOpulações e os trabalhadores atingidos pela seca se as
obras programadas no orçamento tiverem os seus recursos
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liberados cm carátcr de emergência. No caso do DNOCS,
corrigidas as distorções que estão sendo apontadas pela imprensa, precisa-se_ da liberação, em caráter de prioridade absoluta, dos recursos para a construção dos reservatórios que
há dez ou quinze anos_ estão em fase de construção. São recursos para a construção de adutoras, para a construção da FerrÕvül Transnordestina, conjugada com o Porto de Suape, e para
diversas outras programações, no âmbito federal, estadual
e municipal, previstas no Orçamento e que devem ser consideradas em c;::aráter emergencial. Trata-se de um orçamento que,
longe de apresentar déficit, anunciado terroristicamente por
alguns tecnocratas que cercam a MiniSlr3'num citculo de ferro,
está com um superávit de 20 bilhões de dólares. Repito: a
esta altura, Sr. Presidente, o Orçamento da União está com
um superávit de 20 bilhões de dólares! Na próxima semana
virei a esta tribuna para demonstrar isso.
Esse superávit de 20 bilhões de dólares seria suficiente
para a exeó.içâo, em citráter p-rioritário, de todaS as Obras
permanentes do sem i-árido do Nordeste, do Programa da Fome, que é prioridade do Presidente Itamar Franco. merecendo
os nossos--ãplali.sos:· Nâo "l'iaVe-ria-neCessidade desse imposto
que é regressivo e que é uma inutilidade tributária- o IPMF.
. Não há necessidade do IPMF. Há superávit orçamentário
de cerca de 20 bilhões de dólares. Os programas relativos
ao semi-árido podem ser cumpridos em caráter de absoluta
prioridade, assim como os programas de habitâção-popular,
da complem~ntação da saúde, do restante dos 147% para
os pensionistas e aposentados e a isonomia salarial. Tudo
isso sem a cobrança do IPMF, que é uma inutilidade tributária
e que deveria ficar engavetado como uma proposta stand by,
só para o caso de uma emergência.
Sr. Presidente, sobre esse assunto falarei na próxima semana. Aqui ficam, -espero, OS meus- eSclarecimentos sobre
0- episódio relatado em órgãos da imprensa e principalmente
~a reportagem de capa da revista Veja. Espero que· esse episódio tenha o aspecto positiVo da revitalização tanto do DNOCS
quaritO da CodeVasf e uma visão mais realfsta-de todo o Semiárido do Nordeste, que é isso que V. Ex\ Sr. Presidente,
tem pregado e pelo que tem trabalhado com tanto afinco
no exercício de seu mandato de Senador da República pelo
Estado do Ceará.
O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Concedo o aparte
a V. Ex•
O Sr. Eduardo Suplicy- É importante o esclatecimento
que V. ~ procura dar acerca da reportagem da revista Veja
sobre a indústria da miséria, com o subtítulo: "Quem ganha
com a_seca, a fome e a doença". Na verdade, Seniidor Mansueto de Lavor, a opinião pública nacional sentiu-se bastante
chocada com o episódio da revelação de que parlamentares,
em especial o Presidente da Câmara dos Deputados, Inocêncio
Oliveira, tinha, em suas propriedades, seis poços perfurados
pelo Departamento Nacional de Obras Contra a Seca. Esclarece V. E~ que não é esse o caso, ainda que a revista Veja
-tenha feito referência a V. Ex~, pois nãO hOuve -conforme
sua explicação -obras do DNOCS em sua propriedade. Em
especial, o Deputado José Genoíno, com respeito, mas com
bastante franqueza perante a Câmara dos Deputados, salientou que o procedimento do Deputado Inocênéio Oliveira se
contrapõe ao que está expresso no art. 54 da Constituição
da República Federativa do Br3:5il, que diz:
o
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Os Deputados e Senadores não pode-

rão:
I -desde a expedição do diploma:
a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica
de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária
de serviço público, salvo quando o contrato obedecer
a cláusulas uniformes".
-Assim como os cjçJadãos comuns, um parlall"l:entar também pode realizar contratos com empresas que, por cláusulas
uniformes, servem a toda população: companhia telefônica,
empresa de correios, a empresa que recolhe_o_lixo. Mas seriam
uniformes os contratos com o DNQC_S 1 que i"eã.liZa obras de
perfuração, prospecção de poços, visando encontrar água na
área da seca? Obviamente, aqui há uma questão importante
a saber. Bem diz V. Ex', quando ressalta que _esse interesse
da imprensa - Revista Veja, bem como outros órgãos que
se voltaram para essa questão - contribuirá para uma maior
atenção da opinião pública, especialmente porque, segundo
a citada revista, há, de fato, problemas que constituem verdadeiros abusos diante do ~ofrimento da população ~o Nordeste.
Destaca a reportagem, por exemplo, que a casa de praia do
Diretor-Geral do DNOCS, Luiz Gonzaga Nogueira Marques,
em Beberibe, a SOkm de Fortaleza, constitui-=-se praticamente
um oásis._ Diz a lista do DNOCS q_u:e ali teriam sido abertos
dois poços e, segundo o caseiro da residência,_um deles_s_erve
para o abastecimento d~ piscina. Ora, eXplica-se ainda o Diretor do DNOCS, dizendo que teria havido um erro do computador, porque ele só __ teria_ um poço: O óutro_ beneficiado,
diz a Veja, seria o seu irmão, que teria outros dois poços,
conforme documento do próprio DNOCS. Ora, diante dessas
informações prestadas pela imprensa há que refletir o Congresso Nacional a respeito daq :ilo que nós mesmos, representantes do_ povo, inserimos na Constituição, em seu art. 54,
quando se procurou resguardar o interesse público. Esse conjunto de reportagens contribuirá para o melhor esclarecimento
e a correção desses desvios.
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Senador Eduardo.
Suplicy, eu já havia frisado que importante na matéria da
Veja são essas denúncias de abusos - perfuração de pOços,
no litoral, para piscinas, obras sem nenhum sentido social
- , pelas quais devem responder os responsáveis. Isso realmente tem de ser apurado, e os responsáveis devem responder
por seus atos.
· No que toca à perfuração de poços-em propriedades particulares e no que se refere especificamente aos parlamentares,
não vejo corno' se invocar, com todo respeito ao Deputado
José Genoíno, esse dispositivo constituCionaL_ Esses contratos
uniformes, Senador Eduardo Suplicy, existem não apenas na
forma escrita, mas também na forma tácita. Em qualquer
cidade o serviço de água é público. Quando alguém requer
a ligação do serviço de água na su_a casa, está, automaticamente, fazendo um contrato, escrito ou tácito, com a companhia pública responsável pelo abastecímento de água. No caso
do semi-árido, a companhia estatal responsável pelo abastecimento de água é o DNOCs~-que vem- fazendo isso desde
a sua criação. Não vejo, portanto, como se levantar a aplicação
desse dispositivo cónstituciOTial.
A questão que se põe aqui - foi o qUe o Senador Beni
V eras disse em seu aparte - é que essa oportunidade deVe
ser aproveitada para um aprofundamento maior dessa ques-
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tão, que não se restrinja apenas à perfuração de poços. Os
abusos e as possíveis irregularidades devem ser apuradas, mas
defendo corno perfeitamente.regular e legal a perfuração de
poços pelo DNOCS em propriedades particulares, desde que
seja na sua área de atuação. Quem fornece água na cidade
não é o DNOCS, mas Q_lJtra companhia'estatal, geralmente
a cargo do governo estadual. Em Brasnia, por exemplo, é
a Caesb, no meu Estado, uma companhia estatal.
Em alguns lugares, a companhia é municipal, mas sempre
pública. nunca particular. Se os perímetrOS urbanos, no que
toca ao abastecimento d'água, têm suas companhias estatais,
no caso da zona rural do semi-árido, _essa tarefa é cometid~
ao DNOCS.
Não vejo por que a pessoa, parlamentar ou não. deva-se
privar desse serviço desde que se submeta às normas que
ü DNOCS sempre aplicou. No nosso caso, a diferença não
é o" fato de ser ou _não em propriedade minha. O que propus
ào DNOCS foi um contrato de coope-ração, já comum entie
diversas comunidades rurais do sem_i-árido, que, a exemplo
de oütras comunidades. fosse realizada a prospeCç8.o e, oride
encontrassem água - infelizmente não encontrou nenhuma
nos_ meus dois pedidos - o proprietário se comprometia a
4_ar um documento público de servidão. para que toda a comunidade tivesse acesso àquela propriedade.
Não foi apenas um pedido de ligação ou cavação de um
poço numa fazenda para uso peSSoal, exclusivo e individual.
Mesmo assim, se o fora, no caso do semi-árido, seria algo
semelhante a quem pede o serviço da Caesb- empresa pública que cuida do abastecimento de água e esgOto em Brasfiia.
Não há distinção se- o ·requerente é Senador, Deputado ou
um habitante da Ceilândia. A Caesb é uma empresa estatal.
Senador Eduardo Suplicy, neste caso, a distorção reside
no fato de que o DNOCS, deixando de dar uma assistência
melhor no que toca ao abastecimento de água às populações
da área de sua jurisdição, desvia-se para as áreas urbanas
onde já existem outras companhias públicas e estatais com
o objetivo do abastecimento de água para as pessoas, animais
e para o consumo em geral. De modo que é assim que entendo
essa questão.
- .._
__
_ __
De qualquer maneira, agradeço porque creio que esse
episódio, com certeza:, -levará ao fim -dos possíveis abusos e
irregularidades e, com isso, teremos mais eficiência Qo
DNOCS no cumprimento do seu papel que é importantíssimo
na região do semi-árido.
Isso não resolve todos os problemas porque o abastecímento de água por poços artesi.anos é precaríssimo. Na região
mais seca do meu Estado - o Araripe, com 8 cídades e
32 distritos- o colapso de água já existe, há um ano.
O que nós defendemos não são poços artesianos, não
são açudes - a região, com sua topografia, não permite a
constrüÇão' âe grandes açudes - o que defendemos é a construção da adutora do oeste, qúe retirará a águã do rio São
Francisco por um percurso de quase 700km, para abastecer,
em caráter definitivo, aquela ·região que não tem apenas cidades importantes, mas onde há a maior jazida de gipsita (gesso)
do Nordeste.
O prOcessaiileilto do g'esSó, a1êm da matéria-prima diretamente, gera como subproduto o enxofre~ da maior importância
para o Brasil. Se não me engano, só eXiste uma_ fábrica na
Bahia, mas. se houver água na região, o País se tornaria
autónomo no abastecimento do enxofre de qUe necessita para
sua indústria, para seu consumo. Hoje, o BraSil o -iniporta
do Chile e- de outros países, exatamente porque· a região,
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que tinha condição de produzir o suficiente para todo o mercado nacional, não tem água c, portanto, nãó pode proCessar

o gesso que tem como subproduto o enxofre.
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) -Sr. Senador, o
tempo de V. Exd já está esgotado:

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Quero terminar. Sr.
Presidente_, agradecendo a atenção de todos, esperando e desejando que o semi-árido do Nordeste tenha o tratamento
devido por parte de todos aqueles que têm responSabilidade
pública.
_
Era o que tinha a dizer, Sr. Pre-sidente.
Durante o discurso do Sr. Mansueto de Lavor,
o Sr. Magno Bacelar deixa a cadeira da presidêhcia,
que é ocupada pelo Sr. Beni Veras, Suplente df! Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Concedo a palavra
à Senadora Júnia Marise.
A SRA. JÚNIA MARISE (PRN - MG. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão da o_radora.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores. tenho ocupado esta tribuna nos últimos dias
para trazer ao debate no_ Senado Federal alguns assuntos enfocad_os pela imprensa nacional que têm provocado grande preocupação e até_ mesmo de perplexidade por parte da opinião
pública do País.
Falamos na semana passada sobre a questão da merenda
escolar. Levantamos também a questão das filas do Inamps,
que já se tornaram fato corriqueiro ria vida dos aposentados
e pensionistas c que, até hoje, não tiveram uma sinalização
de solução definitiva por parte do Ministério da Previdência
Social.
Hoje, Sr. Presidente, trago também à reflexão_denúncias
de apodrecimento de alimentos dos eswques reguladores do
Governo nos armazéns espalhados por todo_o País. QUando,
no mapa da fome, constatamos que temos hoje 32 milhões
de brasileiros vivendo na mais completa miséria social, sem
falar no conjunto dos 70 milhões de brasileiros que não têm
emprego, moradia, assistência médica, cujos filhos não têm
escola para estudar e que vivem, seguramente·, muitas vezes,
na b~se da mendicância, pedindo auxílio e no subemprego,
não se pode dizer que esse fato é novo.
Já é conhecida no Brasil a omissão de nossas autoridades,
a omissão do Governo diante de uma questão de grande relevância ·e de suma importância como esta: a armazenagem
dos alimentos, dos grãos. Isso, muitas vezes, tem servido de
palanque aos candidatos.
Com o que não concordamos, Sr. Presidente, Srs. Senadores. é o Presidente Itamar Franco dizer que quer implantar
neste País um programa para matar a fome dos brasileiros,
que estão famintos, e o seu Governo permitir que 30 mil
toneladas de alimentos apodreçam nos armazéns.
Por isso, nossa Indagação é dirigida, hoje, ao Ministé_rio
da Agricultura. O Ministro Lázaro Barboza, em entrevista
à imprensa, disse que jã designou uma comissão constituída
por técnicos do seu Ministério para apurar essa irregularidade
de forma transparente, oferecendo todas as informações necessárias à opiniã-o pública do País.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, vejo com preocupação
- e a própria opinião pública, certamente, também encara
dessa forma manchetes dos jornais como O Globo:
"Governo dá prioridade ao combate à fome mas. deixa
estragar milhares de toneladas de grãos.
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"Alimento a:podr~cc ~q_s estoques da Conab."
Aqui está, Sr. Presidente, artigo sobre um dos armazéns
no município-de Marabá que guarda, há dois anos, toneladas
de feijão estragado.
Segundo o fiscal, esse ft_!ijãt;:i não _está lá estragado por
acaso., houve um aviso prévio às autoridades para que tomassem ciência do que estava ocorrendo naquele armazém.
O Sr. Josaphat Marinho -Permite V. Ex~ um aparte?
A SRA. JÜNIA MARISE - Com todo prazer, nobre .
Senador Josap"hat Marinho.
O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senadora Júnia Marise,
atente bem na impropriedade_ das medidas adotadas pelo Governo, que não dá destino regular ao produto, que obtém,
-porque não o distribui para alimentação da população em
tempo próprio; ao contrário -como o discurso de V. Ex~
Salienta:....., esses produtos estão deteriorando nos armazéns.
O pior é que, de outro lado. não há, de parte do Governo,
a adoção das medidas par_a uma solução permanente; vale
dizer, _não há medidas que conduzam nem ao aumento da
pr9dução nem ao aperfeiçoamento da produtividade. De tudo
isso, verifica-se que, ainda que uma parcela desse produto
__armazenado possa ser aproveitado e distribuído, representa
solução de natureza transitória, de emergência. Para a solução
permanente, d~finitiva, não há nenhum planejamento.
A SRA. JUNIA MARISE- A questão colocada por V.
Ex~, na análise dessa matéria, está absolutamente correta.
A meu ver, não é de hoje que o nosso País está vivendo
exatamente n_~ base da improvisação. Ainda não assisti por
parte do Governo nenhuma medida concreta no sentido de
cOlOcar o "dedo na ferida". Esse é o grande desafio; a Nação
~rasileira espera que, efetivaf!1ente, -~través d~ um conjunto
_de med!das determinantes e objetivas, o Governo possa solucionar e encarar de frente essa questãO.
-- Por isso, nobre Senador Josaphat Marinho, quando V.
Ex• coloca de maneira clara e sintétiCa o seu pensãthento,
entendo que é essa a vontade nacional.
Temos tido a oportunidade de dizer que temos confiança
no Presidente Itamar Franco, que tem demonstrado sensibilidade para resolver esses grandes desafios. O Presidente fala
da questão da "Somália brasileira", da fome das crianças.
da falta de escolas, da pobreza, da miséria, da-delinqüência
dos meninos e meninas de rua, e_nfim, do grande leque do
desafio social.
Mas é preciso -insisto -que, ao lado de todas_ essas
·preocupações divulgadas pela imprensa e que são do conhedJhento de cada cidadão e cidadã deste País, haja medíd3s
definitivas para r~stabelecer o grande conjunto _ele _prioridades
que o Governo deve, neste momento, oferecer a este País.
Continuando a nossa análise, Sr. Presidente, no mapa
da fome, que foi divulgado através de_ documento do Instituto
de Pesquisas. IPEA. foi constatado q-ue 32 milhões de brasi~
leiros vivem na mais completa miséria social. Pois bem, Sr.
Presid€mte, 35 mil de toneladas de aliirientos estão apodrecendo nos armazéns da Conab! E as denúncias foram focaliZã.das e enfatiZadas Pe-los óri.ãos-de imprensa-- pelo jornal
O Globo e pela revista lstoE - , cujos repórteres, através
de fotos e depoimentos, puderam constatar a veracidade das
denúndas.
·
O levantamento do próprio MinistériO -da Agricultura,
que quero enfatizar, mostra que as perdas nas colheitas, seja
no transp9rte ou na armazenagem, fazem desaparecer 20%
da safra nacional agrícola. Or:_a, como é que um governo que
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tem dados como esses ainda_ permite que 20% _da safra agrícola
nacional se perca no transporte ou na armazenagem. Isso
representa, em valores, cerca de 1,5 bilhão de dólares, o que
não representa em cruzeiros. que é uma moeda nacional.
Por isso trago essa preocupação.
Certamente, o Mitiistfo da Agric~ltux_a, ao responder à
imprensa, disse que vai mandar apurar. Até acredito que S.
Ex~ tome essas medidas. Mas penso que S. Ex~ poderia vir
ao Senado Federal, a este plenário, a esta Casa do povo,
e trazer o resultado das apurações que o Ministério está determinando fazer neste_ momento para o povo brasileiro.
Dessa forma, Sr. Presidente, estou encaminhando um
requerimento no sentido de que- seja COnvidado O Ministro
da Agricultura, Lázaro Barboza, para que S. Ex~ v·enha expor
aos Srs. Senadores e ao _País, do plenário do Senado Federal,
quais as providências que estão sendo to-madas neste momento, para que o País não sofra mais as perdas com o apodrecimento dos alimentos que tanto fazem Ja.lta na mesa dos 32
milhões de brasileiros que vivem ita mais completa miséria
social.
Também tornei conhecimento de que, constãtados todos
esses fatos lamentáveis, o órgão do Ministério da Agricultura
tenha se surpreendido, declarando não saber do apodreci-_
mente de alimentos imprescindíveis na cesta básica do trabalhador brasileiro, entre os quais vamos constatar o arroz, a
farinha de mandioca, o feijão, o milho, a soja, o trigo, o
que demonstra- o descaso das noss_as _autoridades para com
um assunto de tamanha e vital importâncía para nosso País.
Por isso, a nossa preocupação nesta tarde de hoje, no
Senado Federal, revela ainda o sentimento da Nação diante
de denúncias comO esSas. O nosso requerimento~ para-que
o Ministro da Agricultura, conforme já demonstrou, através
do noticiário, a sua preocupação diante dessa questão, possa
vir ao plenário do Senado Federal dizer aos Senadores e ao
País quais as proVidências· qu-e <fGõverno e o seu Ministério
estão tomando, nest(! momento, para que possamos estancar,
de uma vez por todas. essa questão, porque- isso não está
acontecendo apenas neste ano de 1993. Há quantos e quantos
anos o Brasil vem, periodicamente, assistindo a denúncias
como essas~ de alimentos_ apodrecerem nos armazéns de todo
o País! Agora chegou a vez de dar um basta nessa situação,
Sr. Presidente, com medidas que não sejam paBativas, curativas, mas definitivas, para que pos-samos ter a tranqüilidade
de poder confiar __oaqueles que estão à frente dos destinos
deste País e de órgãos de grande importância, tomo·o Ministério da Agricultura.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Bcni Veras)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Francisco Rollemberg.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL -SE. Pro·
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) --Sr.
Presidente, Srs. Senadores, rcsta~ffie-pouco a falar, nesta
tarde, sobre o tema que me traz à Tribuna, -haja vista a aula
magistral das necessidades nordestinas proferida pelo eminente Senador Mansueto de Lavor.
Sr. Presidente, vouater~meàquilo que acii.O pfátk:o. objetivo, singelo e irretorquível, que é comprovar que na maioria
das vezes somos acusados, os políticos de_ uttia_,maneira -geral,
e hoje, de uma m_aneira especial, o SenadOr que vos faT~.
de cometer irregularidades que, temos a certeza, não cometemos, nem sequer no sentido ético, -hãjã vista termos como
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forma de pautarmos a nossa vida a lei. Sempre nos mantivemos
dentro da lei.
Recordo-me bem, Sr. Presídente, Srs. Senadores. qUe
quando eleito Deputado Federal pela primeira vez, era Cirurgião credenciado da Previdência, que consultei - pois me
manteve credenciado_-_ para saber se ali poderia continuar
prestando serviços durante osJ·.e.c.essos_; e tecebi, por escrito,
aquilo que consta hoje no art. 54 da Constituição FederaL
que diz o seguinte:
•· Art. 54: Os Deputados e Senadores não poderão:
I - desde a e-xpedição do diploma:
_ a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica
de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária
de serviço público, salvo quando o contrato obedecer
a cláusulas uniformes;'~
Ora, em sendà cifurgião da Previdência, cu não recebia
daquela instituição nenhuma prefe"rência, nenhum pagamento
especial a mais e, portanto, não havia por que não continuar
a sê-lo.
Tempos depois, Sr. Presidente, Sr::;, Senadores, precisei
fazer uma reforma em minha casa. Novamente. com muito
zelo, procurei saber da Caixa Econômica Federal o que seria
necessário para obter o empréstimo, e se ele estava revestido
de legalidade e legitimidade. Fui informado- pelo Diretor da
Caixa Econômica Federal em Aracaju que era um contrato
de cláusula uniforme, era um contrato de adesão;_ eu não
teria nenhum tratamento especial pelo fato de exercer o mandato de Deputado Federal. E disse-me ele que iria mandar
um fiscal a minha casa para fazer um orçamento, para ver
se esse orçamento era compatível com aquele feito pela empresa de engenharia que iria fazer a reforma. Caso aprovado.
o empréstimo seria liberado por t::tapas.
Foi aprovado, e devo dizer que tive muita dificuldade
para receber a última etapa. por- um desentt::ndimento entre
o engenheiro que construiu o andar onde !!Stava minha casa
e o engenheiro que fiscalizava a obra via Caixa Económica.
Ora, Sr. Presidente, tenho visto isso a vida inteira, mas confesso que ultimamente tenho visto coisas diferentes,
Vejamos outros assuntos. O Governador João AlVes Filho, quando exerceu o GOverno de Sergipe pela primeira vez,
decidiu, após visitar o· México- e apaixonado que ficara
pela Secretaria de Recursos Hídricos, hoje Ministério do~
Recursos Hídricos- investir em água no Estado. S. Ex·' estava
tão apaiXonado pelo assunto que desenvolVeu um projeto de
irrigação denominado Califórnia, que era também o nome
de um dos grandes projetas de irrigação dos Estados Unidos.
Começou então a construir adutoras. Hoje, Sergipe tem mais
adutoras do que todos os oito Estados do Nordeste reunido~,
É o Estado mais bem servido por adutoras no Nordeste brasileiro.
Mas,_ Sr. Presidente e Srs. S_enadores, quando os olhos
não querem ver, as coiSas sC torriam riluito difíceis._Na sextafeira antepassada, o Sr. Gove-rnador recebeu. em Aracaju.
a Comissão de Seca da Câmara dos Deputados, e recebeu
também, nesse mesmo dia, 28 carretas carregadas de tubos
que deveriam ser enviados para o interior do Estado. para
a ampliação da rede de_ adutor_a_s. Dessa vez já não mais se
tratàvã ·de atender às cidades, porque todas elas já dispõem
de adutoras, __ mas àqueles povoados de população maior e
de áreas mais sofridas.
Sr. Presidente, assisti, na entrada da cidade, claques organizadas vaiarem caminhões carregados de tubos de ferr·o .:.....
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foi a primeira vez na vida que vi tubos de ferro serem vaiados

- e isso ocorreu porque os adversários do Sr, Governador
do Estado acharam por bem que ele não deveria fazer uma
obra redentora para o Es_tado, que pudesse tornar Sergipe.
de uma certa forma, um estado-modelo, um estado-demonstração dentro da nossa Federação.
Vamos agora ao nosso caso específico. Sou tido e havido,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, como homem de pouca conversa e muito trabalho, c, por ser assim, nunca tive onde
praticar lazer. O meu lazer são_as cii'urgias, as viagens, são
os atendimentos que a vida pública me proporciona. Em suma,
sou homem de portas de casa abertas que, quando necessita
fazer uma viagem para Uma cidade do interior, tem que viajar
nas madrugadas, porque se esperar n·s-ol nascer não pode
sair mais devido ao afluxo de pessoas que, confiando em mim
corno médico, como Parlamentar, afluem a _minha casa.
Aceitando o conselho de um outro colega médico, que
escolhera para mim, adquiri, por 5 milhôes de cruzeiros, uma
área de 30 hectares dentro do Polígono das Secas.
Tive a primeira alegria. Dizem que quem compra sítio
tem duas alegrias: a primeira~ quandO compra. Lá chegando.
fui recebido festivamente no povoado, já que o sítio se conM
fronta com uma das ruas do povoado - não há distância
entre o povoado e a rua. E, para minha alegria, encontrei
logo uma bruta caixa d'água, de mais de 5.000 litros, da FundaM
ção SESP.
Após os contatos iniciais -"Que alegria, DOutor. Senador, V. Ex'·' veio para cá, agora vamos ter um companheirol"
- pediramMme para que providenciasse luz e, junto ao SESP,
para que a caixa d'água funcioiulSse sempre-. já ·que 6 póvóado
passava três, dez, quinze dias sem água, porque. às vezes,
o funcionário do SESP não ia ligar a bomba; outras, porque
a bomba queimava, tinha que ser tirada. enviada para AraM
caju, e não voltava. Enfim, pediram-me que encontrasse uma
solução.
Procurei o então prefeito de Siriri - ess_e_ povoado se
divide ao meio entre Siií.Oe Dores - e lhe propus cuidar
da iluminação local. O prefeito, em parte, atendeu. O SESP
me informou que nem sempre contava com rcc_ur_s_os financeiros para estar trocando c consertando uma bomba que
todos os dias queimava num povoado no interior do Estado
de Sergipe. Sugeri aos moradores que fizessem uma comissão
e procurassem saber como fazer ali um poço.
Foram ao DNOCS e foram informados d_ç que ali já
havia um poço público do SESP, que fora feito pelo próprio
DNOCS, que não tinha como fazer um outro poço público
no mesmo local, se o fosse entregar a uma entidade pública
que não o manteneria. Entretanto, se alguns dos moradores
desejassem fazer um poço na região, que ele poderia ser feito,
já que, pelo seu Regimento Interno, poderia fazê-lo.
Os companheiros fizeram a inscrição. ContUd_o, na hora
de assiná-la, tinham que pagar uma caução de cerca de 1
milhão e quinhentos mil cruzeiros. Voltaram, sem pagar a
referida caução, e disseram-me que somente eu poderia assumir o poço, pois era preciso pagar por isso. Vinte dias depois,
fui lá e autorizei a perfuração do poço. Coube ao DNOCS,
por contrato, a e~<colha do local, que acabou sendo no meu
terreno. No lugar havia um grotão, um grande buraco de
80 metros de profundidade. onde as mulheres de_sciam com
lata na cabeça para buscar água numa brotação que lá havia.
Segundo o próprio DNOCS, seria melhor perfurar o poço
na beira do grotão para se atingir aquele brotamento, o que
facilitaria o atendimento à população vizinha, já que havia
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uma possibilidade imensa de dar água, e talvez até boa água.
Cedi_à sugestão e fiz o depósito financeiro.
Assinei urh cohtrato de adesão, um contrato padrão, de
cláusulas uniformes. O referido poço serve a mim e a toda
~_quela pequena comunidade_._ Se eu fosse egoísta. não o teria
feito, porque não seria lucrativo para mim, pois tenho uma
caixa d'água de mil litros, maior do que as dos outros, que
são de 250 litros; e, como vou esporadicamente a esse sítio,
sempre tenho água, o que não ocorria com aqueles que lá
moram.
Pois, Sr. Presidente, esse poço que está na minha propriedade, pago por mim, com depósitos comprovados na Caixa
Económica Federal e no Banco do Brasil, redundou na prew
miação que me foi concedida esse fim de semana, ao me
apontarem como sendo um daqueles que se locupletam e que
usam da indústria da seca para ter poder.
Sr. Presidente, ninguém tem poder com 30 hectares de
terra numa região árida e cheia de morros- e de grotões; ninM
guém tem poder no meio de miseráveis. Não sei o que seria
daquela população, Srs. Senadores, se aquela água não estivesse brotando lá agora. Talvez fosse mais um desses povoados
fantasmas que costumam existir no meu e nos outros Estados.
Aquele pocinha junto à cerca: que permite a passagem de
carroça e carrinhos de mão carregados de latas d'águae tambo~
res, vivificou o povoado de Taperoá.
Por isso vim à tribuna nesta tarde: para dizer que não
cometi qualquer ilegalidade, que estou respaldado no que
prevê a Constituição e que me sinto moral e eticamente inatingido por acusações daquele jaez. Poro-portuflo, Sr. Presidente,
peço que faça constar, além da síntese do que acabei de dizer,
para explicação, também o contrato feito-por FrancisCo Rollernberg com o DNOCS. assim como a cópia dos pagamentos
feitos à Caixa Econômicã Federal e ao Banco do Brasil.
Antes, porém, Sr. Presidentt:, quero ler dois parágrafos
do contrato. Sabe V. Ex~ que o DNOCS foi um órgão que
quiseram extinguir, pois estava esvaziado; mas sobreviveu graças a esses poços. Veja bem o que diz o parágrafo segundo:
"Parágrafo SegundO: As despesas realizadas pelo
proprietário pagas diretamente por ele, quer as referentes a custeio, quer as relativas a diárias de viagem
dos servidores d.o DNOCS envolvidos na perfuração
do po,~o e nos limites por estes fixados, serão reduzidas ....
Quer dizer que as despesas seriam reembolsadas se não
atingissem o preço. Nós pagávamos as diárias e até as viagens,
porque o DNOCS mid tinha- condições de pagar as diárias,
nem sequer de levar o material para a região onde o poço
deveria ser perfurado.
Diz-o parágrafo segUinte:.
"Parágrafo Terceiro: As diárias a que se refere
o páragrafo anterior serão pagas aos servidores antes
de seu deslocamento para a execução dos serviços, através de folha de pagamento emitida pelo proprietário,
a qual, após devidamente assinada por cada servidor,
se constituirá documento de quitação plena do DNOCS
para com o proprietário, bt!rn assim daqueles servidores
para com o DNOCS."
Sr-. Presidente e Srs. Senadores, paguei uma caução e
fui chamado mais três vezes ao DNOCS para continuar pagarido. Paguei o valor real que o DNOCS achou por bem arbitrar.
Fiz algo que me agrada, não só porque ajudei uma coletiviM
dade, mas também porque estou obtendo as vantagens de
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ter um 'pouco de água, numa época em que a seca se alastra
ria minha região, onde os ·animais morrem, onde os-homens
já não plantam; -ali se pode tão-somente cozinhar e tomar
banho com a água que daquele poço se obtém.
Sr. Presidente, eram essas as explicações que julguei do
meu dever trazer a esta Casa, para qu-e-os meus Pares tivessem
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idéia do que rcalmCnte houve, e para que eu pudesse continuar

a acreditar que devo sempre andar dentro da lei e às claras
e não temer o julgamento nem mesmo desta augusta Casa:
o Senado da República do Brasil.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. FRANCISCO ROLLEMBE.RG EM SEU DISCURSO:

.CON'rHNfO DE LOC/\Çf-0 0~ .. -~ERVIÇ:?
Pl\'HJ\ Pl·:JU:'URAÇÃO D~ POÇOS N?

/4QDERUR ••••••••••••••

(95./sn

REFER!!:N"CIA:

Nomenclatura DNOCS: I-dentificação:

POÇO N9_ _--"-1"3_ _ sE_ _-'8"9'-

Particular

POÇO: _ _ _ _ _ _
"~F~AZ~E~N~DA~L~A~R~A~N~J~E~l~R~A~S~'-'----~-~-Fazenda La ran·j e i r as

PROPRIEDADE:

MUNIC!PIO:
ESTÃ~:

Nossa Senhora das Dores
_Sergipe

PROPRIETMIO:

Aos 24

FRANCISCO GU!MARJIES ROLEMBERG

(vinte e quatro)

dias do mês de

fevereiro

do ano· de
1989
, ·o Dep_artamento Nacional de Obras Contra as
Secas, na sede do 49 Di.s.trito de Engenharia Rural DE-RuR/40, eÕ.tidade autárquica federal, criada pela Lei n9 4.229, de -19 de ]unho·.· d~.

1963, doravante neste instiumento denominado simplesmente DNOCS,ne~
te ato representado pelo EngQ AgrQ José- Linhar.es Meneses
de' a_éordo com a delegação de pod"eres. cOn-stante de Portaria n9 OPE/
e o Sr • . F_r_a~c_iscq Guimarães Ro1ember~
· 123
(brasileiro, casado, aqricuitor)_e~~c~r~i~a~d~o~r----------~--------------~

----------------' p~rtador do CPF n9
.doravante denominado simplesmente PROPRIETÂRIO, tem justo e acordado a contratação de locação de serviços para a perfuração -de um p·oço, com f~ndam~nto no disposto no D~creto n9.6l.237, de 24.08.67, e
no Decreto-Lei n9 2.300/86, com a rtpva rédação dada pelos Decretos~
-Leis n9s 2348/87 e 2360/87, e mediante as Cláusulas e condições S!

_guintc:s:
CLAUSULA PRIMEIRA: -

DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CON~RATO:

fazem par-

te integrante do presente Contrato:
•a)

,T_ituÍo de propriedade do imóvel;

b} Prova de quitaÇão para com o Instituto
de Reforma Agrária {INCRA):

Nacional

c) Orçamento dos Serviços apresentados pelo DNOCS e
aceitos pelO Proprietário;
d) Tabela de Preços UnitáriOs aprovad~ por PorL~ri~
do Diretor Geral do DNOCS; e
e) Certidões Negativas dos impostos que recaem sobre o imóvel.

Abril de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Terça-feira 20

·CLIIUSUL/\ SEGUNDA: .- DO 013JETO

O objeto do presente Contrato é a locação de serviços
para perfura·ção do poço <lenominado
"FAZENDA LARANJEIRAS".
na Propriedade ~F~a~z~e~n~d~•~~L~a~r~a~n~j~e~,~·~r~a~s______________

Estado

munic!pio de
No~sà Senhora das Dores
, que será execut~da Pelo DNOCS, --caril-base

Sergipe

nos.preçoS unitários em vigor, por força de Portaria do Diretor Geral

CLÂUSULA TERCEIRA< DA RESPONSABILIDADE TECNICA

o DNOCS se responsabilizará tecnicamente pela execu ção dos se.rviços, indicando o local onde deverá ser feita a perfura
ção, garanti-ndó ao ·PROPR!ETJ\.RIO, sem acréscimo de despesa, uma

nova

tentativa de perfuração, aesde que seja tecnicamente reconhecida como
viável, no caso de .. insucesso na captação de água, por. falhas .de equipamentos e/ou operadores~
PARÃGRAFO.PRIMEIRO: Consideram-se bem sucedidas·a~ perfurações
que
apresentarem vazão miriima ·de 1~000 litros por hora, em terrenos sedi~
mentares e de SOO litros por hora, em terrenos cristalinos, qualquer
que seja a qualidade da água.
PARAGRAFO SEGUNDO: Após a entrega do poço·, o ONOCS ficará resPonsável
por um prazo de·2(dois) ãnos pela segurança dos serviços executados,•
exclUindo-se danoS proVocados por; terceiros.
CLAUSULA QUARTA:

DO VALOR

Fica ~stimadc ao presente contrato c valor de N Cz$ _
1.565,40
{Hum mil, quinhentos e sessenta e cinc.o cruzados no-·
vos e quarenta cen,t~b1;respondente ao total da previsão de
orçamento
integrado neste instrumento.
ONICO: () v.~~Or. real dos serviços se_r~ ret~ficado ao término
da obra, frente ao levantamento de seus custos com fundame.nto nos pr:_
ço~ constantes da Tabela de Preços Unitários.
PARAGRAFO

CLAUSULA QUINTA:

DO PAGAMENTO

Por ocasião da assinatura Oeste Termo, o PROPRIETÂRIO
recolherá .a Caixa Econômi ca Federal, ã.gênciaFau-s to Cardos o-Aracaj u cm
conta do DNOCS a título de caução, a importância dcNCz$ 1.565 40
·{Hum mil, quinhentos. e sessenta e cincO cruzados n·ovos e quarenta ccn~_
.
.
.
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c:o~ç29,

~

ãií~l·cnça

ç.:ic êupo:::i t\:da,

1c.

a -maior que

~:;.r

se:r;d';l- l.lú:_ J.e•;olv,i_c:~'

co::t.:..::. rotJll ;:.::.do,

di.ro:;t.::..: ..·:::-~t..~ !J-:::l~ ele,

.::.r.cof!":r.:.d.::

:-~).;..;;ç

lh(.:

co:-:.;.,·~·

Cl

q_uc::

Eor verifi_cado ;:;_aldo ;:.

q~Q::.·

.::..!':

:-:;.!'•.::~-':'!":":.:>s

a C.1 Eri_a.s -de. yia_gc:--:, da::; ~c r·.-: C-:.·:-(

!'

a

e ~v c~·.: i

serãç,

C'- rr:c:1t~;.':.~

ti .c,

C;:, ç,:..=.__
.:.cc..::;. ~)'

:,;<.""

1·.~-.. ·

~s

rDl::!:t~~--.:::~'

!..:.">tO!">

cc~te::.c:,

_:.~~~ ~õ\UCS

do poço e nos lir.:ites pc= e=.~.: _:;;.~-;.~-.ot:..•s,

se~1

Q!1er

G.õs

na ~c ::Lu__r_aç~"::-- _'

r~~c·.... ~:l.êas',

du.!-;dc

·qL...t..:

P~rãgr~fo

ãeviãarr.ente comprovadas, no acerto de contas, mencionado nq
Primeiro desta Cláusula.

PJI.RÂGRF-.FO .TE-RCEIRC•:_ As diárias a que se, refere o Parác;rafo- aro.tericr· '
se~ão

pagas aos senridores an"tes de seu deSlociL-11ent:.o- para ·a execUÇão'
p.:~gamc:r.tc

dos serviçoz, at:-···.·és de foli:.<:! de

err::i !=ida pelo PROPRIET~.R1 O,

a qual,· após devi c~.;;:e., t~ as~ ::.::-~_.:ld~ !:>a~----·~aÓZJ. s-.eryi dor .. ___ se ccz:_:;_ti t.t:_}. r .ii~_ ' _
doC1.!..'71-E:!lto C.e quitação pl-:?:na ê6 D:-tOCS 1=-ara c:::::m o ?ROP~!E7;:.P.IO

sim daqueles servidores para
C~USUL~

co~

r

b_e:r. a:f.-

o m!OCS_ ..

SLXTA: DO PRAZO
o ·D::ocs através do:

no prazo de -"'---"6;:0_

49 DERUR

iniciará o~

serviçu~

_,(c:sc:e:.:s::s:.e=n.::t..:a:.<)c____ (dias), salvo _motivo de 'força !i\alo-:·

CLÂUSUL"- Sl!TI!-L".: DA VALIDADE E VIGENCIA

A vi.gêllci:a do Rr_esente contrato se i_niciarE

I)ª

data d-2

sua assinatura,. decorrendo a va~i"dade de ~sua publicaçãq oficial.
CL:'... US UI.A OIT!.Vl-..:

bo

FOl:'.O

p·arr":. êirirnir qués't.Ões aàvindas co;n a presen~e, contr.Jt.~

ç5o, fica eleit.o c· Tora <.1.:1_ cidaõc ,_Fortaleza
cnàe se -si tua a s!!ÕQ ãa

DERUR 00 DNQCS.

_ _:._

Abril de IYY3

, Estaão

do Cearã

DIÁRIO DO CON(jRESSO ~ACJONAL (S~t;ao II)

Abu! th: li.JI.JJ

.. :·~:r~-:..:·.·~· .. - ..
w.3.u. cu:1:Zc:::-:-.:c:_

,; ç';·,

TE-S-TE .. t:NH.'A.S

la.

2a.

T~.;n;c.H\:-lra

20

3-477-

347~

Tl!rça-fdra :!0

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

GUIA DE

HlT

PP

""16/89

• o '

........

rMPoFnÃNcrA
Po~e txrEN_'SolJt.aa mil. quinhontos
novos e quarenta centAvos,

BANco·

:'

e

'

A

l

r

I

N

~ 1~ ..f.::iL,f." .• \
...

·-·-!
1

soasenta e- ctnc~ cr~tr.:dcs-,·~ ~·

.!

.-:··-,.,.•CONTA

rr:?:

01-ô

AG~NCIA

LOCALIDADE:

OEPOOI 'A N' E;

tubular

A

~-

CAIXA ECQII!l"r11CA FEDERJIL
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DEPÓSITO BANCÁRIO
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PROGRP~ NACIONAL DE IRRIGAÇÃO

'I

DEPARTAJ-!ENTO tiACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS .
49 DISTRITO DE ENGENHARIA RURAI

CARACTERÍSTICAS TtCNICA DO POÇO:
LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE:

"FAZENDA

li. SRA.

•

/~

L~RANJE!RPS"

[~t·i·.

Hett·o:.

Entradas de Agua:
Primeira ..••..•....•••.••........•....•••••.•..••

12,ú0

f~etros·

Segunda ......................... -•••••• -••••••••••••

41,00

llt.!tr-Js

Terc-eira ..••..••..•.••...•.••••••.••••.••••••.•••

49,00

Metros

vazão horária ...••.•..........••• ~·····'··········

4.000

li.tros

Estático....................................

7,00

:letros

NI.vel.Dinârnico •••.•••••••••• ~. ~ .............. ·~...

41,ú0

Hetros

Quarta • .•..•••...••••••.•.••••••.•••. ·• ••.••.• • • • •
Quinta • ............ ~ ............................... .

Diâmetro do revestimento ••••.•••••••••••• ~·······

OBSERVAÇÕES:

6ft

'lf,ZM EFETU~.OA· CC!\ CQ;·IPRE·SSOR CE A~.
Fot'.usad·~ no reves·t;Mento ·ri.o p·oÇo. t~

bo d~ plistico P.V.C. rJgido com 6"
de diimetro nu~ tàtal de 49,00
me~
tros, 'sendo' que, dos 11,00 aos 26,ÓO
e' dos 38,00 ã6s so,on metros a tuilulaçio ~ crjvadn par? melhor a~rovai
tamerlto das entradas de ãgua.

Aracaju,

1969

~~~·I

~

~••• l;nl\;, ..... rv··. /.••
Chh ,a.;p.;r·,Ufli•O

11

DAS DORCS-SE

Profundidade fi!lal ...•••...•.••..•..•••....••••••• 60,'JO

NI.vel.

20

3479

------~~~--~~~~~
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te:

~·lunicipio:

.

~

do poço: "FAZENDA LARANJEI!l.AS" ·
DEFINITIVO
FRANCISCO GU!MARXEs ROLEMBERG
N, S, DAS DORES
Estado: SERGIPE

és?eci fifações:

Unidade

Quantidade

29,19

Vb

l. Locação

N CZ$

2. Perfuração em 8'

m

46,00

359 ,52

3 o Perfuração em 6"

m

12,00

84,36

4. Reves time"nto em ·sn

m

22,00

352,00

S •. Filtro ·tubo crivado em 6'

m

27,00

518,40

hora

lo,oo

36,20

"·

Desenvolvimento

Vb

48,38

Vb

38,92

Vb

19,46

10. Tampa poço

Vb

1,90

11 . Analise da.ãgua

Vb

12. Teste bombeamento

hora

7". Transporte, perfuratriz

8.

Inst~lação

perfuratriz·

9. Instalação compressor

13. ?rê-filtro

m3

14. Ap.l i cação de concreto·

m

-.

18,44

14a00

50,68

3,00

102 '15

1,659,60.

T OT A L

!MPORTA o presente orçamento entl Cz$"-1.~59 ,60 (BUM MIL, SEIS"CENTOS E CINQUEt
NOVE CRUZADOS NOVOS E SESSENTA CENTAVOS) ,

Aracaju, 16

de

março
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. 49DilP.UR/I>O N9 ~,13 .
El'IG9 C!lEI!'l!! DO 49DEROR
Alll\C1\JU-SE

DIRETOR DO IN5T!TUTO DE

~ECNOLOCIA

E

PESOUI&~

Dl!!

S~P.~!~E

Ali!LISI: D'ÁGUA.

Solicitllr.los a v.sa., mandar proceder a a.n.§:

~se d;:! potabi.lidad·~, incluindo resíduo sóLido,· em uma -artostr~: de
02. (dois) .litros

que-

rOineteMos sepD.radamGritc.
A referiea ~ostr~ ~rovém_do poço-dcncmin~.
, nomenclatura 13
do "'FAZEilDA LARI,~JEJRP.S"-

localizado no municip1o de

~ossa Sanho~a ~as

Dprcs

no Esti'..CC

d!··st:RGIPC •.
Sendo que ncs ap%esenta para o mcmento, //

firmmno-.ncs
Atelnciosamente

! /

•'/

_/

,.

//

/.<' /;/#<:

JOS!:: LINHARES !€N"'...SES
Chefe do DERUR/40
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das condições de produção e comercialização, das condições
de trabalho e de remuneração dos t~abiilhadores do sisai;
um debate sobre quem ganha com o sisai; os problemas de
aproveítamento, do descaso, e unta_discussão sobre as alterna: _
tivas. Haverá, também, um encontro com jovens e adoles- _
centes, uma concentração na Praça do Tanque Velho e, em
seguida, a visita a Serrinha.
16 de maio. Nesse período, visitará Recife, Garanhuns, CaeNo dia 1~ de maio, Dia do Trabalho, haverá a visita
tés, cidade onde nasceu, e irá até São Vicente de Carvalho,
a Feira de Santana, com um ato públíco pelo 1" de Maio,
fazendo o mesmo trajeto que realizou, quando tinha entre
onde estarão presentes inúmeros representantes do movimenseis e sete anos, juntamente com sua mãe e seus irmãos para
to sindical nacional c da CUT n_acional e estadual.
encontrar-se 'com seu pai. Nessa viagem, Luiz Inácio Lula
No dia 2 de mato, visitarão Cachoeira~ o ~ntro Histórico
da Silva percorrerá o interior de Pernambuco, Alagoas, Bahia,
e Cruz das Almas. Irão à Embrapa e à Faculdade de AgronoMinas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.
,
ffiif,l,_ onde 1;.-ula discutirá a_ questão do ensino de agrO!}()mia
Participarei d-a primeira etapa dessa viagem, entre 23 · e de pesquisa,_envolvendo tçmas da Embrapa e da Faculdade.
e 29 de abril. Estarei, portanto, em Recife, onde haverá um
No dia 3 de maio, visita a Santo Antônio de Jesus, a
encontro com o Deputado e ex-Governador Miguel Arraes,
Ubaíra e a Jaguaquara. Pe_quenos produtores da região e da
com o Prefeito Jarbas Vasconcelos e com D. Helder Câmara.
Pre_feitura mostrarão os prójetos agrícolas ligados a técnicas
Será promovido um ato na Sudene, uma mesa-redonda SObre
alternativas e de comercialização djreta. Aí, Lula presenciará
o futuro do Nordeste, com o tema "O Nordeste tem futuro?'', _a realização de conv~nío entre ·as duas Prefeituras de- Jaguaocasião em que contaremos· com as seguintes pre"senças: Dr.
quara e de I tabu na, ambas governadas pelo Partido ~os TrabaCássio Cunha Lima, Superintendente da Sudene; D~ Tânia
lhadores.
Bacelar, economista da Fundação Joaquim Nabuco; Dr. Nil- No dia 4.cÍe maiO." visita a Jequié e a Vitória da Conquista,
ton SantQ_s Filho, economista e Secretário da Fazenda da Preonde haverá a visit~ ao asseótã.tnento da antiga estação experifeitura de Salvador.
mental do IBC, a aProximadamente· 10 quilômetros da cidade.
No dia 24, haverá, em Garanhuns, uma plenária silldical
No dia 5 de maio, visita a AraÇUaí, em Minas Gerais,
e popular; serão feitas visitas ao Prefeito, aos Vereadores,
onde Lula se encontrará com o Bispo Dom Enzo; no dia
ao Bispo, às lideranças locais e às áreas carentes da cidade,
6 de maio, visita a !tinga e a Teófilo 9toni; no dia 7 de
concluindo com uma festa popular, a garacheta, nesse munimaiO, visita a Governador Valadares e aos acampados do
cípio. No dia 25 de abril, a caravana irá a Caetés, onde _vi~itará
mOvirilento dos sem-teto; no dia_8 de maio, visita a Caratinga,
MaqtJuaçu e Mudãé; no dia 9 cle.maiq, saída para Além Paraío sítio São JoãoNárzea, local de nascimel)to e da infância
de Lula. Haverá, também, a visita aos ·sem-terra, em São
ba-, no Rio de Janeiro; no dia 10 de maio, chegada a Petrópolis;
Bento do Una; o almoço, em Caetés, com o Prefeito, liderand~pois, Duque de Caxias e Barra do Pirai; no dia 11 de maio,
ças sindicais c populares da região e um encontro com os
a Cã.ni_vaoa d_a Cid~dania estará em Volta_ .Redonda e Barra
seus familiares.
-Mansa; no dia 12 de_ maiu, em Guarating!:_!~tá, Aparec~qa,
Pindamonhangaba e Taubaté, em São Paulo, sempre cm conNo dia 26 de abril, sairão para Cáilapi, passando pqr
Águas Belas. Em Cana pi, haverá um ato público, com entrega
tato com entidades, pequenos produtores rurais, cooperativas
de um documento por trabalhadores locais; em seguida, visitae artesãos; no dia 13 de maio, visita a São José dos Campos,
rão Água Branca, onde .entrarão em conta to com lideranças
onde a Caravana se reunirá com pequenos e rnicroenlpre- sários, para d·isCutir assuntos ligados a _ciência -e tecnologia
rurais locais.
e, em especial, à construção civil. Haverá visita a bairros
No dia 27 de abril, haverá a viSita ao ciliitêfro de obras
pobres
da cidade_ de São José dos Campos, como Campos
da Usina de Xingó e um encontro com trabalhadores e desalodos Alemães e D. Pedro II; no dia 14 de maio, passagem
jados pelas barragens; em seguida, a visita a DeTmiro Gouveia,
pela Cidade de São Paulo, onde Lula visitará a Vila Carioca,
onde haverá um encontro com a Comissão de Trabalhadores
perto do Ipiranga, no início da Via Anchieta, bairro onde
da Seca e um ato público para discutir os problemas da seca
morou nos seus primeiros anos depois da sua chegada à cidade.
na Região nordestina.
_ Em _seguida, a Caravana da Cidadania visitará São CaeNo dia 28 de abril, haverá, em Paulo Afonso, uma cóncen~
tano do Sul, bairro mais pobre da cidade, e a Vila de São
tração para discutir os problemas da área da saúde, da educaJosé; depois a Favela Palmares, no Município de Santo André;
ção, da moradia, do trabalho e do desemprego; visita -~o hosposteriormente; em Diadema, a Favela da Promissão. No
pital Nair Alves de Sousa. à Escola Polivalentel ~o _b_airro
Teatro Clara Nunes, haverá o lançamento do Comitê MuniTancredo Neves II, às agrovilas e a Nova Glória, n6- município
cipal contra a Fome. EsSe dia será concluído com um ato
de GlQria. Neste local, reunir-se-ão pessoas dos diversos munido Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo,
cípios da redondeza, como Paulo Afonso (BA). Glória (BA),
do qual foi Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Rodelas (BA), Macururé (BA). Chorrochó (BA). Abaré
No__dia_15 de maio, ele visitará_ Cubatão, em especial
(BA), Curaçá (BA), Jeremoabo (SA). Santa Brígida (BA),
a favela, no final da via Anchieta; em São Vicente, o loteaAntas (BA), Cícero Dantas (BA), Petrolândia (PE). Tacaratu
mento Jardim Ouro Fino, onde quatro mil famílias têm sido
(PE) e Belém de São Francisco (PE).
prejudicadas pelo depósíto de pó-da-china e, também, a visita
à favela México 70 e à área continental onde existe um lixão.
No dia 29 de aPril, saída para Canudos, Jeremoabo e
No dia 16 de maio, Lula visita Santos. Haverá a camiEuclides da Cunha. Em 30 de abril, serãO feitas as_ scgu~nt~s
Ohada pelo diC}ue e o almoço na zona noroeSte para, em-seguivisitas: a Monte Santo; aO conjurito habitaciôri.al da URBS,
dÇt, visitar o distrito de Vicente de Carvalho, no Município
empresa pública ligada ao Ministério da Educação; a Valente,
de Guarujá_. ~~~~ visita teffi um semído simbólico. mas taroonde haverá uma visita à roça de sisai c averiguação local
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Eduardo Suplic;y,.
-0 SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem rev-isão do orador.)- Sr. Presidente-,
Srs. Senadores, no próXJmo dia 23, sexta-feira, o Presidente
nacional do Partido dos Trabalhadores iniçiará uma vig~.gern
de aproximadamente 25 dias, que se prolongará até o dia
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bém de reconhecimento de área importante do Brasil percorrida por muitos daqueles que, premidos pelas dificuldades
da seca, que volta e meia volta a acontecer nQ Nordeste,
tiveram que migrar para o sul do Brasil, em especial para
São Paulo, onde mais de um terço da população - no caso,
do município de São Paulo - é de descendentes de nordestinos. É uma visita que tem por mote a defesa da cidadania
e a canalização de energias do povo brasileiro e de suas principais lideranças para- o problema da pobreza, tendo a preocupação de se pensar em como resolver esse impasse, esse círculo
vicioso da pobreza.
Trata-se de uma visita que busca a transformação dessa
realidade. Quem sabe possamos encontrar um-a: -saída, tranSformando o círculo vicioso da pobreza cm círculo virtuoso,
de forma a encontrarmos a jUstiça, a Cidadaiiia e a superação
dos problemas relacionados à fome.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA!JORES:

Albano Franco _ Álvaro Pacheco _ Aureo Mello _ Carlos
De'Carli _ Eduardo Suplicy _ Epitácio . Cafeteira _ Gilberto
Miranda _ Henrique Almeida _ Hydekel Fretj.as _ Ir_(\f)u_an Costa
Júnior _ Jarbas Passarinho _ Jpnas Pinheiro __ Levy Dias
Lourival Baptista
Mansueto de Lavor _ MãrciQ Lacerda _
Raimundo Lira.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Bello Parga.
O SR. BELLO PARGA (PFL- MA. Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao Plenário do
Senado Federal, caixa de ressonância e de amplitude nacional,
onde devem repercutir os comentários dos assuntos de interesse geral, eu quero trazer a- notícia dos fatos ocorridos em
meu Estado natal, eventos de inegável importância regional
e até mesmo nacional.
, Há cerca de um mês, foi iniciada a colheita da soja na
região de Balsas, sul de meu Estado. Aproveitou essa ocasião,
o Governador do Estado, o eminente político Edison Lobão,
que já se distinguiu na política brasileira como menibro desta
Casa, para assinalar o ~vento com feitos administrativos que
demonstrassem a sua if!iportância. Participaram, portanto,
de uma reunião por ele promovida em pleno campo agrícola
de uma lavoura de soja. o Ministro da Integração Nacional,
Senador Alexandre Costa, o Ministro da Agricultura, Deputado Lázaro Barbosa, o Senador José Sarney, o governador
do Estado do Piauí, Freitas Neto, o vice-govemador do Estado
de Tocantins, Paulo Sidnei Antunes, e outras-figuras representativas do mundo administrativo e do setoip-rodutivo agrícol_a
do Estado do Maranhão.
__
_
Nessa ocasião, que não foi de simples· fegozijo nativista,
mas de atitudes concretas, foram assinados convênios com
o Ministério da Integração Regional. Esses convênios, evídentemente, dada a particípaçâb das autoridades ali presentes,
não beneficiavam exclUsivamente o Maranhão, mas sim aregião que compreende os Estados do Piauí, Maranhão e Tocantins. Serla uma pünte_-sob-reo rio-Pa:rmríba:,-em-rubeJrcrGcnrçat.;ves, no Estado do Piauí, e de uma estrada entre aqnt!le Município· e- o MunicípiO de Balsas, no Estado do Maranhão. Com
essa ponte e essa estrada, o Governo Federal e Os Governos
dos Estados do Maranhão e do Piauí vão dar mais dois importantes passos para a consolidação definitiva do corredor de
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exportação do Norte pólo agrícola do sul maranhense, para
a exportação de grãos produzidos no Maranhão, Piauí e To~
cantins para o mercado europeu, através das Ferrovias Norte-Sul e Carajás, dos terminais portuários da Ponta da Madeira
e do Itaqui, ambos situados em São Luís.
Com os investimentos feitos na área e o apoio decisivo ·
que o G9vernador E_dison Lobão vem dando -~ produção agrícola do Estado, c pólo agrícola suiMmaranhensc terá este ano,
somente na soja, uma safra superior a oitenta mil toneladas.
É de se ressaltar que, cm termos de produtividade, num campo
expedmental, de apenas quinze hectares, foram colhidos 3.236
_quilos de grãos por hectare, o que significa uma tonelada.
a maior do que a média nacionaL DigaMse _de_ passagem que
a cerimónia que marcou o evento realizouMse na Fazenda Serra
Grande, Município de Balsas, de propriedade dos irmãos Sera- f:im.Adalberto Ticianelli e Pedro Augusto Ticianelli, que leva~
raro para o Maranhão o seu capital e a sua experiência na
produção agrícola gaúcha. Ao final da safra, naquela fazenda.
de uma área plantada de 8.500 hectares, terão sido colhidas
24 mil toneladas de soja, das quais 20 m-il serão eXportadas
para a Europa, destinando-se ao Po_rto Holandês de Rotterdam, embarcadas rio Terminal Portuário de Itaqui, em São
Luís.
~Sr. Presidente e Srs. Senadores, cm 1991. quando assumiu
o cargo, o GovernadOr Edison Lobão, a área plantada de
soja no Maranhão era de apenas 4.500 hectares e~ em 93,
atinge 45 mil hectares. Isso graças à construção de _estradas
e a medida como a redução do ICMS para os produtores
de soja da Região Sul, que agora pegam apenas 14 dólares
de imposto por tonelada de soja. O governador destacou que
50% de todos os recursos investidos na construção de estradas,
em sua administração, foram destinados para as rodovias da
Região Sul, e reafirmou que a meta é levar o asfaltamento
da Transmaranhão até o município de Alto Parna1ba. A Trans~
maranhão - ou MA-006 - é a rodovia que liga o Estado
de Norte a Sul e que, no Governo Lobão, já foi asfaltada
até as proximidades de Balsas.
No pronunciamento que fez aos produtores. o Governador Lobão lembrou que a soja produzida no Sul do Maranhão possui um teor de óleo de 22%, índice bem maior que
o da soja produzida em outros Estados, que é em média,
de 18%. Lobão relacionou os avanços obtidos pelo Maranhão
na produção de soja, durante os dois anos da sua administração.
Foi o conjunto dessas circunstâncias que para-ali levou,
além daquelas autoridades a que me referi, o Presidente do
Banco do Brasil, inembros da Diretoria dos Bancos do Nordeste e da Amazónia, da SUDAM - Superintendência de
Desenvolvimento do Amazonas- e da SUDENE- Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste.
Para o ex-Presidente e Senador José Sarney. o trabalho
que vem sendo feito pelos produtores agrícolas, com o respaldo do Governo do Estado, é deveras extraordinário, pois
os projetas do Corredor de Exportação Norte-Pólo Agrícola
do Sul Maranbense concretizam antigo sonho de transformar
a região numa grande área produtorã de grãos do Brasil e
do mundo. ''Quando idealizei a Norte-Sul, pensei justamente
nisso"; foram essas as palavras do Senador Samey, informando que as bancadas do Maranhão, do Nordeste e do Brasil
Central apresentaram recentemente, no Congresso nacional,
um-a emenda para viabilizar recursos que permitam a continuidade dessa ferrovia, fazendo com que ela chegue até Araguaína, em Goiás.
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Sr. Presidente, pelo grau, pela extensão, do aumento
da área cultivada da soja na região de Balsas e no Estado
do Maranhão, comprova-se a decisão .dos produtores maranhenses_dc sair da monocultura. Efetivamentc, o meu ESlado,
que é agrícola por excelência, um dos maiores prodUtores
de arroz do Brasil, vinha-se ressentindo das defiCiências do
cultivo dessa gramínea, porquanto o arroz ali cultivado é o
arroz de sequeiro.
A vinda para o Maranhão de produtores agrícolas do
Rio Grande do Sul, que naturalmente naquele Estado não
encontravam mais áreas cultiváveis e por isso foram para o
sul do Estado do Maranhão, contribuiu de maneira preponderante para a ampliação da área CJ,Iltivada de ar_roz n9 Est3do;
mas eles se depararam com as deficiências do cultivo do arroz
de _sequeiro, que depende ainda, e sempre, da colaboração
da natureza. Quando ocorrem os chamados vcranicos uma interrupção do período chuvoso, que cm algumas épocas
pode chegar a mais de vinte e cinco dias.- ,__o cultivo do_
arroz fica bastante ou quase totalmente prejudicado. São irre:cuperáveis os danos causados à colheita, porque o arroz; é
uma planta hidrófila por excelência e não pode presciildir
da existência de água numa determinada fase da suaJorm.ação.
Sr. Presidente, conquanto produtores e autoridades do
Maranhão tenham citado naquela ocasião assistência creditícia
que o Banco do Brasil vem prestando à região com relação_
àqueles cultivares, soja e arroz, não foi feita jus~iça plena
à atuação do B'!nco do Brasil. O fato é que, não fora a atuação
do maior estabelecimento de crédito _d_o País, a produção de
soja do Maranhão não teria sido levada de forma tão significativa. Nos idos de 1982, a Superintendência do Banco do Brasil
se deparou com uma crise econômica entre os lavradores rnara_~
nhenses, em virtude de um_a seca igual a esta que está' acontecendo na região Nordeste e, por extensão, em grande parte
do território maranhense. Com a falta de chuvas, a lavoura
de arroz ficou irrecuperável. O Banco viu-se _então a·_ braços
com muitos devedores d_c empréstimos agrfcolas sem condiçõesde saldar seus compromissos. Resolveu, então, a Superintendência do Banco, com bas~ em estudç:>s feitos pela sua
assessoria _técnica, orientar os lavradores do sul do E_stado,
a fronteira agrícola mais importante do Estado e- concentrada
em uma só região, a saírem da monocultura do arroz e experimentarem a soja, que vinha sendo plantada de maneira muitO
reduzida por alguns lavradores gaúchos.
O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Exa um aparte?
O SR. BELLO PARGA- Pois não. Senador Josaphat
Marinho.
O Sr. Josaphat Marinho- É confortador, nobre Senador, ouvi-lo na exposição que está fazendo, notadamente a
respeito da diversificação da cultura no seu Estado, o Maranhão e, de modo particular, no que diz respeito à produç3o
de soja e de arroz. V. Ex• mostra como essa diversificação
vem concorrendo para o desenvolvimento económico do Estado. Eu queria salientar, em reforço, se possível, dos esclare.cimentos que V, Ex• presta ao Senado, que também a Bahia
tem lucrado muito com o programa de variaç~o da cultu_ra.
Desde que se verificou a queda da produção dõ café, depois
a queda da produção do cacau na Bahia e__e:m vários_ lugares
da região, houve a preocupação de diversificar para evitár
uma grave frustração econôrnica. E é curioso que também
a soja venha constituindo um fato r de desenvolvimento ec_onômico, sobretudo no oeste da Bahia, a partir de Barreiras.
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É notável o desenvolvimento que ali se tem verificado,
inclusive - assinale-se com a presença de gaúchos e
outros empresários oriundos do sul do País. A diverSificaÇão
da~ultura também se operou na região do São Francisco,
notadamente Cõm a produÇão de hortigranjeiros. Se V. Ex~
penetrar fliiido no sul do Estado, verificará uitiã enorme produção de mamão e d~ melão em quanti~ade _e q_ualicla.de de
exportação. Essa diversificação é que vefu faVOrece:ndo O-creScimento econômico do Estado, a sustentação da sua receita,
desde que bem cuidada. Quero felicitá-lo pelo pronundãmento que faz e assinalar, como merece, qu~ se traga, para
discussão nesta Casa, o problema da economia regional para
integrá-la com a economia da União, até_po~g_ue, sem um
equilíbrio real entre a· trabalho da União e o dos Estados,
nossa economia não se desenvolverá em condições adequadas.

ó SR. BELLO PARGA:..:. ~Agradeço ao nobre Senador
Josaphat Marinho pelo seu aparte que traz um reforço às
minhas palavras no sentido de recomendar, pregar a diversidade de culturas como forma precípua do desenvolvimento
da economia agrfcola.
No Estado de V. Ex•, Senador Josaphat Marinho, as
condições do solo, possivelmente, ainda sãO mais propfcías
do que as do meu Estado. Pois, a região da qual estou falando
é uma região já quase de cerr_a__dQ_ ~ que, apesar das proximidades do rio Balsas e de outros rios, ainda-não_nC!S permitiu
ou ainda não foi suficiente para conscientizar os nossos agrkúltores também para a produção dos hortifrutigranfeiros e das
culturas permanentes de frutas. Mas acreditq_ que numa etapa
posterior, com o reforço económico da re_gião, proporcionada
pelo cultivo da soja, tenhamos condições também de fazer
a diversificação .atrãvés dO cultivo de hortifrutigranjeiros -e
das cuJturas permanentes. Obrígado, portanto, a V. Ex~ ·
Retomando, o fio do ~eu discurso,Sr. P!esidente, para
que pudessem ser induzidos os produtores a experimentar
a soja, seria necessário que fossem superados dois obstáculo_s; _
o primeiro seria saber, lá no ~ui do Estado do Maranhão,
produzír·sõja para quem:? A s-uperintendência do Banco do
Brasil entrou em contato com a Federação das Indústrias do
Maranhão, grande parte constituída pelos industriais do ramo
das oleaginosas. Esses, já possuíam dificuldades sazonaiS_CQ_m
o abastt.~cimerito. da castanha do babaçu pois o inverno torna
muito -difícil o acesso às matas nativas dos "quebradores de
coco", como são chamados, os fornecedores para as suas usinas. Eles estavam interessados, também, na disponibilidade
da soja. Assim, comprometeram-se a adquirir a possível produção inicial) que poderia não ser de grande volume, por
menor que fosse a sua quantidade, como forma de incentivar
o cultivo da soja. Removido esse óbice, havia outro de natu-reza técnica: a região, Conforme disse, de cerrado, não poderia
receber o cultivo da soja; sem que fosse feita a préviã cotreção
· dà acidez do solo, ou seja, seriam necessáríos recutsos financeiros além dos normalmente destinados ao custeio agrícola,
para o preparo, para a cãiagem do solo. A Superintendência
do J3anco, rio Maranhão, entrou em contato com a diretoria
do estabelecimento, em Brasnia, pofquarito havia em outras
regiões do País uma linha de crédito para a·correção_do solo,
para a aplicação de calcário, e que n-ão contemplava ao Maranhão. Felizmente, esses entendimentos entre a .SuperintendênCia e a Diretoria do Banco do Brasil, essa linha de crédito
foi estendida ao Maranhão e a Superintendência pôde, então.
ben(;!ficiar os· produtores da soja, atendê-los com os recursos
de investimento agrícola para a :-orreção do solo, financia-
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ou cinco parcelas anuais, de acordo com o porte do empreendimento. Faço questão de assinalar esse fatO. Na divulgação
desses acontecimentos a que me referi, Sr. Presidente, embora
estivesse presente o Banco do Brasil, embora fosse feita referência à presença permanente do Banco nos financiamentos
normais de investimento c de custeio agrícola, não foi feita
menção alguma à parte inicial. O primeiro passo· dessaJonga
caminhada que fora dado com o apoio do Banco do Brasil.
Pessoalmente, estive com o Presidente do Banco do Brasil, Dr. Alcir Calliari, a quem "fiZ o histórico do plantio da
soja no Maranhão, já que S. Ex\ embora, funcionário da
Casa, na ocasião, primeira" metade da década de 80. se_ encontrasse no exterior, a serviço. Dei-lhe ciência desse fato,.com
pleno conhecimento de causa, pois, à época era eu o Superintendente do Banco do Brasil, no Maranhão. Far-sc-á, portanto, justiça ao Banco do Brasil, registrando-se as minhas palavras nos anais desta Casa.
Atualmente, o apoio que vem sendo dado pelo Governador Edison Lobão, de longe, supera o esforço das adminiStrações maranhenses anteriores com relação à produção agrícola.
O Sr. Francisco Rollemberg- Perinite~me_V. Ex~ um
aparte?
O SR. BELLO PARGA- Ouço V. Ex' com prazer.
O Sr. Francisco Rollemberg - Eminente Senador Bello
Parga, ouço V. Ex", nesta tarde, com muita satisfaçãO, -pois
V. Exa presta um depoimento que, de certa forma, se constitüí
na verdadeira pregação que de muito venho fazendo no meu
Estado- Sergipe- a necessidade da diversi_fícação. Recor~
do~me bem de que, na minha infância, Sergipe produzia açúcar. fumo c algodão. Depois desapareceu o cultivo do algodão,
o do fumo foi reduzido demais, e ficairios nós, sergipanos,
com a monocultura nos vales úmidos. As regiões que devíamos
usar para produção de alimentos, inclusive produtos hortifrutigranjeiros, foram ocupadas por aquela plantação monótona,
geradora de empregos e de miséria, que é a moilOcultU.ra
da cana-de-açúcar. Graças a Deus, um dia o Banco do Bfasil
apareceu por lá, na região sul, e financiou, junto com o Banco
Mundial, junto com o Deutsche Bank, a criação da Colôn_ia
13 que V. Ex• já deve ter ouvido_ falar. Trat~l_~Se de urna
cooperativa que foi exemplo para o Brasil, é conhecida mun-:
dialmente pelos altos efeitos multiplicadores na divisão e aproveitamento da terra, na socialização do homem e na melhoria
da qualidade de vida do povo daquela região. o- Banco do
Brasil foi, ocupoú, d:impfou, dividiu, financiou, estruturou,
e hoje aquela região é uma das grandes produtoras de fumo
e de cítricos do nosso Estado. Dali partiu a mola propulsora
para que o restante do Estado, na Região Sul, onde terras
consideradas péssimas, que nada produziam, pudessem sofrer,
merecer a calagem, o tratamento adequado e, hoje, ser a
segunda fonte produtora de recursos do Estado: a nossa produ~
ção de citros. Sr. Senador, o meu Governador se sensibilizou
com esse fato e decidiu criar Outfas áreas de desenvolvimentO.
Criou o Projeto Califórriía, que falei há pouco no meu pronunciamento. As margens do rio Xingó estão _a produzir frutos:
bananas, mangas da melhor qualidade para exportação, mamão, abacaxi e produtos hortigranjciros. Com ísSó; modificou-se algo nos hábitos alimentares do sertanejo que só queria
ingerir feijão-, niilho, abóbora c carne, Catl"sei de pregai no
sertão do meu Estado a necessidade de s~ _aproveitar aquelas
aguadas, as regiões úmidas, os riachos até salgados para plantação de bananeirais, de mangueirais e de tantas outra~ frutas;
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e eu ouvia aquela frase permtta-me dizer da manem'
como falam: ''Nóis num gosta de fruta, nó is num qué produzi."
Os hábitos foram modificados c percebemos, hoje, que são
pessoas mais bem alimentadas e nutridas, acreditando ,que
existem alimentos além dos tradicionais feijão, milho, arroz,
abóbora e carne de bode, c que há outr<~ forma de produzi-los.
Mas. Sr. Senador, Sergipe tambêm decidiu fazer um investimento muito grande em uma região de terras fracas adicionais
--::" o Platô de Neópolis para produção de frutas para
exportação. Isto é, de certa forma, le dcrnier cri, o último
grito do nosso Governador, <.fUC pretende transformarScrgipc,
dentro da sua pequena dimensão, num Estado também e-xportador. Eu espero que a cana-de-açtícar, que Ct;Y•l"eçóu a ceder
espá.çOÇãs plantações de soja e de citros. poss<.1 ceder espaço
nos grandes vales do meu Estado. quç é um Estado bem
protegido, porque faz seu limite com o São Francisco. Há
também o rio Real. São quatro rios cujos vales podem ser
aproveitados para a produção de (alimentos, tornando Sergipe
auto-sustentável, exportando e aproveitando os seus recursos
de uma maneira mais consentânea com as necessidades do
mome-nto. E isso só pode ocorrer Ct)lll a divers!licação. como
acontece no Maranhão. E essa divei"sificação vai implicar a
redução daquelas plantações que hoje já não se justificam
tanto, para se plantar outros tipos de alimentos. Parabenizo
V. Ex~ por enfatizar esta postura do Banco do Brasil, que
tem sido, ao lado do Banco do Nordeste, um impulsionador
do desenvolvimento da nossa região, e por lembr-ar que essa
diversificação é um impulso muito grande que o se_u Estado
dá a si mesmo e é- uma demonstração de que o Norte e O-Nordeste, se souberem usar com profkiência as suas potencia-·
lidades, podem tornar~se também, como- a Califórnia, um celeiro para o Brasil.
· O SR. BELLO PARGA · Agradeço ao Senador Francisco
Rollemberg a sua intervenção. 4ue torna mais explícito o
meu pensamento, com a sua experiência de homem público,
e que traz ao nosso conhecimento uma iniciativa importante
do governador do seu Estado e assinaiH com bastante precisão
o canlinho, a meu ver também nece:s~âlio, para o desenvolvimento da economia agrícola: 0 cooperativismo. Sem esse
associativismo, os esforços em grande patte ~e Clispt::rsarão,
perder-se-á a economia de escala, ló! o trt~balho, que poderia
ser feito com muito maior produtivid<lde, exigirá mais tempo
e mais área do trabalhador nordestino.
V. Ex' também falou no Banco do Nordeste, o qual eu
também tive a honra de. em determinada parte da minha
vida, diri"gii:·. Um dos pontos nevrálgicos do financiamento
das atividades produtivas era exflt:mwnt<~ o_crédito cooperativo. O Governo Federal chegou a ter um Banco de Crédito
Cooperativo. Mas, lamentavelmente, na nossa região e quando digo nossa, refiro-me ao nosso Nordeste e também
ao meu Maranhão pré-amazônico, tanto Norte como Norc4:-stt::
-nós ainda rião temos um coopcrativi:-;mo hem desenvolvido,
porque ele só pode medrar onde houver ~ondições culturais
do trabalhador.
Um dos obstáculos para o crescimento do cooperativismo
pa nossa região e também no Nordeste, e i_sso experimentei
quando dirigi o BNB, foi -urna certa __ resiStencia -do rurícola.
igual a essa resisfência a que V. -Exc- !'.c referiu, da mudança
da dieta, porque o trabalhador. pouco esclart'!cido, tem receio
de se associar, julgando que se tivet ~ócio f<-~talmente será
enganado por e te.
O Sr. Josaphat Marinho ·- V. Ex" me permite um
aparte?
·
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O SR. BELLO PARGA- -concedo o aparte a V. Ex•.
O Sr. Josaphat Marinho - Nobre Senador, as informações que . Ex• e o Senador. FratJ..cisco Roll~mberg dão, a
propósito da intervenção b_cnéfica dG: órgãos como o ~anco
do Brasil e o Banco do Nordeste, são extremamente Justas.
Pena que não haja no plano federal, no sistema do Governo
Federal, uma programação ampla e permanente atribuída a,
um órgão de coordenação que melhor oriente a ação dos
Estados. Se houvesse um órgão dessa_natureza, facilitaria aos
Estados a pesquisa das regiões para definição de prioridades
assim como a obtenç_ão de recursos junto a essas organizações
bancárias. É pena, portanto repito que não haja
a programação de sentido nacional, abrangen_te de tod~s a~
regiões do País, porque daria um sentido, não de unidade,
mas de uniformidade dentro de diferepciações _noaturais para
que os Estados e suas populações mais lucrass_em com esse
processo de diversificação das culturas.
O SR. BELLO PARGA -· V. Ex•, Senador Josaphat
Marinho, diagnostica com exatidão absoluta o que vem ocorrendo no campo da política a"grfcola do Governo Federal.
Faz falta um órgão da natureza do que V. Ex• mencionou.
Se no Sul, possivelmente, ele não faz tanta falta, porque lá
o produtor rural, o lavrador, o agricultor é mais evoluído
culturalmente, é mais preparado, na nossa região ele é imprescindível. Espero que as palavras que V. Ex~ acabou de proferir
e as que porventura eu e o Senador Rollemberg tenhamos
dito aqui cheguem aos ouvidos das autoridades da área e
sejam capazes de sensibilizá-las para estudar a questão._
É indispensável a existência de um departamento, de
um órgão_ que, em cooperação com os governos dos Estados,
possa orientá-los no sentido da diversificação da produção
agricola.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu dizia que um dos empecilhos ao desenvolvimento agrícola do País é o atraso do cooperativismo nessas regiões, porque é natural, sem a qualificação
do homem, não pode ser efetuada uma associação capaz de,
através da união dos esforços, levar ao progresso geral. Cabe,
portanto, ao Governo~ a par dessas medidas de natureza técnica, a par da atuação dos organismos de crédito, cabe precipuamente uma atuação_oficial, quer do Governo federal, estadual
ou municipal, no aprimoramento cultural do rurícola, a fim
de que ele possa aumentar os seus níveis de produtividade.
O problema da pobreza do Nordeste está indissoluvelmente
ligado ao baixo rendimento unitáriO do seu trabalhador rural.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, eram essas as considerações que julguei trazer ao conhecimento dos meus nobres
Pares e, através do Plenário desta Casa, à Nação. ·
Tenho outro assunto relacionado com a economia agrícola daquela região, não só do sul do Estado do_ Maranhão,
mas vejo, pelo sistema eletrônico, que o meu tempo está-se
esgotando.
Consulto a Presidência sObre quanto tempo ainda disponho.
O SR. PRESIDENTE (Bení Veras) --V. Ex• já o ultrapassou em 17 minutos.
O SR. BELLO PARGA -Sr. Presidente. agradeço
a magnanimidade de V. Ex•, a paciência dos meus nobres
Pares aturando a minha descolorida oração, e reservo~ me para
tratar do outro assunto que pretendia desenvolver nesta tarde
em outra oportunidade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Bení V eras)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Marco MacieL
O SR. MARCO MACIEL (PFL - PF.. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr•s. e Srs. Senadores,
o Brasil vai sediar este ano, no mês de novembro, o encontro
Mundial da Juventude, que reunirá, aqui em Brasnia, centenas
de representantes de cerca de 70 países para o debate das
questões ligadas ao meio ambiente e aos problemas decor~
rentes do uso e do abuso de drogas. A decisão de realizar
este Encontro - o maior do gênero na América Latina foi tomada, ano passado, no Forum Global da Juventude,
que transcorreu paralelamente à Conferência das Nações UniM
das sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente, Eco-92.
A participação dã juventude na luta pela defesa do meio
-ambiente está prevista pelo Princípio 21 da Agenda 21 da
-Juventude, que diz:" Devem _ser mobilizados a criatividade,
os ideais e_ o valor dos jovens do mundo para forjar uma
aliança mundial orientada para obter o desenvolvimento-~
assegurar um futuro me~.hor para todos".
Assim, o Encontro Mundial da Juventude- que se estenM
derá por sete dias - terá como objetivo básico avaliar_ a
aplicação ou não dos princípios estabelecidos na Agenda 21
da Juventude. E visa também a produzir resultados práticos
que possam ser viabilizados através da implementação de
ações permanentes e da formulação de novas estratégias, obtidas pela troca de experiências sociais, tecnológícas ou á:ffibienM
táiS.

Para se ter uma idéia melhor do que será discutido, e se verificará que os jovens vão debater grandes questões
-vamos alinhar os pontos centrais do ternário: disparídades
entre países ricos e pobres; transferência de tecnologia; problemas_ da atmosfera; diwrsidade biológica; ocupação e uso das
florestas; oceanos e águas costeiras; e o perigo dos resíduos
tóxiCos.
A realização deste encontro em Brasília, em boa parte,
se deve aos esforços do jovem Marcelo Senise, que foi "Embai-_
xador do Brasil" junto ao Fórum Global da Juventude, na
Eco-92. Primeiro "embaixador" sul-americano a ser nom.eado
para o Fórum, o brasileiro representou inicialmente o ~~ti
nente todo. Presidente do Conselho de Jovens E·npresanos
da Associação Comercial do Distrito Federal, Mar..::elo Seni~e
vem trabalhando junto ãs lideranças parlamentares e ao Oo·
vemo Federal sempre no sentido de despertar consciências
para a questão ecológica.
Em virtude da projeção que ganhou com sua participação
no Fórum Global da Juventude, Marcelo Seníse foi escolhido
como uma das 15 principais lideranças jovens, do mundo todo.
no trato das questões do meio ambiente. Assim, foi indicado
para participar da direção do Trem da Terra (Earth Train),
proje-to que levou. de 16 de setembro a 3 de outubro do
ano passado, cerca de_300 jovens a ci'Ui:arenl"os Estados Unidos de costa a costa, num trabalho para despertar as lideranças
juvenis daquele país para a problemática ecológica. A cada
parada, os jovens do Trem da Terra __e_ncontrava_m-se com
eStudantes da região a fim de convencê-los da necessidade
de engajamento na luta pela preservação da natureza c por
um desenvolvimento social e ecologicamente justO. Ao final
da exitosa excursão, Marcelo Senise falou, - fato extremamente importante -no plenário da Organização das Nações
_Unidas, em Nov~ Iorque, cobrando daquela entidade a implementação das decisões tomadas durante a Eco-92.
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No Brasil, Marcelo Scnise, embaixador do Fórum Global
da Juventude, tem lutado por criar uma consciência que se
aproxime da que tem constatado nos Estados Unidos e na
Europa, onde os jovens estão bem mais interessados nas questões referentes ao futuro da Terra. Para isso, ele considera
fundamental 4.ue sejam formadas, inicialmente, lideranças local ou estadual, de maneira que se multipliquem a seguir.
Morando em Brasília, o jovem Senise também tem atuado
junto ao Parlamento bu:::.cando abrir espaço para a participação
dos jovens na criação das leis que lhes dizem respeito mais
dirctamcnte.
Sr. Presidente. Srs. Senadores, o despertar dos jovens
brasileiros para a discussão dos problemas referentes ao meio
ambiente e ao desenvolvimento sustentável é uma tarefa que
não pode mais ser adiada. Metade da biodiversidade do planeta está hoje na América Latina: 46 por cento das florestas
tropicais. Só no Brasil, estão 30 por cento destas matas. No
entanto~ seja pela falta de recursos ou de tecnologia para
a exploração racional deste potcncíal ou mesmo para a simplesmanutt!nção desta imensa riqueza. a destruição vem se acelerando nos últimos t!.!mpos. Estima-se_quc~ a cada ano, sejam
destruídos 204 mil quilômetros de áreas verdes, o que equivale. por exemplo, ao território do Reino Unido. Por dia,
são derrubados 560 quilômetros quadrados. A cada hora, são
derrubados 23 quilómetros quadrados, que correspondem a
cinco vezes a superfície do Central Park, de Nova IOrque.
A cada minuto, perde-se árcajgual à de um campo de futebol.
Cálculos pessimistas dizem que, prosseguindo-se no atual ritmo, essas florest~ seriam destruídas em apenas três décadas.
Mas é claro que a destruição ocorre no mundo todo.
Embora nos países pobres seja assustadora a velocidade do
desmatamento, o impacto da agressão ao meio ambiente não
é menos intenso nas nações· ricas, recordistas no lançamento
de poluentes na atmosfera, seja na forma de detritos de seus
parques industriais seja na fumaça despejada pelas suas imensas frotas de veículos automotores. Por todos os lados, são
evidentes os sinais de degradação do solo, de poluição das
águas. do acúmulo de gases na_ atmosfera e da conseqüente
destruição da camada de ozónio.
Não se_ pode esquecer, tamb~m. que, além dos problemas
referentes aQ meio ambicnk, há outros temas igualmente
preocupantes. como o do crescimento da miséria, do desemprego c das doenças mais elementares. E:otima-se que vivam
hoje. em condições de indigência, na América Lati_na. cerca
de 61 milhões dt: pessoas cujas carências mínimas não são
supridas. Metade dessas pessoas encontra-se no Brasil. Dos
12 milhões de crianças que nascem anualmente, 700 mil não
chegam a complt:!tar um ano, vítimas das doenças típicas da
pohreza. No nosso continente, existem quatro vezCs mais sol~
dados que médicos. E cerca de 90 por cento dos dejetos são
lançados nos rios c nos mares sem nenhum tipo de tratamento.
Sem dúvida, a garantia da vida no planeta está intimamente ligada a uma revisão profunda dos hábitos t: dos comportamentos dos seres humanos. É preciso estabelecer um
pacto entre as culturas. nações, crença_.<; religiosas, governos
e sociedades civis, para que os problemas ecológicos sejam
encarados de forma global. Na verdade, não existem soluções
isoladas ou parciais. As estratégias têiri de ser abr_angentes.
de_maneira a ge-rar as profundas mudanças hoje necessárias.
Os jovens, é claro. devem ter paiticipaÇão efetiva neste
pn::rcesso toJo porque- muito mais do que a~ pessoas maduras
-precisam projetar seus sonhos c suas esp.er:ança~ no futuro.
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Também é importante que se envolvam no debate dessas questões vitais porque repr-eSeritãm a esmagadora maioría, em
especial nos países mais pobres. Hoje em dia, dois terços
dos habitantes das nações mais pobres têm menos de quinze
anos. Estima-se que o Brasil tenha cerca de 17 milhões de
jovens- pessoas com idade entre 15 e 24 anos.
Já em 1985. _quando da comemoração do Ano Internacional da Juventude, dizia que o Brasil-com uma das maiores
populações juvenis do mundo, seja em termos relativos, seja
em termos absolutos. -tinha um papel destacado a desempenhar na indisperisável revisã"o dõ paper do jovem na sociedade moderna, dominada pela alta tecnologia. Achava também que era necessário um espaço próprio onde pudessem
florescer novas idéias que se orientariam no sentido de construir a nação imaginada pelos que nos precederam e que nos
legaram um dos mais extraordinários patrimónios da humanidade- um país de dimensões continentais e dono de recursos
naturais quase ilimitados.
A marcha da História, como se sabe, nos permite elaborar
novas perspectivas de vida. Temos uma dívida social imensa,
que as atuais gerações devem reparar, a fim de que deixemos
de ser o sonhado "país do futuro" para alcançarmos aquele
patamar de riqueza, dignidade e progresso que o nosso potencial permite vislumbrar. Assim, o nosso principal compromisso
deve ser com a mudança.
Confirmando esta tendência mundial de participação mais
intensa dos jovens na vida moderna, no ano passado, o tema
escolhido pela Igreja Católica para a sua Campanha da Fraternidade foi "Juventude - __ caminho aberto". Em artigo de
jornal, comentando a Campanha da Fraternidade, lembrei
que, infelizmente, o Brasil ainda não conseguiu evitar esta
dolorosa realidade de_ abandono em que vivem milhões de
crianças, nem pode ensejar a elas e _aos jovens o acesso à
escola; da mesma forma que não assegura trabalho aos milhares de jovens que anualmente buscam urna oportunidade.
Concluí que, no contexto da enorme dívida social do País.
sobressai a grande hipoteca a saldar com a juventude brasileira.
Sr. Presidente, Srs. Senadores: encerro este breve pronunciamento, reafirmando minha certeza de que o Fórum
Global da Juventude, que se realizará em novembro do corrente ano, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, aqui
em Brast1ia, será pleno de êxito. Julgo que já existem as
condições ideais para que a juventude brasileira tenha um
papel de destaque nesse seminário de projeção mundial. De
certa forma, penso que a complexa realidade de nosso país
- marcada pelas desigualdades e grande exclusão social contribui para despertar mais cedo a consciência do~ ·nossos
jovens para o debate dos grandes temas que empolgam a
opinião pública neste final de século.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Amir Lando.
O SR. AMIR LANDO (PMDB- RO. Pronuncia o se·
guinte discurso.) - Se Presidente. Srs•s e Srs. Senadores,
como há fatos ou chagas que dispensam legendas ou comentários, há números que falam por si.
Diariamente somos bombardeados. com estatísticas do
País sobre desemprego, fome, falta de saneamento, analfabe-:tismo e miséria longe de caracterizarem, apenas, riúineroS
frios. são como um retrato de família, onde todos se conhecem
e, mesmo com o passar dos anos. todos mantém os mesmos
traços. É cada vez mais difícil maquiar a realidade.
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Não há maís como desconhecer os irmãos nordestinos
e sua ""Morte Severina". São. milhõe~ de homenswgabirus que
vivem teimosamente e que não sobrevivem mais do que meio
século a dividir Cà_çimbas _quase secas e pedaços de insetos
nas raras refeições. São cenas estarrecedoras que o noticiário
sem censura escancara ao mundo.
É impossNel ignorar os conflitos_ de terra e as mortes
neste País da luta pela sobrevivência onde milhões pululam
aos quatro contos. Somos mais de 50 milh_ões de andarilhos;
mineiros que já foram capixabas e paranaenSéS; fualõgrossenses que já foram paulistas e baianos; rondonienses que
já foram piauienses, pernambucanos, gaúchos ou goianos.
Não é preciso morar nas grandes metrópoles para conviver com as favelas. e os cortiços. Das janelas de quase todas
as cidades brasileiras o cenário mutante descortina as sob-moradias, erguidas com restos em espaços alheios, na escuridão
da noite, que tremem com o vento e de medo da polícia.
Não há como trafegar sob viadutos, passarelas, túneis
e pontes sem se sentir invadindo verdadeiros domicílios de
famílias que ali disfarçam o relento.
A fome expulsa do campo; a especulação expulsa das
cidades; a violência expulsa das favelas; a miséria expulsa
da vida.
Construímos um País sem cidadãos, num verdadeiro apartheid social, com ilhas de modernidade e desenvolvimento,
cercadas pela carência e pela turbulência.
Os arrastões, os massacres nos presídios, as revoltas do_s
menores da Febem e os saques moldam uma mesma moeda
que mostra cada vez mais a sua face. A chacina do Carandiru
abriu a ferida e chocou a opinião pública durante muitos dias.
A cada dia que o mundo se mantinha estarrecido pelos 111
mortos, outro_ Carandiru se espalhava pelo País, com igual
número diário de vítimas do massacre da fome, da desnutrição
e da miséria.
Sr. Presidente, Srs. senadores, como há fotos ou chargeS
que necessitam legendas, há números que, nem sempre, falam
por si.

Construímos grandes hidrelétricas e estamos ameaçados
de um black-out daqui a 5 anôs. Rasgamos a -floresta com
uma estrada que foi engolida por ela. Somos abastados em
recursos naturais e nossas terras continuam ociosas. Repetimos inúirteras supers::lfras e cOritinu-ainos impôrtando alimentos para os que ainda comem.
O Governo anuncia uma reserva cambial de US$ 20 bilhões como uma grande performance de política econônlica.
Ora em um -pafs onde poucos ainda podem consumir, os produtores sobrevivem com a exportação, mesmo que os preço,s
internacionais não lhes favoreçam. Em um país de economia
estagnada pouco ou nada se importa de bens de capital e
tecnologia. Comprometidos no presente, exportamos. Comprometendo o futuro, não importamos.
É por isso que temos dois Brasis: eni iim, os números
são auto-explicativo ; no outro, os números-- escamoteiam.
Temos um Brasil rico e um miserável; um País oficial e um
País real; uma nação cidadã onde poucos são, verdadeiramente, cidadãos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, este é o quadro que emoldura a nossa paisagem, o nosso ambiente. Este é Q texto
do nosso cartão de natal.
Quantos foram os meninos que nas-ceram no último natal
e que não completarão um ano no próximo dia 25. Morreram
perseguidos pela fome, a versão atual de Herodes. Quantos
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fugirão com seus pais, à procura -aa-vida sObre um buitinlio,
nas carrocerias de caminhões, nos trens abarrotados. Quantos
serão perseguidos, coroados de espinhos, crucificados e mortos.
Mas, há desejos de mudança, de ressurreição.
A hora é de adve_nto.
É preciso que jamais sejamos identificados corno a versão
contemporânea de Pôndo Pilatos."
Ero o que eu tiriho
o dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Gilberto Miranda.
O SR. GILBERTO MffiANDA (PMDB - AM -Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores: subo a esta tribuna no dia de hoje, 19 de abril
de 1993, para parabenízar os 44 anos de existência do jornal
A Crítica, da Rede Calderaro de Comunicação.
Para o Estado do Amazonas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o jornal A Crítica representa não só o maior veículo
de circulação, mas sobretudo _simboliza a fOrça incontida, a
pujança e a firmeza de propósitos do desbravador Umberto
Cãlderaro.
A Rede Calderaro de Comunicação deve hoje regozijar-se, pois são 44 arios de trabalho jOrnalístico da melhor
qualidade, informando ao povo do 'Amazonas desde o final
da década de 40, passando pois pelas diversas etapas do desenvolvimento brasileiro.
A Crítica é cc-partícipe do processo de_ desenvolvúTiento
do Amazonas, vazando as décadas com um jornalismo responsável, que viu nascer a industrialização do Estado, com a
criação da Zona Franca de Manaus.
Imaginem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que representa ser pioneiro em um Estado das dimensões do Amazonas,
há 44 anos atrás, sem os meios de transporte, comunicáções,
e energia.
Imaginem as ·dificuldades de um empreendimento pio~
neiro onde o produto final é a informação, s-em os ingredientes
modernos de fac-símile, rede telex, ·telefone via microondas,
comunicação por satélite, tele-foto e tantos outros recursos
tecnológicos hoje disponíveis.
O que realmente movia ·O desejo de. empreender com
tantas adversidades - raro nos homens de visão tle hoje era a vontade incontrolável de Umberto Calderaro de ser
inovador, de coletar os dados e transformá-los em informações
preciosas, disponíveis à línguagem· popular, fazendo de fato,
o exercício pleno da democracia da informação.
l:Ioje, após 44 anos de jornalismo, A Crítica simboliza
para nós do Amazonas, o desejo continuado de estar atento
aos interesses regionais e nacionais, informando com responsabilidade e isenção, na· busca sempre crescente de aprimoramentÇ> das ações democráticas, de crescimento _económico ·e
de justiça social.
Muito obrigado
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) Sobre a mesa.
requerimento que será ,lido pelo Sr. 1"' Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 363, DE 1992
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 397, I, do Regimento Interno, requeiro
a convocação de Sua Excelência o Senhor Ministro de Estado
da Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária, Dr. Lázaro Ferreiia Barbosa, a fim- de que, perante o Plenário, preste
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informações sobr_e_os alimentos que estão apodrecendo nos
armazéns controlados pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB).
Sala das Sesspes, 19.de abril de 1993.- Senadora Júnia
Marise.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - O requerimento
lido será publicado e incluído oportunamente na Ordem do
Dia, nos termos do art. 255 do Regimento Interno.
- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo ·sr.
1'' Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N> 364, DE 1993
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 210 do RcgiinCnto Interno, requeiro
a transcrição nos Anais do Senado do artig~ do ex-Deputado
Jorge Arbage intitulado .. sem Tncenti~os fiscais, aí de ti Amazônia!"
Sala das Sessões, 19 de abril de 1993.- Senador Ja_rbas
-~
Passarinho.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - De acordo com
o art. 210 do Regimento Interno, o requerimeiltO -Seiá submetido _ao _exame da Comissão Dirctora.
-O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Nãohámais prado·
res inscritos.
Nada mais havendo a tratar. a Presidênc:íã-_Yar encerrar
os trabalhos. designando para a sessão ordinária de amanhã
a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÁO
N"' 7, DE 1992
Votação, cm segundo turno, da Proposta de Emenda
à Constituição n·'7, de 1992 (n"82f91, na Câmara dos Deputa·
dos), que altera o artigo 29 da Constituiç-ão Federal, tendo
Parecer favorável, sob n'' 246, de 1992. da_
-Comissão Temporária.
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-2PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N• 23, DE 1991
Votação, em prif!leiro tur_no, da Proposta de Emenda
à Constítui~·ão n? 13, de 1991 (45/91, na Câmara dos Deputados), que dá nova redação ao art. 16 da Constituição Federal
tendo
'
Parecer favorável, sob n"' 24, de 1992, da
~ Comissão Temporária.
·· O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -

Está encerrada
--

a sessão.
(Levanta·se a sessão às 17 horas e 35 minutos.)

ATOS DO PRESIDENTE
ATO DO PRESIDENTE N• 282, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições e em. conformidade com a delegação de competência
que lhe fOI outorgada pelo Ato da Comissão Diretora nn 2,
de 1973, resolvo:
Exonerar. a pedido, ANNA MARIA VJLLELA, Assessor Legislativo, DAS-3. efetivo, do Quadro de Pessoal do
Senado Federal, Parte Especial, do cargo, em comissão, de
Dirctora da Subsecretaria de Edições_Iécnicas Código SFDAS-101.4. do Quadro de Pessoal do Senado Federal.
__Senado Federal, 19 de ahrilde 1993.- Senadod!tlmberto Lucena, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE N> 283, DE 1993
O Presidente do Senado Federal,no uso das suas atribuições regimentais e regulamentares, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Aio
da Comissão Diretora n" 2, de 1973. resolve:
. No\Tiear WILMA COSTA FERREIRA, Analista Legislativo, Arca de Comunicação Social, Classe "Especial", Padrão V. do Quadro de Pessoal do Senado Federal, para exercer
o cargo,_~m comissão, de Diretora qa Subsecretaria de Ed~ções
Técnicas. Código SF-DAS-101.4, do Quadro de. Pessoal do
Senado Fed~ral.
_
Senado Federal, 19 de ahril de -1993. _:_Senador Humberto Lucena, Pre-sidenk.
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ATA DA 61• SESSÁO, EM 20 DE ABRIL DE

1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.2.1 - Mensagens do Presidente da Repúbli<a
Submetendo à deliberação do Senado Federal a escolha de nomes indicados para cargo cujo provimento depende de sua prévia aquiescência.
-N• 158, de 1993 (n' 182/93, na origem), referente
a indicáção do Sr. Galba Magalhães Velloso, para compor
o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de Ministro
Oassista Temporário, representante dos empregadores, no
triénio de 1993 a 1996, na vaga decorrente do término
da investidura de José Carlos da Fonseca.
- N' 159, de 1993 (n'~ 183/93, na origem), referente
a indicação do Sr. Juraci Candeia de Souza. pata compor
o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de Ministro
Classista Temporário, representante dOs empregadores, no
triénio de 1993 a 1996, na vaga decorrente do término
da investidura de Hermínio Mendes Carvalheira.
- N• 160, de 1993 (n• 184/93, na origem}, referente
a indicação do· Sr. Roberto Della Manna, para compor
o Tribunal Superior do Trabalho, no' cargo de Ministro
Classista Temporário, representante dos empregadores, no
triênio de 1993 a 1996, na-_vaga--decorrente do término
de sua investidura.
·
- N• 161, de 1993 (n' 185/93, na origem), referente
a indicação do Sr. Antonio Fábio. Ribeiro, para compor
o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de Ministro
Classista Temporário, representante dos empregadores, nó
triénio de 1993 a 1996, na vaga decorrente do término
da investidura de Alfredo Peres da Silva.
1.2.2- Requerimento

-N• 365, de 1993, de autoria do Senador Darcy Ribeiro, solicitando licença para se afastar dos trabalhos da Casa,
no período de 24 a 30 do corrente mês, Votação adiada
por falta de quorum.
1.2.3- Comunkações

-Do Senador Epitádo Cafeteira, de ausência do
Pafs, no perfodo de 21 de abril a 10 de maio de 1993.
-Do Senador Hydekel Freitas, de ausência do País,
no período de 21 de abril a 4 de maio próximo.
-L2.4 - Comunicação da ~sidência
-Recebimento do Ofício n• S/36, de 1993 (n• 416/93,
na origem), do Governo do Estado de Minas Gerais, solicitando autorização para contratar operação de crédito, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD, para os fins que especifica.
-Deferimento, as refel-eodum dó Plenàrio, ·do- Requerimento n<;> 360, de 1993, do Senado Dario Pereira,
lido em sessão anterior.

1.2.5 - Requerimento
-N9 366, de 1993, de autorla do senador Ffancisco
Rollemberg, solicitando licença autorizada ao dia 23 de
abril de 1993. Votação adiada por falta de quorum.
1.2.6- Leitura de projetns
-Projeto de Lei do Senado n9 46, de 1993. de autoria
do Senador Magno Bacelar, que dispõe sobre as sociedades
de responsabilidade limitada.
-Projeto de Lei do Senado n' 47, de 1993, de autoria
do Senador Ney Suassuna, que dispõe sobre a retirada
de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados
a transplantes e dá outras providências.
1.2.1'- Discursos do Expediente
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO PI!DI!KAL
DIAIUO DO CONGRI!S80 NACIONAL
Iapraao aob r.pouabilidade da Meu 4o S.uclo Pedenl

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES
Diretor.Ocra.l. do Suado Pederal
. AGACJELDA SILVA MAlA

Oiretor Eac.u;avo
CARLOS HOMERO VIEIRA SINA

Oiretor Maiailcraavo
Ll: l;t CARLOS BASTOS
DireiOr' Lad•lnll

ASSINATURAS
Seaestr&l ······-······ ........

u ••••••••• ,,, ___ ,., _ _ •• , •• _ ••••••

~--.-·-·-·-·······----,0$ 70.00).00

fLORIAN AUGUSIU OOIITINHO MADRUGA
Diretor Adjuto

SENADOR NEY MARANHÃO -Transcrição, nos
Anais do Senado, do artigo "Itamar cobra explicações de
Lázaro para comida apodrecida" publicado no jornal O
Globo, edição de hoje. Descontentamento com a atuação
do MiniStro Lázaro Barbosa à frente do Ministério da %6
Agricultura.
SENADOR EDUARDO SUPLICY - Considerações sobre possíveis irregularidades na participação dos
fundos de pensão no leilão da Companhia Siderúrgica Nacional.
SENADORA JÚNIA MARISE - Aumento exorbitante nos preços d_os ·chamados remédios de uso contínuo.
Documento recebido do Procurador-Regional do Trabalho
do Rio de Janeiro, comunicando a S. Ex~ a apuração de
denúncias de mão-de-obra escrava naquele Estado.
SENADOR BELLO P ARGA - Celeu_ma em torno
dos serviços executados pelo DNOCS em terras particulares. Editorial publicado no jornal O EstadO do Maranhão,
institulado "Grãos e a FerrOvia Norte-Sul"
SENADOR MAGNO BACELAR - Projeto de lei
de autoria de S. Ex• encaminhado à Mesa, que dispõe
sobre as sociedades de responsabilidade limitada.
SENADOR NEY SUASSUNA - Projeto de lei de
autoria de S. Ex• que dispõe :sobre a retÍJ:ada de tecidos,
órgãos ou partes do corpo humano destinados a transplantes e dá outras providências.
SENADOR PEDRO TEIXEIRA- Reforma parti'
dária.
SENADOR VALMIR CAMPELO- 33• aniversário
de Brasília e fundação do jornal Correio Braziliense e da
TV Brasllia.
SENADOR ÁUREO MELLO- Pleito da Associação dos Empregados do BASA, a respeito de portaria
do Banco Central que restringe a área de atuação daquela
entidade.
1.3- ORDEM DO DIA
Proposta de Emenda à Constituição n• 7, de 1992 (n•
82/91, na Câmara dos Deputados), que altera o art. 29

da Constituição Federal. Apreciação sóbrestada nos termos
do art. 174 do Regimento Interno.
Proposta de Emenda à Constituição n• 3, de 1991 (n'
45/91, na Câmara dos Deputados), que dá nova redação
ao art. 16 da Constituição Federal. Apreciação sobrestada
nos termos do art. 174 do Regimento Interno
1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR ÁLVARO PACHECO- Transcrição,
nos Anais do Senado, do artigo intitulado "Violinista do
Campo de concentração ... " do Deputado Roberto Campos, publicado no jornal O Globo, do dia 18 de abril de
1993, sobre a ideologia petista.
SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG- Posição contrária à aprovação do Projeto de Lei n 9 393/91
- Complementar, que altera as regras previstas na Lei
Complementar n9 24175, sobre isenções dos tributos estaduais, especialmente o ICMS.
1.3.2 - Designação da Ordem do Diq da próxima sessão.
1.4- ENCERRAMENTO
2- ATOS DO PRESIDENTE
166/91, 173/91,395/91,753/91,29/92, 446/92(Apostilas)
N~ 245/93 e 246193 (Republicação)
W 248/93 e 285/93
N~

3 - RETIFICAÇÃO
- -Ata da 9~ Reunião Ordfnái{a da_ Comissão Diretora.,
realizada em 2íde março de 1993.

4- PECÚLIO DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL, CEGRAF E PRODASEN
Balancete Demonstrativo da Receita e Despesa, no
período de 1'/1 a 31-12-91
5- MESA DIRETORA

6- LIDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-

TES

'.
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Ata da 61 a Sessão, em 20 de abril de 1993
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência do Srs. Júlio Campos,
Epitãcio Cafeteira e Magno Bacelar

As 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Álvaro Pacheco _ Amir Lando _ Bello Parga _ Beni V eras _
Epitácio Cafeteira _ Flaviano M~lo .,... FranciSç_o Rollemberg _
Gilberto Miranda_ Henrique Almeida _ Hydekel Freitas _ Irapuan
Costa Júnior _ João Rocha _ Josaphat Marinho _ Júlio Campos_
J(mia Marise _ Juvêncio Dias_ Magno Bacelar_ Marco Maciel_

Mauro Benevides _ Pedro Teixeira_ Raimuúdo Lira _ R~nan Tito.

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -A lista de
presença acusa o comparecimento de 22 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamoS nossos trabalhos.
O Sr. 1' Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

3 - CPF: 001915076-87
4- Identidade: 844.722-SSP/DF
II
Fonnação
1 -Curso Prinlário:·- Iiistiflltó Sânta Helena --BHIMG
i"~ Cursó Ginasi31: Colégio- Estadual de Mineis Gerais
3 - Curso Clássico: Colégio Estadual de Minas Gerais
4-Curso Su_eeriOr: Bachâiel em Díreito pela Universidade Federal de Minas Gerais.
III
Atividades Empresariais

Proprietário e Produtor Rural, filiado ao Sindicato Rural
de_Patr_oc;ín_io - MG, e integrante da Cooperativa Agropecuária de Patrocínio LTDA- MG
IV

EXPEDIENTE

MENSAGENS

Atividades Advocatícias
1.

fael Mayer- 1975
2.

DO SENHOR PRESIDENTE DA REPúBLICA
Submetendo à deliberação do Senado Federal a escolha
de nomes indicados para cargo cujo provimeilto depende de
sua prévia aquiescência:
MENSAGEM N• 158, DE 1993
(N• 182/93, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal
Nos termos do § 1'?, in fine, do art. 111 da Constituição,
tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências,
para compor o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de
Ministro Classista Temporário, representante dos empregadores, no triénio de 1993 a 1996, na vaga decorrente do término da investidura de José Carlos d~ _Fon~eca, o nome de
GALBA MAGALHÃES VELLOSO ..
Os méritos do indicado, que me jnduziram a escolhê-lo
para o desempenho desse elevado cargo, constam do anexo
curriculum vitae.
Brasília- DF, 19 de abril de 1993. -Itamar Franco.
CURRICULUM VIT AE
(Atualizado)
GALBA MAGALHÁES VELLOSO
Identificação
1 - Nome: Galba Magalhães Velloso
2-Filiação: Fernando Megre Velloso
Maria do Carmo Magalhães Velloso

Assessor do Consultor-Geral da República, Luís RaAssistente Jurídico do_ Gabinete C_ívil da Presidência

da República
3. Assistente JUrídico do Ministro de Estado da Previ-d_ê:o._Gi_a e Assistência Social
~ 4. Consultor Jurídico da FederaÇão das lnd~strias do
Estado de Minas Gerais
5. Chefe do Departamento de EstudOs Legislativos da
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais
6. Representante da Indústria no Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais
. 7. Assistente Jurídico do Diretor-Geral do Departa,
menta de Estradas e Rodagem de Minas Gerais
8. Assistente Jurídico do Presídente do Instituto de Previdência_ dos Servidores do Estado de Minas Gerais, Governo
Aureliano Chaves
9. Chefe de Gabinete do Diretor-Geral do SESI/MG
10. Advogado Militante no Fórum de Belo Horizonte
e junto à Justiça do Trabalho de Minas Gerais
11. Assistente dO-Professor Pedro Aleixo
12. Consultor da República- 85/90, na gestão dos Con-sultores GeraiS da República Darcy Ressone, Paulo Brossard,
Saulo Ramos e Ferro Costa, nomeado pelo Presidente Samey

v
Atividades Políticas
1. Oficial de Gabinete <;lo Secr~tário de Saúde do Estado
de Minas Gerais
2. Oficial de Gabinete do Governador do Estado de
Minas Geraís, Dr. José Magalhães Pinto _
3. Vereador à Câmara Municipal de Belo liorizOiite
pelo M.D.B. (67171)
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3.1- Líder do MDB na Câmara MUnicipal de
Belo Horizonte
3.2- Presidente do Diretório do MDB de Belo
Horizonte
4. Deputado à Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais (9~ Legislatura)
5. Subchefe de Gabinete do Ministro de Estado da Justiça
6. Subchefe de Gabinete do Ministro de EStado da Previdência

VI
Administração
1. Diretor do Património de Terras do Estado de Minas
Gerais (Fundação Rural Mineira Colonizaçà:o e Desenvolvimento Agrário-Ruralminas)
2. Diretor-Geral interino da Ruralminas
3. Nomeado Superintendente do Património da União
em Brasüia ao início do governo Tancredo Neves

VII
Atividades Comunitárias
1. Membro do_Conselho Nacional de Direito AutOral
2. _Membro do COnselho Curador da Fundação Nacional
~
Pró-Memória (SPHAN-MEC)
2.1. Redator e articulador do Convênio para resM
tauração do Colégio Caraça em Minas Gerais integranM
do por nomeação do então Governador Tancredo NeM
ves a Comissão encarregada de recuperar o referido
educandário
2.2. Articulador dos recursos que permitiram a
aquisição em Londres dos" Autos da Devassa" (InconM
fidência Mineira)
2.3. Formulador da proposta de que SPHAN
pleiteasse legislação pcrrnitirido a dedução para efeitos
de Imposto de Renda de import_âncias aplicadas na
restauração de prédios históriCos "(rtíedida concretizaM
da)
3. Membro do Conselho Curador da Fundação Guignard/MG (Artes plásticas)
4. Presidente do Conselho Superior de Censura
4.1. Autor da moção 1187 que eliminou cortes
e interdições estabelecendo classificação horária para
a TV e etária para cinerita e teatro_

VIII
Jornalismo
Editor da "Coluna Um" sobre política do Jornal da Cidade Belo Horizonte
IX
Distinções

1. Condecorado com a Insígnia da Inconfidência por
méritos cívicos
2. "Destaque Jurídico de 1979" apontado pelo Jornal
Diário de Minas de Belo Horizonte
3. Medalha do Mérito Santos Dumont outorgada pelo
Ministro de Estado da Aeronáutica
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X
Conferências
1. "Direito Autoral no Brasil" (Genebra, novembro de
1982, Organização Mundial da Propriedade Intelectual)
2. "Violência urbana e Ação Federal" (abertura do ProM
jeto SP/2000, São Paulo, 1983)
3. "Ministério da Justiça -Estrutura atribuições e atividades" (Escola Nacional de Informações, setembro de 1981)
4. "Previdência Social no Brasil e no Mundo" (Recife,
ProjetO Guararapes, agosto de 1984)
XI
Idiomas
1. Inglês
2. Francês
3. Princfpios de Alemão
XII
Função Atual
Superintendente da Confederação Nacional das Institui- ções Financeiras em Brasília~
Brasfiia, 22de abril de 1992.- Galba Maga)hães Velloso.
(.À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
MENSAGEM N• 159, DE 1993
(N• 183/93, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal
Nos termos do§ 1':>, influe, do art. 111 da Constituição,
tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências,
para compor o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de
Suplente de Ministro Classista Temporário, representante dos
empregadores, no triênio de 1993 a 1996? na vaga decorr~nte
do término da investidura de Hermínio Mendes Cavaletro,
o nome de JURACI CANDEIA DE SOUZA.
Os méritos do indicado, que me induziram a escolhêMlo
para o desempenho desse elevado cargo, constam do anexo
curriculum vitae.
Brasília- DF, 1• de abril de 1993. ~-Itamar Franco.

CURRICULUM VITAE
Dados Pessoais
Nome: Juraci Candeia de Souza
Filiação: António Candeia Sobrinho
Guiomar Telles Candeia
Naturalidade: Aracaju -Sergipe
Data de Nascimento: 20 de outubro de 1933
Carteira de Identidade: 670.994-SSP/DF
CPF: 004.606.215-72
Estado Civil: Casado (Comunhão de Bens)
Cônjuge: Anna Maria da Rio Souza
Fi\hos: Luciana da Rin Souza
Paula da Rio Souza
Residência: SQS 114 Bl. "D" Apt• 302
Telefone: 244-0731 e 242-5115
II
Escolaridade
Curso Ginasial: Colégio Tobias Barreto - Aracaju (SE)
~ ~
(concluído em 1952)
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Curso Científico: Colégio Estadual de Sergipe (Ateneu)

de 1993 a 1996, na vaga decorrente do término de sua inves-

III
Atividades Anteriores

tidura.
Os méritos do indicado, que me induziram a escolhê·lo

Empresa: Casa Bancária Freire, Silveira e Cia. Ltda Aracaju (SE)
·
Período: de 1955 a 1959
Atividade que exerceu profissio-

nalmente na Cidade do Rio de Janeiro, no período de 1959
a 1%7, como integrante do Escritório do Dr. Abelardo Barreto do Rosário
Empresa: Banco Andrade Amaud S/A- Rio de Janeiro
(GB)
Período: de 1959 a 1972
Função: Chefe do Departamento Jurídico do Banco An·
drade Amaud

Função: Gerente de Filial em Salvador

Empresa: Banco Regional de Brasilia S/A
Período: de maio de 1974 a abril de 1979
Função: Diretor da Carteira de Crédito Geral- Diretor
da Carteira de Câmbio e ComérciO -Exterior, cuniul3.tivamente
até 1977
Empresa PROFLORA S/A- Floresta e Reflorestamento (DF)
Período: de 2 de maio de 1979 a 2 de maio de 1980
Função: Diretor Administrativo e Financeiro

Empresa: TERRACAP - Cia; Imobiliária de BrasOia
Período: de 1974 a 1977
Função: Membro do Conselho de Administração

Empresa: CODEPLAN - Cia. de Desenvolvimento do
Planalto Central
·
Período: de 1974 a 1979
Função: Membro do Conselho de Administração

Empresa: CEAG--'-- DF- Centro de Assistência Geren-

cial à Pequena e Média empresa
Período: de 1975 a 1977 e 1977 a 1979
Função: Membro do Primeiro Conselho Deliberativo
(exercício de dois mandatos)

Dire~

toria e de 1985 até esta data;
Período: de 1980 a 1985
Função: Assistente de Diretoria
Período: de 1985 até esta data
Função: Diretor

curriculum vitae.
·Brasília- DF, 19 de abril de 1993. -Itamar Franco.
CURRICULUMVITAE
Identificação:
Nome: Roberto Della Manna
Filiação: João Della Manna
Filomena Vegliante Della Manna
Nacionalidade: Brasileiro
bata de Nascimento: 1~-1-1934

Local: São Paulo - SP
Estado Civil: Casado
3~

andar- São

Paulo-SP
CEP: 04538
Telefone: 285-3692
:1.503.538
:008.177_758" 20
..
Empresário, Economista, formado pela tJ niversidade de

São Paulo - USP
-Sócio Diretor das seguintes Empresas:

COZIMPE -Comercial e Zincadora de Peças Ltda.
GALCRON S/A- Cromação e Plásticos e Metais
. TUBOZIN Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.
DFR Associados Corretores de Seguros SIC Ltda.
Vice-Presidente da Market Serviços S.A.
-Nomeado a Ministro, jurito aO Tribunal Superior do
Trabalho por designaçãodo Presidente da República Fernando
Collor de Mello, por Decreto de 4-7-90, Processo n~
5.200/90-91, do Ministério da Justiça.

-Nomeado a Diretor do Escritório do. CIESP em Brasília, em 2-12-91, Resolução n• 67/91 -Presidência.
-

Díretor- 1"' Secretário da Federação e do Centro das

Indústrias do Estado de São Paulo- FIESP/CIESP.
- Ex-Diretor do DESIN - Departamento de Cooperação Sindical da FIESP.
-Presidente do SindiCato da Indústria de Proteção, Tratame-nto e TransfOmiação de Superfícies do Estado de_ São
Paulo, onde anteriormente havia ocupado o cargo de DiretorTesoureiro.
-Membro do Conselho de Administração do Banco de

Desenvolvimento do Estado de São Paulo- BADESP.
-Ex-Presidente do CEAG-SP - Centro de Apoio à
Pequena e Média Empresa do Estado de São Paulo.
....:._Ex-Presidente e atual Conselheiro da Ação Cornuni- tária do l}rasil -São Paulo.
- Diretor-Secretário do Instituto Roberto Simonsen - -

Juraci Candeia de Souza

(A

para o desempenho desse elevado cargo, constam do anexo

Residência: Av. Horácio Lafer, 815-

Empresa: Banco Safra S/A- Salvador (BA)
Período: de 1972 a 1974

IV
Atividade Atual
Empresa: Bozano, Sim.Onsen- cOmo As!?iStehte de

Nos termos do§ 1'", in fme, do art. 111 da Constituição,

tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências,
para coinpor o Tribunal Superior do Trabalho, a recondução
de ROBERTO DELLA MANNA, ao cargo de Ministro Oassista Temporário, representante dos empregadores, no triênio

Curso Superior: Faculdade de Direito de Sergipe
(concluído em 1959)
Advogado: Inscrito na OAB-GB, sob n• 10.960
ADESG: Seção da Bahia em 1973

Função: Advocitcia -
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Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)

MENSAGEM N• 160, DE 1993
(N• 184/93, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal;_

IRS.
- Membro Representante da FIESP no Conselho Estadual de Emprego e Mão-de-Obra do Estado de São Paulo,
na Secretaria de Relações do Trabalho (CEEMO).
-EX-Presidente e atual Coriselheiro Honorário da AssOciação Brasileira de Tecnologia Galvânica e Tratamentos de

Superfícies - ABTG.
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Participações e Comissões

- Vice-Presidente da Comissão Legislativa do Trabalho
e Previdência Social da
-Delegado Representante _d_os_Ernpregadores na 71~
Conferência Internaciorial do Trabalho - Genebra de 7 a
27 de junho de 1985 -Convidado pelo Sr. Ministro do Trabalho - DF. Almir Pazzianoto Pinto.
-Conselheiro Técnico dos Empregadores na 72~ Conferência Internacional do Trabalho - Genebra de 2 a 25 de
junho de 1986 -Convidado pelo Sr. Ministro do Trabalho

-Dr. Almir Pazzianotto Pinto.
-Membro da Comissão Tripartite Ministério do Trabalho.

Assuntos -

do

-Participou, representando a , do Seininário Regional
para as Organizações de Empregadores da América Latina,
realizado em Quito Equador, de 14 a 18 de Março de 1988,
-ParticipoU integrando a Delegação Patronal Brasileira
na 75:a Conferência Internacional_ do Trabalho ---Genebra
de 30 de maio a 22 de junho de 1988 - Convidado pelo
Sr. Ministro do Trabalho- Dr. Almir Pazzianotto Pinto.
-Chefiou a Delegação Empresarial Brasileira que participou do Seminário "Itália/América Latina Novas Formas e
Cooperação" nas cidades de Modena, Milão e Turim de 6
a 20 de Junho de 1988.
-Chefiou a Delegação Empresarial Brasileira que participou de encontros com parceiros Espanhóis e Italianos, para
desenvolver Joiot-Ventures, porocasião do "Forum de Investimento e Tecnologia Brasil- Itália", em Outubro de 1989.
- Ex-Vice-Presidente da Comissão de Desenvolvimento
da Pequena e Média Indústria, da
- Partidpóu, representando a e FIESP, da IV Reunião
de Presidentes de OrganizaçõeS EmpresariaH(lbero americanas, realizada em Santa Cruz de La Sierra - Bolívia, de
16 a 19 de abril de 199L
-Participou do Congresso do Cinqüueõ.tenárió 'da Justiça do Trabalho promovido pelo Tribunal Superior do Trabalho e Revista Jurisprudência Brasileira Tra_balhista, realizado
em Brasília, no período de 1" a 3 de maio de 1991.
Atividade na área Sindical
- Coordenador da Comissão de Negociação do Grupo
19 da FIESP com Metalúrgicos do Estado desde março/82,
tendo integrado anteriormente a Comissão, como Melhbro
Negociador, nos anos de 1978/79/80 e 198L
-Participou como componente da ComisSão Permanente da FIESP, das Reuniões com os PreSidentes das Fed~rações
dos Trabalhadores co_m a finalidade de manter as melhores
relações entre Capital/Trabalho, debatendo os grandes temas
de interesse das duas categorias.
-Coordenador a nível Regional e Nacional do Fórum
Informal dos Empresários e· da Confederação Nacional da
Indústria- CNI, nos entendimentos entre Empresários-, Trabalhadores e Governo com vistas a um Cooípromisso Social
pelo Combate à Inflação e a Retomada do Cr~cimento da
Economia.
-Coordenador da Área Patronal no Fórum_ Nacional
de Negociações, representando a Confederação Nacional da
Indústria - CNI, Confederação Nacional do Comércio CNC, Confederação Nacional da Agricultura- CNA e Confederação Nacional dos Transportes Terrestres·- CNTT.
-Designado pela Presidência da CNI e da FIESP, Coordenador a Nível Nac~onal, pelas referidas entidades, para tra_tar do Tema: "Livre"'Negociações".
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Títulos Honoríficos
- Recebeu a Comenda da Ordem do Mérito do Trabalho
no grau de Grande Oficial em 20 de novembro de 1985, concedida pelo Ministério do Trabalho.
-Recebeu a Medalha Anchieta e Diploma de Gratidão
da Cidade de São Paulo pela Câmara Municipal de São Paulo.
-Recebeu a Comenda da Ordem do Mérito Naval no
-Grau de Oficial em 6-11-1986, assinado pelo Presidente Dr.
José Sarney e concedida pelo Ministério da Marinha.
-Recebeu a Medalha do Mérito Internacional de Segurança do Trabalho, concedida pela Associação Ibe_roamericana de Engenharia de Segurança do Trabalho, em 12-10-87
em Brasília.
-Recebeu o Diploma de Honra ao Mérito da Associação
dos Agentes Federais da Inspeção do Trabalho no Estado
de São Paulo- AAFITESP em 22-10-1987,
-Recebeu em abril/88, "Prêmio ECO", dã. Câmara
Americana de Contribuição Empresarial à Comunidade, como Presidente da Ação Comunitária do Brasil -São Paulo.
-Recebeu em Brasília a Condecoração do Tribunal Superior do Trabalho alusiva à admissão no Quadro Ordinário
da Ordem do Mérito, Judiciário" do Trabalho, no Grau de
Comendador, em 11-8-88, promovido ao Grau de "Grande
Oficial", por ocasião da investidura no cargo de Ministro do
Tribunal Superior do Trabalho- TST.
-Recebeu o Diploma de Colaborador da Polícia Militar
Rodoviária.
-Recebeu a Medalha Comemorativa dO 5(}> Aniversário
de Instalação _da Justiça do Trabalho, concedida peJo Tribunal
Superior do Trabalho, em 4 de Julho de 1991.
-Recebeu a Medalha "'Brigadeiro Tobias'', em 4-10-91,
concedida pela Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Artigos Publicados e Participações
- Revista Indústria e Desenvolvimento n9 3 - Mês de
Março- Ano 1981
Artigo "Opinião"
Assunto: Novo Espaço para atuação Sindical _
-Jornal: Folha de S, Paulo
Assunto: Negociações Sindicais - Ano/82
-Jornal: Folha de Paulo
Assunto: Equilíbrio entre Capital e Trabalho- Ano/85
-Jornal: Folha de S, Paulo
Assunto: Em Favor da Negociação- Ano/86
-Jornal: Folha de S. Paulo
Assunto: Micras, A Caminho da Clande_stinidade Ano/87
-Participou como Presidente dos Trabalhos em 17-8-81
no Jornal da Tarde (Auditório: Estado de São Paulo) do
Seminário "Alternativas para a Crise: -O-Brasil e a Economia
Internaiconal. Tema Geral: Questão Social e a Política Económica dos Países em Desenvolvímento".
-Proferiu Palestra no "Seminário: "Sindicatos: Trabalho. Emprego, Economia" sobre o tema: "Rotatividade Sub e Emprego-Desemprego" da Associa_ção de Dirigentes
Cristãos de Empresa do Brasil- ADCE e Associação Paulista
de Administração de Pessoal - AP AP, realizado no dia
25-3-82 no Hotel Hilton,
-Proferiu Palestra- em Belo Horizonte sobre "Tendências do Sindicalismo Brasileiro". promovido pela 1ELEMG -- Telecomunicações de Minas Gerais". realizado em 30 de
111arço de 1983 rip Auditório do BDMG,

s,
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-Proferiu Palestra em Ernbu sobre "O Meio, a Crise
2- Formação Acadêniica:
e o Homem" promovida pela SLB Associados - II Forum
- Engenheiro Civil - Formado pela Escola de EngeGerhof de Recursos Humanos'' em 15-4-83.
nharia da Universidade de Goiás-GO.
-Proferiu Palestra em Campos do Jordão sobre· "Em-:-Pós-Graduação em Engenharia Económica pela Escoprego: Desa(io Social do Empresário" promovida pela ADCE la de Engenharia da Universidade Federal de Goiás-GO.
em 13-5-83. ·
·
-Licenciado em Física pelo Ministério da Educação e
Cultura.
-Proferiu Palestra em São Bernardo do Campo sobre
$ - Cargos e Funções Atuais:
"Contribuição das Relações Públicas numa situação de Crise"
- Presidente da FIBRA -Federação das Indústrias do
promovida pelo Instituto Metodista .cte Ensino Superior em
Distrito Federal. 18-5-83.
-Presidente do Conselho Deliberativo Nacional do SE-Participou do .~.s~~i~á;io de Análise de Tendências"
patrocinado pela Souza Cruz no Copacilbana Palace sobre -- BRAE - Serviço Brasileiro de Apoio as Micras e Pequenas
Empresas.
··
Negociação e Tendências Sindicais", em 11-9-85.
-Membro do Conselho de Representantes da CNI -Participou do Seminário entre TraOalhadOres e EmpreConfederação NaciOnal da Indústria.
-sários na Câmara de Santo André em 21-8-85-.
-Proferiu Palestra em Brasília a convite do SENAI do
-Presidente do Conselho Regional do SENA! do DF.
Rio sobre Empresa -Tecnologia e RecurSOs Humanos_ em
-Presidente do Conselho Regional do SES! do DF.
28-10-85.
.
- .
-Presidente do Conselho Regional do IEL do DF.
-Participou como Coriferencista· do.S€:mimlii0 ·-de Re- Vice~PresideD.te dO Conselho de -Ãdminístração da
cursos Humanos e Relações do Trabalho, realizado em Brasí- ENCOL S/A -Engenharia, Comércio e Indústria. .
"lia, no período de 7 a 9 de Junho de 1982, sob o patrocínio
- Diretor Superintendente da Encol Norte M~t3ls S/ A.
da Telecomunicações Brasileiras S/A- Telebrás.
- Diretor Superintendente da Noroeste Madeuas S/A
-Participou do Seminário sobre a "Constituinte", pro~Diretor Superintendente da Colorin Industria~ S/A.
- Diretor Presidente da A~FARI -Empreendimentos
movido pelo Instituto Roberto Simonsen em novembro/85.
-Participou dO Seminário Internacional de Relações e ConsultoÍia SIA.
.
- Diretor Presidente da MAYARA --Transporte e CoTrabalhistas na República Federal da Alemanha e no Brasil,
em novembro/85.
mércio Ltda.
-Conselheiro Representante do Setor_ rrivado (À Comissão de ConstituiÇão, Justiça e Cidadania.)
COFND.
. .....
- Vice-Presidente do Conselho de Administraçãq das
.dENSAGEM N• 161, DE 1993
seguintes empresas:
.
(N• 185/93, na origem)
- Inajá-Porã Agroindustrial S/A
- Nortan Pecuária S!A
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal
~ Agropecuária Pará-Garça S/A
Nos termos do§ 1'", in fine, do art. 111 da Constituição,
tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências,
4 - Atividades Exercidas
para compor o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de
- Professor Titular da Cadeira de Organização, AdmiSuPlente d~ Ministro Classista Tempofário, representante dbs nistraçãO e Contabilidade da Universidade Federal de Goiás.
empregadOres, no triênio de 1993 a 1996, na vaga decorren~e
- Diretor do Departamento Regional do SENA! em
do términç da investidura de _Alfredo Peres d_a Silva, o no~e
Goiás e Distrito Federal.
de ANTONIO FÁBIÓ RIBEIRO.
.
- Diretor do Sindicato da Indústria da Construção Civil
Os méritos do indicado, que me induziram a escolhê-lo de BrasílirOs
-Secretário de Estado da Indústria e Copara o desempenho desse elevado cargo, constam do anex:o mércio do Estado de Goiás
curriculum v:itae.
-Presidente da CEASA/GO - Centrais de AbasteciBras~a- DF, 19 de abril de 1993.- Itamar Franco.
mento d~ Estado de Goiás
-Representantes do Estado de Goiás junto a CIBAU
CURRICULUM VITAE
-Comissão Interestadual da Bahia. Paraná e Uruguai
1 - Dados Pessoais:
-Membro da COMPHAB --,. Comissão Consultiva de
Nome: Antonio Fabio Ribeiro
Política Habitacional do BNH
Nacionalidade: Brasileira
-Membro do Conselho de Política Salarial do Ministério
N atura!idade: Leopoldo de Bulhões - GO
do Trabalho
Data de Nascimento: 1' de agosto de 1942
-Diretor Superintendente da ENCOL SJA- EngeEstado Civil: Divorciado
nharia, Comércio e Indústria
Filiação: Geraldo Pereira Ribeiro
- Diretor Superintendente das Empresas:
Ana Amélia Moraes Ribeiro
lnajá-Porã Agroindustrial
Agropecuária Para Garça S/A
Endereço: SQN 115, Bloco I, apt' 604
Nortan Pecuária S/A
Telefones: 347.1944/FAX/Fone: 347.1933
Ibitirama Administrativa e Serviços
Endereço Comercial: S!A -Trecho 3, Loté 225
5 - Homenagens e Condecorações:
Telefones: 233,3650/234.61641234.6566
- Medalha do Mérito Alvorada oferecido pelo Governo
Telex: (61)1658
Federal em 1970
__
FAX: 233.0688
-Placa do SENAI!OF- pelos relevantes serviços presCarteira de Identidade: 464.356- SSP!OFtados, 10-8-1990
C.P.F.: 002.766.421-04
H
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-Placa oferecida pelos Formandos em Engenharia Civil,
UCG, 1989
-Placa da Associação Goíãna de Empreiteiros pelos
Goiás - J ulho/1983
- Medalha Imperador Dom Pedro II - oferecido do
Corpo de Bombeiros do DF- Maio/1!190.
6- Cursos:
-Extensão Universitária em-Engenharia de Produção
-COPPE
-Curso para Executivo- Instituto Superior de Negócio
- ISEAA....,... Fontainebleau/França
-Programa de Aperfeiçoamento Profissi6ilãl realizado
no INCE- Venezuela, SENA- Colômbia, SENA TIPeru, !NA CAP - Chile e OIT- Turin
-Licenciado em Física, Ministério da Educação e Cultura
-Programa de visitas técnicas realizadas nos USA e convite da USAID
-Programa de visitas Técnicas a Indústrias e Centros
de Pesquisas, realizadas na França, Espanha, Holanda e Itália
-Participação na Feira de Tsukuba- Japão, acoplado
com visitas técnicas
-Membro da Delegação Brasileira chefi~da pelo Ministro da Fazenda a Argélia e Tunísia
-Membro da Delegação Brasileira chefiada pelo Presidente da República Argentina.
Brasília, Março de 1992. -Antonio Fábio Ribeifo.
(A Comissão de Constituição, Justiça e-Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (EpitáCio Cafeteira) - O Expe- diente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que se'rá lido pelo Sr. 1"
Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO :-<• 365, DE 1993
Nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno,
requeiro licença para me afastar dos trabalhos da Casa, no
período de 24 a 30 do corrente mês, a fim de participar da
reunião de cúpula preparatória do Encoritro de Chefes de
Estados da Ibero-américa, a realizar-se na cidade de Antigua,
Guatemala, de 26 a 29 de abril de 1993.
Este Encontro, de grande importânCia para os povos Ibero-americanos, será realizado sob os auspícios do Governo
da Guatemala e da Unesco.
Sala das Sessões, 20 de abril de 1993.. -' Senador Darei
Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - A votação
do requerimento fica adiada ·por falta de quorum.
Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr.
1~ Secretário.
São lidas as seguintes
Sr. Presidente:
Comunico, nos termos do ãrt. 39, alínea a do Regimento
Interno, que me ausentarei do País em viagem de caráter
particular, no período de 21 de abril a 10 de maio de 1993.
Brasília, 20 de abril de 1993._2.. Senador Epltácio Cofetdno.
Hydekel Freitas, Senador pelo Estado do RiO de Janeiro,
vem comunicar a V. EX' que se aUsentará do País no período
<ie}1 de abril a 4 de maio próxffilo.
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Nestes Termos
P. Deferimento
Brasília, 20 de abril de 1993. - Hydekel Freitns.
O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) - O expe·
diente lido vai à publicação.
A Presidência recebeu do Governo do Estado de Minas
Gerais o Ofício n• S/36, de 1993 (n• 416/93, na origem), de
15 do corrente, solicitando, nos termos da Resolução n° 36,
de 1992, do Senado Federal, autorização para contratar opera~
ção de crédito. junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, para os fins que esPe·
cifica.
A matéria ficará na Secretaria-Geral da Mesa, aguar~
dando a complementação dos documentos necessáríos.
O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) - A Presidência comunica ao Plenário que, nos termos do art. 43, II,
do Regimento Interno, defere ad referendum do Plenário,
o Requerimento n" 360, de 1993, do Senador Dario Pereira,
lido em 16 do corrente, por não ter sido votado em duas
sessões ordinárias consecutivas, devido à falta de quorum.
O SR .. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteeira) - Solirea
mesa, requerimento que sera lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 366, DE 1993
Requeir() seja considerada C9IDO licença ~~t_orizada nos
termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno do Senado
Federal minha ausência de Brasília, no dia 23 de abril de
1993, a Íim de participar em Japaratuba-SE, das solenidadés
de posse do Prefeito Helio Sobral Leite,
Sala das Sessões, 20 de abril de 1993. - Senador Francisco Rollembel'g.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -O requerimento lido fica com a votação adiada por falta de quorum.
Sobre a mesa, projetes de lei que serão lidos pelo Sr.
\9 Secretário.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• %, DE 1993
Dispõe sob.-e as sodedades de responsabtlldade limitada.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO!
Disposição Preliminar
Art. 1' Esta Lei regula a sociedade de responsabilidade·
limitada, assim entendida aquela:
_
I -cujo objeto social compreende, necessariamente, o
exercício de atividade económica; e
II- em que a responsabilidade de cada sócio é restifta ·
ao valor de sua quota, mas todos respondem, solidariamente,
pela integralização do capital social.
.
.
Parágrafo único. A sociedade será designada por denominação ou razão social, acompanhada da expressão "li~it~da'',
escrita por extenso ou.abreviadamente, mas não no mícto.
.. CAPITULO II .
Do Contnoto Social
A sociedade de responsabilidade limitada constitui--se mediante contrato escrito, particular ou público, que,
al~m de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará:
Art. 1Y
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I -o nome, a nacionalidade, estado civil, profissão e
residência dos sócios, se pessoas físicas, e a firma ou a denominação, nacionalidade e sede dos sócios, se jurídicas;
- I I - a denominação, o objeto, a sede e o prazo da
sociedade;
111 -o capital da sociedade, expresso em moeda corrente, podendo compreender qualquer espécie!" de b_ens, susce-.
tíveis de avaliação pecuniária;
IV- a quota de cada sóciO no capital social e o modo
de realizá-la;
V- as pessoas, físicas ou jUrídicas, incumbidas da administração da sociedade, seus poderes e atribuições;
VI- a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas.
§ 19 A constituição da sociedade depende do cumprimento dos seguintes requisitos preliminares:
a) subscrição, pelo menos por duas pessoas, inclusive
cônjuges, de todas quotas em_que se divide _o ~pital social
·
fixado no contrato;
b) realização, como entrada, de dez por cento, no míni- mo, do valor das quotas subscritas em dinheiro.
§ 2" O menor pode participar da sociedade, desde que
o capital seja integralizado; no aumento de capitãl, a subscrição deverá ser integralizada no ato, em dinheiro, ou em bens
avaliados judicialmente.
§ 3" 0- valor estimado de cada bem, conferido em realização do capital social, deve constar, destacadamente, do contrato ou de documento anexo.
§ 4" A integraliz3ção do _ capital subscritO deve ocorrer
no prazo máximo de vinte e quatro meses.
§ 5" Qualquer pacto separado, contrário ao disposto
no instrumento do contrato, é ineficaz em -relação a terceiros.
Art. 39 Nos quinze dias subseqüentes à sua constituição, deve a sociedade requerer a inscriÇãO do contrato social,
no registro próprio do local de sua sede, observado o disposto
no art. 81.
§ I• O pedido de inscrição será acompanhado:
a) do instrumento autenticado do contrato;
b) do instrumento da respectiva procuração,'~ algum
sócio houver sido, no .contrato, representado por procurador;

as

c) da prova de autorização ·da autoridade competente,
se for o caso.
§ 2" A inscrição será tomada por termo, cOm todas as
indicações enumeradas no art. 2", em livro específico do registro próprio, e obedecerá a núinero de ordem contínuo para
todas as sociedades inscritas.
- Art. 4" As modificações do contrato social, que tenham
por objeto matéria indicada no art. 29, dependem do consentimento de todos.os sócios; e as demais podem ser decididas
por maioria absoluta de votos, se o contrato não determinar
a necessidade de deliberação unânime~
§ 1" No caso de dissensão ou-abstenção do sócio qtfai'tto
à modificaÇão do contrato, ser-lhe-á assegurado o direito de
recesso, observado o disposto nos arts. 17,79 e 80.
§ 2• Qualquer modificação do contrato social será averbada, cumprindo-se as formalidades previstas no art. 3~".
Art. 5" A sociedade que instituir sucursal, filial ou agência, em local diverso do de sua sede e sujeito à jurisdição
de outro registro, neste também a inscreverá, COmo prova-.
da inscrição .originária.
Parágrafo único. Em qualquer caso, na constituição na
sucursal, filial ou agência será averbada no registro próprio
da respectiva sede.
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CAPÍTULO III
Das Quot<IS

Art. 6" O capital social divide-se em quotas, de valor
uniforme, cabendo uma ou diversas a cada sócio, mas, em
qualquer caso, as primitivas são distintas das posteriormente
adquiridas.
§ 1" Pela ex ata estimação de bens conferidos ao capital
social, respondem, solidariamente, todos os sócios, pelo prazo
de cinco anos.
§ 2" É vedada contribuição que consista em prestação
de serviços.
§ 3" A sociedade não poderá fornecer empréstimos a
terceiros para Jltilização na aquisição de suas próprias quotas.
Art: 7" A quota é indivisível em relação à sociedade,
salvo para efeito de transferência, caso em que se observará
o disposto_ no art. 89.
§ 1" No caso de condomínio de quota, os direitos a
ela inerentes somente podem ser exercidos pelo condômino
rep-resentante, ou pelo inventariante do espólio de sócio falecido,
§ 2" Semprejuíw_dodispostonoart.l 9 ,oscondôminos
de quota indivisa respondem, solidariamente, pelas prestações
necessárias à sua integralização.
'
Art. 8" Na omissão do contrato, por prazo indeterminado, o sócio pode ceder sua quota, total ou parcialmente,
a quem seja sócio, independentemente de audiência dos outros, ou a estranho, se houver anuência de titulares de dois
terços do capital social.
Parágrafo único_. A cessão terá efiCácia _quafltô à- sociedade_ e terceiros, inclusive para os -fiOs do pãrágrafo únícO do art. 65. a partir da averbação do respectivo instrumento,
subscrito pelos sócios anuentes.
Art. 99 Não integralizada a quota de sócio remisso, os
outros sócios podem, sem prejuízo do disposto no art. 66
e seu parágrafo único, tomá-la para si ou transferi-la a estranhos, excluindo o primitivo titular e devolvendo-lhe o que
houver pago, deduzidos os juros de mora, as prestaçõeS es~-:
beJecidas D~ COntratO_ Il!a~S .as. despesas. I.
.
"·-'-·
Art. 10. Os sócios serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas. a qualquer título, posto autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantias se distribuíreni com prejuízo do capital.
- CAPÍTULON
Da Administração

SEÇÃOI
Disposições Gerais
Art. 11. QuãD.do competir aos. sócios decidir sobre os
:nçgócios da sociedade, e sendo omisso o contrato social, as
delibei3.Çóes serão tomadas por maioria de votos, contados
segundo o valor das quotas de cada um.
·
§ 1" Para formação da maioria absoluta, são necessários
votos correspondentes a mais da metade do capital.
§ 29 Prevalece a decisão sufragada por maior númê'flr'
de sócios no caso de empate, e, se este persistir, decidirá.
o juiZ.
§ 3\> Responde por perdas e danos o sócio que, tendo
em alguma operação interesse contrário ao da sociedade, par-·
ticipar da deliberE!-çáO que a apiove, graças a seu voto.
Art. 12. n administrador da sociedade deverá ter' no
exercicio de suas funções~ o cuidado e a diligência que todo
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o homem ativo e probo costuma empregar n-a admiÕistração
de seus próprios negócios.
§ 1"' Não podem ser administradores, além das pessoas
impedidas por lei especial, os condenados:
a) a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso
a cargos públicos;
b) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, ou peculato;
c) por crime contra a economia popular, a fé pública,
ou a propriedade.
§ 2~ Aplicam-se, no que couber, à atividade dos administradores as disposições concernentes ao mandato.

Art. 13.

O administrador, nomeado por instrumento

em separado, deve averbá-lo à margem da inscrição da sociedade, e pelos atas que praticar, antes de requerer a averbação,
responde, pessoal e solidariamente, com a sociedade.
Art. 14. A administração da sociedade, nada dispondo
o contrato social, compete, disjuntivamente, a cada um dos
sócios.
§ 1<.> Se a administração competir, disjuntiVamente, a
vários administradores, cada um pode impugnar operação pretendida por outro, cabendo a decisão aos sócios~ por maioria
de votos.
§ 2<.> Responde por perdas e danos perante a sociedade
o administrador que realizar operações, sabendo ou devendo
saber que estava agindo em desacordo com a maioria.
Art. 15. Nos atas de competência conjunta de vários
administradores, torna-se necessário o concurso_<:le todos, salvo nos casos urgentes, em que a omissão ou tardança das
providências possa ocasionar dano irreparável ou grave.
Art. 16. No silêncio do contrato, os administradores
podem praticar todos os atas pertinentes à gestão da sociedade. Não constituindo Qbjeto social, a oneração ou a venda
de bens imóveiS depende do que decidir a mai0ii:3 dos sócios.
Parágrafo único. O excesso por parte dos administradores
somente para ser oposto a terceiros, se ocorrer pelo menos
uma das seguintes hipóteses:
a) estando a limitação de poderes inscrita ou averbada
no registro próprio da sociedade;
b) provando-se que era conhecida do terceiro;
c) tratando-se de operação evidentemente estranha os
negócios da sociedade.
Art. 17. Os administradores respondem, solidariamente, perante a sociedade e os terceiros prejudicados, por culpa
no desempenho de suas funções.
Art. 18. O administrador que, sem consentimento escrito dos sócios, aplicar crédito ou bens sociais,- em proveito
próprio ou de terceiros, terá de restituí-los à sociedade, ou
pagar o equivalente, com todos os lucros resultantes, e, se
houver prejuízo, por eles também responderá.
Parágrafo único. Fica sujeito às mesmas sanções o admi~
nistrador que, tendo em qualquer operação interesse contrário
ao da sociedade, tome pai1e na correspondente deliberação.
Art. 19. Ao administrador é vedado fazer~se substituir
no exercício de suas funções, sendo-lhe, entretanto, facultado,
nos limites de seus poderes, constituir mandatários da sociedade, especificados no instrumento os atas e operações que
poderão praticar.
Art. 20. São irrevogáveis os poderes do sócio inveStido
na administração por cláusula expressa do contrato social,
salvo justa causa; reconhecida judicialmente, a pedido de qualquer dos sócios.
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Parágrafo único. São revogáveis, a todo o t_e_ropo, os poderes conferidos a sócio por ato separado, ou a quem não seja
sócio.
Art. 21. Os administradores são obrigados a prestar aos
sócios contas justificadas de sua administração.
Parágrafo úníco. SalvO eStipulação que determíiié-epoca
própria, o sócio pode, a qualquer tempo, examinar os livros
e documentos bem como o estado da caixa e da carteira da
sociedade.
SEÇÃO II
Disposi<;ões Específicas
Art. 22. A sociedade de responsabilidade limitada é
ministrada por uma ou mais pessoas, físicas Ou jUrfdicas, designadas no contrato social ou em ato separado.
§ 19 Não pode ser atribuída a administração a pessoas
residentes ou com sede no exterior.
§ 29 A administração atribuída no contrato a todos os
sócios não se estende de pleno direito aos que posteriormente
adquiram essa qualidade.
§ 3,. Pode o contrato exigír a prestação de caução para
garantia do exercício da administração.
Art. 23. Se o contrato permitir administradores estranhos à sociedade, a sua designação dependerá da aprovação
da unanimidade dos sócios, enquanto o capital não estiver
integi'alizado; ou, após a integralização, de votos correspondentes, no mínimo, a três-quartos dele.
Art. 24. O administrador--designado em ato separado
investir-se-á no cargo mediante termo de posse no livro de
atas da administração.
§ 1<.> Se o termo não for assinado noS trinta dias seguintes
à designação, esta se tornará sem efeito.
§ 29 Nos dez dias seguintes ao da investidurat deve o
administrador requerer seja averbada sua nomeação no registro próprio, mencionando o seu nome, nacionalidade, estado
civil, residência, o ato e a data da nomeação e o prazo de
gestão.
Art. 25. O exercício do cargo de administràdor cessa
pela destituição, a iodo o tempo, do titular, ou pelo término
do prazo se, fixado no contrato ou em ato separadot não
houver recondução.
§ 1~ Tratando~se de sócio nomeado no contrato, a destituição somente se opera com a aprovação de titulares de- quotas correspondentes, no mínimo, a três quartos __do capital
__social.
§ 29 A cessação do exercício do cargo de admmistrador
deve ser averbada no registro próprio, mediante requerimento
apresentado por dez dias seguintes ao da ocorrência.
§ 39 A renúncia de administrador torna-se eficaZ,- em
relação à sociedade, desde o momento_ em que esta toma
conhecimento da comunicação escrita do renunciante, e, em
relação a terceiros, após a averbação e publicação.
Art. 26. O uso da firma ou denominação social é privativo dos administradores que tenham os necessários poderes.
Art. 27. Ao término de cada exercício social, proceder-se~á ao levantamento do inventário, do balanço patrimonial e do de resultado económico.
CAPÍTULO V
Do Conselho Fiscal
Art. 28. Sem prejuízo dos poderes da assembléia dos
sócios, pode o contrato instituir conselho fiscal, composto
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de três ou mais membros e respectivos suplentes, sócios ou
não, residentes no País, eleitos na assembléia anual prevista

no art. 40, inciso I.
§ 1<:> Não podem fazer p·arte do conselho fiscal, além
dos inelegíveis enUmerados no § P do art. 12, os membros
dos demais órgãos da sociedade ou de outra por ela controlada,
os empregados de quaisquer delas ou dos respectivos administradores, o cônjuge ou parente destes até terceiro grau.
§ 29 É assegurado aos sócios dissidentes, que represen-

tarem, pelo menos, um quinto do capital social, o direito
de eleger, separadamente, um dos membros do conselho fiscal
e o respectivo suplente.
Art. 29. O membro ou suplente eleito, assinando termo
de poss_e lavrado no livro de atas e pareceres do conselho
fiscal, em que se mencione o-seu nome, nacionalidade, estado
civil, residência e a data da escolha, ficará investido nas suas
funções, que exercerá, salvo cessação anterior, até a subseqüente assembléia anual.
Parágrafo únicO. Se o termo não for assinado nos trinta
dias seguintes ao da eleição, esta se tornará sem efeito.
Art. 30. A remuneração dos membros do conselho fiscal será fixada, anualmente, pela assembléia dos sócios que
os eleger.
Art. 31. Além de outras atribuições determinadas em
lei ou no contrato social, aos membros do conselho fiscitl
incumbem, individual ou conjuntamente, os deveres seguintes:
I - examinar, pelo menos trimestralmente, os livros e
papéis da sociedade e o estado da caixa e da carteira, devendo
os administradores ou liquidantes prestar-lhes as informações
solicitadas;
II -lavrar, no livro de atas e pareceres do conselho fiscal,
o resultado dos exames referidos no inciso I deste artigo;
III - exarar, no mesmo livro, e apresentar, à assembléia
anual dos sócios, parecer Sobre os negócio"s -:e as Operações
sociais do exercício em que servirem, tomando por base o
balanço patrimonial e o de resultado econômico;
IV- denunciar os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, sugerindo providências úteis à sociedade;
V- convocar a assembléia dos sócios se a diretoria retardar por mais de um mês a sua convocação anual, ou sempre
que ocorram motivos graves e urgentes;
VI- praticar, durante o período de liqüidação da sociedade, os atos a que se refere este artigo, tendo em vista as
disposições especiais reguladoras da liquidação.
Art. 32. AS atribuições e poderes conferidos pela lei
ao conselho fiscal não podem ser outorgados a outro órgão
da sociedade, c a responsabilidade de seus membros obedece
à regra que define a dos administradores (art. 17).
Parágrafo único. O_ conselho fiScal poderá escolher para
assisti-lo no exame dos livros, dos balanços e das contas, contabilista legalmente habilitado, mediante remuneração aprovada
pela assembléia dos sócios.
CAPÍTULO VI
Da Assembléia dos Sócios
Art. 33. Dependem da deliberação dos sócios, além de
outras matérias indicadas na Lei ou no contrato:
I - a aprovação.-das contas da administração;
II - a designação dos administradores, quando feita em
ato separado;
III - a destituição dos administradores;
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IV- o modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato;
V - a modificação do contrato social;
VI- a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade,
ou a cessação_do estado de liquidação;
VII - a nomeação e a destituição dos liquidantes e julgamento das suas contas;
VIII- o pedido de concordata.
Art. 34. As deliberações dos sócios serão tomadas em
assembléia, convocada pelos administradores, nos casos previstos em lei ou no contrato.
§ }9 O anúncio da convocação da assembléia de sócios
será publicado, no órgão oficial da União, ou do Estado,
conforme o local da sede da sociedade, e em outro jornal
de grande circulação, por três vezes, ao menos, devendo mediar, entre a data da primeira iriserção e a da realização da
assembléia, o prazo mínimo de oito dias, para priineira convocação, e de cinco dias para as posteriores.
_ § 29 Dispensam-se as formalidades de convocação previstas no parágrafo precedente, quando todos os sócios compareçam ou se declarem, por escrito, cientes do local, data,
hora e ordem do dia.
§ 3o i\ assembléia se torna dispensável quando todos
os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que dela
seria objeto.
§ 4~ No caso do inciso VIII do art. 33, os administradores, se houver urgência e com autorização de titulares de
mais da metade do capital social, podem requerer concordata
preventiva.
§ 59 As deliberações tomadas de conformidade com_ a
lei e o contrato vinculam todos os sócios, ainda que ausentes
ou dissidentes.
Art. 35. A assembléia pode, também, ser convocada:
I - por sócio, quando os administradores retardarem a
convocação, por mals de dois meseS, nos casos previstos em
lei ou no contrato, ou por titulares de mais de um quinto
do capital, quando não atendido, no prazo de oito dias, pedido
de convocação fundamentado, com indicação das matérias
a serem tratadas;
II- pelo cons-elho fiscal, se houver, nos casos a que alude
o inciso V do art. 31.
Art. 36. A assembléia dos sócios instala-se com a presença, em primeira convocaÇão, de titulares de três quartos,
no mínimo, do capital social, e, em segunda, com qualquer
número.
§ 1,. O sócio pode ser representado na assembléia por
outro sócio, ou por advogado, mediante outorga de mandato
com especificação dos atos autorizadOs. O instruMento será
levado a registro, juntamente com a ata.
§ 2~ Nenhum sócio, por si ou na Condição de mandatário-, pode votar matéria que lhe diga respeito, diretamente.
Art. 37. A assembléia será presidida e secretariada por
sócios escolhidos entre os presentes: Dos trabalhos e deliberações será lavrada, no livro de atas da assembléia, ata assinada
pelos membros da mesa e por sócios participantes da reunião,
quantos bastem à validade das deliberações; mas sem prejuízo
dos que queiram assiná-la.
§ 1~ Cópia da ata autenticada pelos administradores,
ou pela mesa, será, nos vinte dias subseqüentes à reunião,
apresentada ao registro próprio; para arquivamento e averbação.
§ 2" Ao sócio, que o solicitar, será entregue cópia autenticada da ata.
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Art. 38. Ressalvado o disposto no § 2' do art. 22, no
art. 23, e nos§§ 19 e 2 9 do art. 25, as deliberações dos sócios
serão tomadas:
I - p~los-vot?s correspondentes, no mínimo, a três quartos do cap1tal social, nos casos previstos nos incisós V e_ VI
do art. 33;
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II- se excessivo em relação ao objeto da sociedade.
Parágrafo único. A ata da assembléía que tenha aprovado
a redução do capital será publicado, no órgão oficial da União,
ou do Estado, conforme o local da sede da sociedade, e em
outro jornal de grande circulação.
Art. 44. No caso do inciso I do artigo anterior, a -redução do capital será realizada com a diminuição proporcional
do valor nominal das quotas, tomando-se efetiva a partir da
averbação, no registro próprio, da ata da assembléia que a
tenha aprovado.
Art. 45. No caso do inciso II do art. 43, a redução
do capital será feita restituindo-se parte do valor das quotas
aos sócios, ou-dispensando-se as prestações ainda devidas
com diminUição proporcional, em ambos os casos, do valo;
nominal das quotas.
§ 19 No prazo de três meses, contado da data da publicação da ata d~ assembléia que aprovar a redução, o redor
_quirografário, por título líquido anterior a essa data, poderá
opor-se, judicialmente, ao deliberado.
§ 29 A redução somente se tornará eficaz se, dentro
nesse prazo, não for impugnada, ou se aprovado o pagamento
-da dívida ou o depósito judicial do respectivo valor.
§ 39 Satisfeitas as condições estabelecidas no parágrafo
anterior, proceder-se-á à averbação, no registro próprio, da
ata que tenha aprovado a redução .
CAPÍTULO VIII

II - pelos votos correspondentes a mais de metade do
capital social, nos casos previstos nos incisos II, III, IV e
VIII, do art. 33;
··
III- pela maioria dos votos dos presentes, nos demais
cas?s previstos na lei ou no contÍ'ato, se este não exigir mâioria
ma1s elevada.
Art. 39. Quando houver modificação do contrato fusão da sociedade, incorporaçãcr-de outra, ou dela por o~tra,
terá o sócio, que dissentiu, o direito de retirar-se da sociedade
n?s trinta dias subseqüentes à reunião, aplicando-se, no silên:
ao do contrato social antes vigente, o disposto no art. 79.
Art. 40. A assembléia dos sócios deve realizar-se ao
menos ·uma vez por ano, nos quatro meses seguintes ao térmi- _
no do exercício social, com o objetiVo de:
I - tomar as contas dos administradores e deilberar sobre
o balanço patrimonial e o de resultado económiCo;
I I - designar administradores, quando for o caso;
III- tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia.
. § 19 Até um més antes da data marcada para a assembléta, os documentos referidos no inciso I deste artigo devem
Da Dissolução
ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebiArl.
46.
A
sociedade
se dissolve, de pleno direito,
mento, à disposição dos sócios que não exerçam adminisquando
ocorrer:
tração.
I - o vencimento do prazo de duração, salvo se, vencido
~'§ 29 Instalada a assembléia, Proceder-se-á à leitura dos
este e sem oposição de sócio, ri.ão entrar a sociedade em
documentos referidos_no parágrafo precedente, os quais serão
liquidação, caso em que se prorrogará por tempo indetersubmetidos, pelo presidente, a discussão e votação, nesta não
-minado;
podendo tomar parte os membros da administração e, se houI I - o consenso unânime dos sócios;
ver, os do conselho fiscal.
III- a deliberação dos sócios, por maioria absoluta, na
9
§ 3 A aprovação~ sem reservas, do balanço patrimonial
sociedade de prazo indeterminado;
e do de resultado económico, salvo erro, dolo ou simulação,
IV- a falta de pluralidade dos sócios, não reconstituída
exonera de responsabilidade os membros da administração
no
prazo
de doze meses;
e, se houver, os do conselho fiscal.
V - a extinção, na forma da lei, de autorização para
§ 49 Extingue-se, em dois anos, o direito de anular a
·
funcionar;
aprovação a que alude o parágrafo anterior.
VI
a
declaração
da falência.
Art. 41. As deliberações infringentes do contrato ou
Art. 47. A sociedade pode ser dissolvida, judicialmenda lei tomam ilimitada a responsabilidade dos. que, expressate, a requerimento de qualquer dos sócios, quando:
mente, as aprovaram.
I - anulada a sua constituição;
CAPÍTULO VII
I I - exaurido o fim social, ou verificada a sua inexeqüiDo Aumento e da Redução do Capital
bilidade.
.
,_
.
.
.
Art. 48. O contrato pOde prever outras causas_de dissoArt. 42. Ressalvado o disposto em lei especial, integralução, a serem verificadas, judicialmente, quando contestadas.
lizadas as quotas, pode o capital ser aumentado, com a correspondente modificação do contrato.
_ __,
Art. 49. Ocorrid3. a dissolução, cumpre aos adminis§ 19 Até trinta dias após a deliberação, terão os sócios
tradores providenciar, ímediatàmente, a investidura do liqüipreferência para participar do aumento, na proporção das
quotas de que sejam titulares.
_
_ dan~e e restrinW.r a gestão própria aos negócios inadiáveis,
§ 29 À cessão do direito de preferência, aplica-se o dis- ·vedadas novas operações, pelas quais responderão~ sOlidária
e ilímitadamente.
posto no caput do art. 8'
Parágrafo único. DissOlvida de pleno direito a sociedade
§ 39 Decorrido o prazo da preferência e assumida pelos
'
pode p sócio requerer, desde logo, a liquidação judicial.
sócios, ou por terceiros, a totalidade do aumento, com a conArt. 50. Ocorrida a hipótese prevista nó arl. 46, inciso
cordância daqueles, realizar-se-á a assembléia dos sócios, a
V, do Ministério Público, tão logo lhe comunique a autoridade
fim de aprovar a modificação do contrato.
competente, promoverá- a liquidação judicial da sociedade
Art. 43. Pode a sociedade reduzir o capital, mediante
se os administradores não o tiverem feito nos trinta dias seguin~
a correspondente modificação do contrato:
tes à perda da autorização, ou se o sócio não houver exercido
I - depois de integralizado, se houver perdas irreparáa faculdade assegurada no parágrafo único do art, 49.
veis;
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Parágrafo único. Caso o Ministério Público não promova
a liquidação judicial da sociedade, nos quinze dias subseqüen-

tes ao recebimento da comunicação, a autoridade competente
para conceder a autorização nomeará interventor, com poderes para requerer a medida e administrar a sociedade até
que seja nomeado o liqüidante.
Art. 51. Se não estiver designado no contrato social,
o liqüidante será eleito por deliberação dos_ sócios, podendo
a escolha recair em pessoa estranha à sociedade.
§ 1" O liqüidante pode ser destituído, a todo o tempo:
a) se eleito pela forma prevista neste adígo-; mediante
deliberação dos sócios;
b) em qualquer caso, por via judicial. a requerimento
de um ou mais sócios, ocOrrendo justa causa.
§ 2" A liquidação da sociedade se processa de conformidade com o disposto no capítulo seguinte.

CAPÍTULO IX
Da Liquidação
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síve alienar bens móveis ou imóveis, transigir, receber e dar
quitação.
Parágrafo único. Sem estar expressamente autorizado pelo contrato social, ou pelo voto da maioria dos sócios, não
pode o liqüidante gravar de ônus reais os móveis e imóveis,
contrair empréstimos, salvo quando indispensáveis ao pagamento de obrigações inadiáveis, nem prosseguir, embora para
facilitar a liquidação, na atividade social.
Art. 56. Respe"itamos os direitos dos credores preferenciais, pagará o liqüidante as dívidas sociais, proporcionalmente, sem distinção entre vencidos e vincendas, mas, em relação
a estas, com desconto.
Parágrafo único. Se o ativo fõr superior ao passivo, pode
o liquidante, sob sua_responsabilidade pessoal, pagar, integralmente, as dívidas vencidas.
Art. 57. Os sócios, por ~ai~ria de votos, podem resolver, antes de ultimada a liqüidação, mas depois de pagos
os credores, que o liqüidante faça rateios por antecipação
-- da partilha, à medida em que se apurem os haveres sociais.
Art. 58. Pago o passivo e partilhado o remanescente,
convocará o liqüidante assembléia dos sócios para a prestação
final de contas.
Art. 59. Aprovadas as contas, encena-se a liquidação,
e a sociedade se extingue, ao ser averbada nq registro próprio
a ata da assembléia.
_
Parágrafo único. O dissidente tem o prazo de trinta dias,
ã contar da publicação da ata, devidamente averbada, para
promover a ação que éóuber.
Art-. 60. Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito
s6 terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida
em partilha, e a propor contra o liqü1dante, se for o caso,
· ação de perdas e danos.
Art. 61. No caso de liquidação judicial, será observado
o disposto na lei processual, nomeado o liqüidante em reunião
convocada e presidida pelo juiz.
_ Paqígrafo único. Q_juiz pode recusar pessoas sem idoneidade para aquelas funções, nomeando Iiqüidante de sua confiáriça.
Art. 62. No curso ctâ. liquidação judicial, o juiz convocará, se necessário, assembléiaS para deliberar sobre os inte-re_sSes da liqüidação e as presidirá, resolvendo, sumariamente,
as questões suscitadas.
Parágrafo único. As atas das assembléias serão, em cópia
autentica, apensadas ao processo judiCial.
CAPÍTULO X

Art. 52~ Dissolvida a sociedade e nomeado o liqüidante
na forma do disposto nesta lei, procede-se à sua Iiqüidação,
de conformidade com os preceitos deste capítulo, ressalvado
o disposto no ato constitutivo ou no instrume_n_to_d_c dissolução.
Parágrafo único. O liqüidante, que não seja administrador da sociedade, invcstír-se-á nas funções averbada a sua
nomeação no registro próprio.
Art. 53. Cbtfstituem deveres do liqüidante:
I --averbar e publicar a ata, sentença ou instrumento
de dissolução da sociedade;
II -arrecadar os bens, livros e_ documentos da socied11de~
onde quer que estejam;
III -proceder, nos quinze dias seguintes ao da sua investidura e com a assistêri.cia, sempre ·que pósSfvel, dos administradores, ao levantamento do _inventário e do balanço geral
do ativo e do passivo~
·
·IV -ultimar os negócios da sociedade_, realizar o ativo,
pagar o passivo e partilhar o remanescente entre os sócios;V- exigir dos qUotíStas, quando insuficiente o ativo à
solução do passivo, a integr-alização de suas quotas e, se for
o caso, as quantias necessárias, nos limiteS da respOnsaOllidade
de cada um e proporcionalmente à respectiva partiCipação
nas perdas, repartindo-se, entre os sócios solventes e na mesma proporção;· o devido pelo insolvente;
VI -convocar assembléia dos quotistas, cada seis rilese_s,
para apresentar relatório e balanço do _es_tado da ljquidação,
prestando conta dos ato__s praticados durante o semestre, ou
sempre que necessário;
VII -confessai' a falência da sociedade e pedir concordata, de acordo com as formalidades prescritas;
VIII- finda a liquidação, apresentar aos sócios o relató-rio da liqüidação e as suas contas finais; - -------IX -averbar a ata da assembléia, ou o instrumento firmado pelos sócios, que Considerar encerrada a liquidação.
Parágrafo único. Eril todos os atos, documentos ou publicações, o liquidante empregará a firma ou denominação Social
sempre seguida da cláusula "em liquidação" e de sua assinatura individual, com a declaração de sua qualidade.
Art. 54. As obrigações e a responsabilidade do liqüidante regem-se pelos preceitos peculiares aos dos administradores da sociedade liqüidanda.
Art. 55. Compete ao liqüidante representar a sociedade e praticar todos os atas necessários à sua liquidação, inclu- ,

_Disposições Finais

SEÇÁO I
Dos Direitos e Obrigações dos Sócios

Art. 63. As obrigações dos sócios comeÇ-am, imediatamente, com o coriirato, se este Dão fixar outra da"t3, e terminam quando,liqüidada a sociedade, se extinguirem as responsabilidades sociais.
Art. 64. O sóciÔ não pode ;e-r s~bstituído no exercício
das suas funções, sem o consentimento· dos demais sócios,
expresso em modificação dp contrato social.
_- Art. 65. A cesSão totafou parcial de quota, sem a correspondente mÕdificação do contr3to soei~ com o consentimento dos demais sócios, não tera eficácia quanto a estes
e à sOciedade.
Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada mo·
dificilção do contrato, responde o cedente, solidariamente,
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com o cessionário;perari.te" a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha, como sócio.
_ Art. 66. · Os- sócios Sã:ó obrigados, na forma e_ prazos
previstos, às contribuições eStabelecidas no contrato social.
O que deixár de fazê-lo, nos trinta dias seguintes à notificaçãO
peta sociedade, responde perante esta pelo dano emergente
da mora.
Parágrafo únicó. Verificada a mora, poderá a maioria
dos demais sócios preferir, à indenização, a exclusão do sócio
remisso, ou- reduzir-lhe a quota ao montante já realizado,
aplicando-se, em ambos os casos, o disposto no § 1"' do art.
79.
.
Art. 67._ ' d sódo'que-; â."tfhdo de quota social, t~ansmitir
domínio, posse _ou uso 1 respOnde pela evicção; e, pela_solvência do devedor, o que trans~erii" crédito~
·
A:rt. 68. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa âos lucros e das perdas, na proporção das respectivas
·
_
_
quotas.
Art. 69. É nula a estipulação contratual que exclUa
qualquer sócio de particip~r dos lucros e das perdas.
Art. 70. - A. distribuição de lucros ilícitos oú "fiétíciós
acarreta 'responsabilidade solidária dos administradores que
a realiZarem é dos- sóciós' que· os receberem, conhecendo _ou
devendo co!J.hecer-lhes a ilegitimidade. . ·

sEÇÃO II
Das Relações da Sociedade com Terceiros
Art. 71. A sociedade .de responsabilidade limitada adquire direitos, assume obrigações e procede, judicialmente,
por meio, de ·administradores com poderes especiais; ou, _não
os havendo, por intermédio de qualquer administrador.
Art. 72. Os bens particulares dos sócios não podem
ser executados por dívidas. da sociedade, senão depois de executados os bens sociais. Art. 73. O sócio, admitido em sociedade já constituída,
não se exime das dívidas sociais anterior~s à admissão.
Art. 74. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução
sobre o que a este coub~r nos lucros da sociedade, ou na
parte que lhe tocar em liquidação.
Parágrafo úilico. Se ·a socjedade não·_~stiv~~ disSolvida,
pode o credor requerer a liquidação da. quota do devedor,
cujo valor, apurado n_a forma do ai:{:. 79, será depositado
em dinheiro, ou no jti.ízó da execução, a~é três meses após
aquela liquidação.
~
Art. 75. Os herdeiros do cônjuge de sócio, ou o cônjuge
do que se separou, jUdicialmente, não podem ex1git. desde
logo, a parte que lhes couber na quota social, mas co~correr
à divisão periódica dos lucros, até que se ~iquide a socte4ad~.
SEÇÁO III
__
Da Resolução da SoCiedade em Relação a um Sócio
Art. 76. No caso de morte de sóci9,-liquidar-se-á a sua
quota, salvo se:
·
I - o contrato dispuser, diferentemente;
II- os sócios renlariescentes optarem pela dissolução da
sociedade;
III -por acordo. com os herdeiros, ·regular-se a substi;~
tuição do sócio falecido..
Art. 77. Além dos casos previsto na lei ou no contrato,
qualquer sócio pode retitar-se da sociedade; se de prazo inde- ·
terminado, mediante notificação aos deniais sóCios, com ante-
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cedência mfnirria de dois meses; se de prazo determinado,
provando, judicialmente, justa causa.

·

·

Parágrafo único. · Nos trinta dias subSiqüeiltes à notificação~ podem os demais sócios optar pela dis'sólução da sociedade.
Art. 78. Ressalvado o disposto no art: -66-e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído, jUdicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave
no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente.
Parágrafo único. Será de pleno direito éXcluído da sociedade o· sócio declarado falido, ou aquele Cuja quota tenha
Sido liquidada nos temias do parágrafo UriiêO 00 art. 74.
Art. 79. Nos casos eni que a sociedade s'e resolver em
relação a um sócio, o ·valor da sua quota, considerado pelo
montante, efetivciritente realizado, liquidar-·se-á, salvo disposição contratual em contrário, Com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, ve~fi~da em -balanço,
especialmente levantado.
- ··-§ 19 O Capital social sofrerá a correspondente redução,
Salvo.se os demais sócios suprin!m ·o Valor da quota.
§ 29 A quota liquidada será paga em dihheiro, no prazo
de três meses, a partir da liquidação, salvo aCOrdo, ou estipulação contratual em contráriq:
- -- - - Art. 80. A- retirada, exclusão ou morte do sócio não
o exime, oU a seUs herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois a:nos após âVerbada a resolução
da s-ociedade; nem nos dois prif!1eirôs Càsos; pelas posteriores
e ~nl 'igual prazo, e~quanto não se requerer a: ãverbação.
SEÇÃOIV
Do Regil5tro Pi-ório
~· , Art. 81. Sem prejufzo .do,qispo.sto ~o art. 1.364 do Código Civil (Lei no 3.071, de 10 .de janeiro de 1916), o registro
próprio das sociedades d~ responsabilidade limitada, no que
não colidir com_ as disposições desta lei, .continua sujeito ao
Registro do Comércio; regulado pela Lei n° 6.939, de 9 de
setembro de 1981, alterada pela Lei n"' 8.209, de 18 de julho
de 1991, e, no que couber, pela Lei n"' 4.726, de 13 de julho
~
de 1%5.
Parágrafo útlico. O -iliSfrumento' pártfcillar, arquivado
no Registro do Corn,,ércio e levado ao Registro de Imóveis,
será considerado. como _instf4m~nto _l:táq_il para transferir a
propriedade imobiliária.
Art. 82. Esta- lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 83. Revogam-se o Decreto no 3.708, de 10 de janei----ro de 1919, e demais disposições-erri cóiltrário.

Jusi;Ocàção
O vetusto Decreto n° 3.708, de 10 de janeiro de 1919,
que '"Regula a constituiçãO de sociedade por qúotaS de responsabilidade limitada", composta· de 19 artigos e com força de
lei, não atende mais aos interesses daquelas sociedades, notadamente, quando o País passa pOr transformaç~s profundas
em busca do almejado desenvolvimento económtco. '
Além disso, tais sociedades _não se regem apenas. pelo
Decreto no 3.708/19, mas ainda pelo Código Comercial (dever
de obediência), pelo Código Civil (formação, dissolução e
atas diversos), pelo Código de Processo Civil (dissolução),
pela Lei dê: Falência e pela Lei das SociedaQes por A:ções,
esta aplicada supletivamente.
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O Projeto de Lei da Câmara n' 118, de 1984 (n' 634/75, pressão a ser gravada, de forma inviolável e indelével, em
na Casa de origem) que "Institui o Código Civil'_'- ora com sua carteira de identidade civil.
§ 1" A expressão não-doador seiá gravada na carteirá
tramitação sobrestada no Senado Federal - , foi submetido
ao COngresso Nacional pelo então Presidente Ernesto Geisel 1 de identidade do cidadão que, por conVicções pessoais, optar
sendo MinistrO da .Justiça Armando Falcão, cuja ExposiÇão- por esta condição no ato de expedição do documento_.
§. 29 No caso do parágrafo anterior, a gráV:ação setá
de Motivos GM 0212-B, de 6 de junho de 1975, informa
que o "anteprojeto é de autoria dos Professores Miguel Reale, obrigatória para impedir a doação na ausênciao de vontade
na qualidade de Supervisor, José, Ebert Chamoun, Clovis manifesta do seu portador.
§ 39 O cidadão juridicamente capaz já portador de cardo Couto e Silva e Torquato·-castro".
_
Esse Projeto de Código Civil conserva, em seu âmbito, teira de identidade terá prazO de cinco anos, a contar da
publicação desta lei, para registrar a opção referida no caput
o Direito das Obrigações, sem distinção entre obrigãções ciVis
deste artigo.
e mercantis, cuidando, inclusive, das atividades negociaís ou
_§ .4_9 Ocorrendo a morte no prazo estabelecido no paráempresárias em geral. Daí, contemplar, no Livro II - P.o
grafo anterior e não havendo mahifdtã.ção expressa da vontaDireito da Empresa, o Título II - Da Sociedade e neste
no Substpitulo II -Da Sociedade personificada, ~ Capítul~ de, será procedida a retirada de_ c;Jrg_ãos, desde que não haja
manifestação contrária por parte de cónju:ge, ascendente ou
I - Da Sociedade Simples (arts. 1.000 a 1.036) e o Capítulo
descendente.
__
_
IV- Da Sociedade Limitada (arts. 1.055 a 1.087).
.
Art: 49 As deSpesas hospitalares com a reinoção de teciContudo, não se pode ficar, indefinidamente, à espera
dos, órgãos ou partes do corpo humano para fins de transda aprovação defmitiva do Projeto de Código Civil. E, a exemplante, no caso d_e _ doador associaçlo .a. entidad.es de seguro
plo do ocorrido com as Sociedades por Ações, quando da
particulares, correm por conta dos planos ou seguros de saúde
aprovação da Lei n" 6.404, de 15_de fevereiro de 1976, deve
se extrair, também, desse Projeto, uma nova-lei das Socie- privados aos quai:S.o doador esteja eventualmente vinculado.
: ~ , 19 , Para qs efeitos de_ reSsai"éimento daS despeSas a
dades de Responsabilidade Limitada.
.
que se refere o caput deste artigó,· não será -coriSiderado inaÉ o que visa a presente Proposição. Ela se baseia, pois,
dimplente o segurado-doador que. esteja em débito_ com a
fundamentahnente, no aludido PLCn• 118, de 1984, concorporando, entretanto, sugestões apresentadas por empresários seguradora por prazo não superior a trinta dias.
Art. 59 A comercialização-, intermediação e o uso não
e especialistas interessados, a exemplo do II SiriipósiO sobre
autorizado de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano
a Reforma da Legislação das Sociedades por Quotas, realizado
objetos desta lei con-s•ituem cririlé íháfianCável e imprescriem Porto Alegre, de 21 a 23 de setembro de 1977 (apud
tível, insusceptível de graça, indulto, suspensão .condicional
Nelson Abrão, "Sociedade por Quotas de Responsabilidade
ou redução da pena; de qualquer modalidade de cumprime-nto
Limitada", ed. Saraiva, S. Paulo, 1979, pp. 13-17),e, ainda,
da pena em liberdade, em regime- de prisão aberta ou semido Simpósio anterior, também realizado naquela Cidade, de
aherta.
9 a 11 de dezembro de 1970 (Id. id., "Transformação da
Art. 6~> O Poder Executivo regulamentará esta lei no
Sociedade Anónima em Sociedade por Quotas de Responsaprazo de 120 (cento e cinte) dias contados de sua publicação.
bilidade Limitada", ed. Saraiva, S. Paulo, 1977, pp. 45-51
Art. 79 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Espera-se, assim, dos ilustres Pares, o· acolhimento e,
Art. 89 Revogam-se as disposições em c_ontrário.
mesmo, o. aperfeiçoamento, do presente ·projeto-de Lei.
Sala das Sessões, 20 de abril de 1993. -Senador Magno
Bacelar.
Justificação
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
A Lei n~' 8:489, de 18 de novembro de 1992, v~i9 su~stituir
Revisão Terminativa)
a ultrapassada legislação brasileira que_ regulava a remoção
de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano para fins tera- ·
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 47, DE 1993
pêuticos e científicos, de modo a compatibilizá-la aos avanços
Dispõe sobre a retirada de teddos, órgãos ou partes
da Medicina e da Biologia.
do corpo humano destinados a transplantes e dá outras
Todavia, ao exigir que, para a realização de transplantes ·
providências.
post-mortem, o doador tenha realizado em vida manifestação
específica de vontade ou que a família, no momento de maior
O Congresso Nacional decreta:
impacto da perda, se submeta aos rigores da burocracia, como
Art. 1~' A doação d~ tecidos, órgãos ou partes do corpo
úni(;_3s formas de viabilização do ato, a legislação atual presta
humano para fins de transplante obedece o disposto nesta
um deserviço à vida e à solidariedade humana.
lei.
Com este projeto de lei pretende-se oferecer à sociedade
Art . .29 Toda pessoa juridicamente capaz, -deSde que
não tenha se manifestado oficialmente em contrário, será po- ·um instrumento étí~-jurídico·capaz de, ao dessacralizar um
tema da maior releVância para a causa da vida, proteger os
tencialmente doadora de tecidos, órgãos ou partes 'do corpo
interesses e os sentimentos dos cidadãos, reduzindo os espaços
humano para fins de transplante ..
de atuação dos transgressores que hoje atuam no vazio legal.
Parãgrafo único. A remoção de orgãos e tecidos objetos
, - A exigência de ·declaração explícita de "Não-n'Oãdor"
desta lei far-se-á após ocorrência de morte enc~fálica, constagraVada em documento de identidade expedido pela autoritada mediante métodos clínicos consoantes às recomendações
dade competente Visa a resguardar o direito_e a vontade não
da Organização Mundial de Saúde.
alienáveis do cidadão em face da legislação qtie se ptopõe
Art. 3• A doação post-mortem de tecidos, órgãos e parregulamentar disposição constitucional para a remoção de órtes do corpo humano será feita sempre que o cidadão não
gãos, tecidos e subStâncias humanas para fins de transplante.
tenha expressado em vida a sua condição de não-doador, ex-
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paga paia que os armaZénS guãrdem essas mercadorias e lá
elas apodrecem.
-O que significa isso, Sr. Preside_nte_? Safadeza, lâdroagem.
modahdade de cobertura, restringindo assim a ação do Estado
No início do Governo do Presidente Collor, fui testemuaos menos favorecidos.
nha do grande número de processos movidos_ pela Conab conFinalmente, ao_ tipificar com crime inâf~~Çável e Ímpres- tra_ esses armazéns. Inclusive,_ está aqUi nO jofrial a notícia
critfvel a comercialização, intermediaÇãO o u~ não autoride q~e o Presidente da Conab e o próprio Ministro falam
zado dos elementos acima referidos, procura-se desestimular sobre ·•cerca de quinhentas ações contra armazenadores, o
a prática de ilícitos decorrentes da inexistência de uma legisla- que significa a cobrança judicial de 1,5 trilhão de cruzeiros" ..
__ ---, __
,
ção contemporânea.
Tudo isso, Sr. Presidente_., já foi denunc-iado e todos já
É o que se pretende com o projeto em tela.
sahem o que aconteceu: verdadeiras gangs assaltaram o dinhei~
Sala das Sessões, 20 de abril de 1993. - Senador Ney
ro do povo, ao permitirem a contratação desses ãrma~én_s,
Suassuna.
cujos proprietários não tinham a mínima credibilidade, proporcionando-lhes um bom negócio.
LEGISLAÇAO CITADA
Não _me refiro ao atual Presidente da Con~b. pois s.s~
LEI N' 8.489; DE 18 DE_ NOVEMBRO DE 1992
está procurando_acertar. Inclusive, tivemos ocasiâo de conversar por mais de duas_ horas, quando mostrei-lhe o cuidado
Dispõe sobre a retirada e transplante de tecidos,
que deve ter para se cercar de pessoas sériaS que não prejudiórgãos e partes do corpo humano, com fins terapêuticos
quem seu trabalho.
e científicos e dá outras providências.
Mas o que se_ vê, Sr. Presidente?
__
.
Conversei co_m_ o Presidente ]tamar Fr:anço, que se mos~
trou preocupadíssimo com· esse problema de abastecimento,
·rA~ c-;~;;~~~: d~· A:;;~~-t~;-· so·~;~;; =-~n~;;;;~·-T~;.
e aproveitei a oportunidade para mostrar a Sua Excelência
minativa.)
os caminhos que devem ser seguidos, pois tenho experiência
desde o tempo em que o Partido TrabalhiSta assurriíi.a a Cóbal,
Os projeto.s_Iidos serãôpublicados e remetidos às coipisno Nordeste, e administrei essa importante área,_ que foi a
sões competentes.
única a não apresentar_ problemas. Tenho experiência e conheO SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira)- Há oradores
cimento de causa.
inscritos.
Desejo ajudar o Presidente Itamar Franco, pois tenho
Concedo a palavra ao _n.obre Senador Ney Maranhão.
certeza das suas boas intenções no que tange à ~olução_ da
miséria que grassa neste_PaiS e qUe faz com que os supermerO SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE._ Pronuncia o
cados _sejam saqueados, como está_ o_correndo no Rio de Janeiseguinte discurso. Sem reViSão do orador.)- S.r. Presidente,
ro e em outras áreas populosaS, mostrando_-nos que acima
Srs. Senadores, tive ocasiãO, várias vezeS, de mostrai' deSta
da lei está a necessidade elo povo.
tribuna a importância do abaslecimento alimentício às populaSr. Presidente, neste momento, quero fazer um apelo
ções carentes deste País. ·
veemente ao Ministro da Agricultura- para que S. "Ex~ nãó
Elaboramos um plano de abastecimento, assessorado por
cause mais constrangimentos ao Senhor Presidente da Repúum dos funcionários de maior experiência em abastecimento
blica co~ o_bs~rvações tais com_o: "Oª'_ alimentos apenaS t?Stâo
alimentício no Brasil, Dr. Hugo Vasconcelos, que levei ao
perdendo a qualidade, não estão se estrãgando". O que signi~
Senhor Presidente da Repúblir·a, meu caro amigo Itamar Franfica fsso, Sr. Presidente? Num momento em que o mise_rável
co, e. ao Presidente da Cona.P.._ pessoa de sua inteira_ confiança.
do Nordeste não tem o que comer, num momento em que
Mas, mesmo antes disso, Sr. Presidente, sempre me bati
supermercados são saqueados, surgem esses escândalos sobre
por -essa área, repetindo aquela frase do grande líder chinês
o alimento armazenado que está se estfã.garido. Ess-e alimento,
Mao-Tsé-:-Tung: "'Povo d~,barriga chc_ia_não pep.sa em revoluentão, deve servir apenas para ração animal, não para pessoas!
ção".
_
- _ -Sr. Presidente, o Ministro Lázaro Barboza é muito técniFui Superintendente da Cabal, rio Nordeste, durante dois
co, entende de armazenagem, mas é como diz aquele adágio
anos, comandando do Estado da Bahia ao Estado da Paraíba.
popular do Nordeste: ·"Se colocar carne de boi muito gorda
Éramos responsáve1S-p0!"65% das atividades da Cobal naciono prato, S. Ex~ pensará que é de porco'~. S. -Ex~ não entende
nal,, naquela época, coordcn.ando os programas alimentares
disso.
das populações carentes daquelas regiões. Por isso mesmo,
ISso me lembra quando o Presidente Fernando Collor
Sr. Presidente, conheço profundamente essa matéria.
mandou alimentos para serem distribuídos no Nordeste, eu
ExistC- fio Brasil, wna população, pratfc3.ment€i equiva~
já havia dito ao Presidente que não entregasse aqueles mais
lente à da Argentina, precísã.ndo ser alimentada,_ pois o seu
de um bilhão de_sacol_ões a prefeitos, que os usariam politicaganho t! menor que um saláriO iriínlino. No entanto, Sr. Presi:.
mente. Observei que o Exército poderia fazê-lo. O Presidente
dente, persistem certos fatos, nos quais s6 se acredita vendo:
me deu razão, e o Sr. Hugo Vasc_oncelos foi o homem que
de uma safra de setenta milhões de toneladas de grãos, como
comandou o abastecimento, documenfado e respaldado pelos
é a nossa, 30% se perdem no campo.
Vejam V. Ex16 o eXemplo da China Popular, cuja safra- comandantes do Exército no Nordeste, pela sua capacidade,
seu conhecimento específico. Um homem que sabe dos probleé de oitocentas mil toneladas de. grãos e nada se perde.mas de abastecimento do Brasil desde que começou a trabalhar
0 mais grave, Sr. Presidenk, é que, dessa_ safra brasileira
de_ grãos, enquanto uma parte se perde no campo por falta -na Cobal, hoje Conab; um homem de responSabilidades. Pois
esse homem foi demitido pelo Sr. Ministro da Agricultura,
de transporte e armazenagem, outra ·parte se perde - não
juntamente com a diretoria da Conab, por supostas irregulaé de hoje, isso vem de governos passados, deSde _a época·
ridades...
do regime militar- de propósito, nos armazéns. O Governo
Outra inovação contida no Projeto diz respeitO àohdgato-

ried~de dos Plano.s de Saúde privados arcarem com os gastos
hosp1t~lares, na htpótese do segurado-do orador possuir esta

e

....... ·-· .... ·-·
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Falei com o Presidente Itamar c estiw com o Ministro
que me receheu muito bem. EstoU [alando aqui com o devld~
respeito que tenho a S._ Ex .. , o -riósso companheiro Deputado
Lázaro Barboza, e lhe disse. de viva voz, ji.mfo corri Csse
homem que foi demitido injustamente: .. Espero que V. Ex"
determine um inquérito para apuração das irregularidades,
porque avalizei o nome do Sr. Hugo Vasconcelos, que é urna
pessoa séria e que teve o aval das Forças Armadas quando
distribuiu os alimentos no Nordeste''.
Houve o inquéri-to e nada foi encontrado_quc desabonasse
o trabalho do Sr. Hugo Vasconcelos. Inclusive, S._ Ex•, o Sr.
Ministro, teve .a altivez de elogiar o seu trabalho depois de
pedir a sua demissão.
_
,
~-- ------~-_.
Levei essa documentação ao Pre_sidcnte da República _e,
hoje, estou aqui na tribuna para colaborar com Sua Excelência
no que se relaciona ao problema do abaste_cimento. Estou
aqui para ajudar a Conab, a nova diretoria que o-Presidente
nomeou depois de demitir aqueles que o Sr. Ministro Lázaro
Barboza lá colocou, que estavam patrocinando as mais gritantes irregularidades.
Nessa altura,- Sr. Ministro "Lázaro Barboza, -cu pediria
demissão. O Presidente Itamar ~inalizou a S. Ex~, mostrando-lhe que não é mais o homem de confiança do Ministério
da Agricultura;·mesmo assim, o Sr. MiniStro Lázaro Barboza
continua. É por isto, Sr. Presidente, que,· com a experiência
que nós temos de parlamento: faço um apelo a S.· Ex~ no
sentido de pensar-se ainda tem a confiança do Presidente
da República para continuar Ministro da Agricultura, depois
de um escândalo dessa natureza.
__
_ __ _
Sr. Ministro Lázaro Barboza, peço mais uma ve~ ~V.
Ex" que evite constrangimentos ao Presidente. da República
e peça a demissão de seu cargo. V.-Ex~ deve reconhecer que
nada fez, até agora, no MinistériO da Agricultura que servisse
aos propósitos para os quais foi nomeado, ou s_eja, desenvolver
a agricultura, desenvolver o abastecimento. O resultado esta
aqui, nas manchetes de O G[Oóo c Cm tOdos os jorriãis deste
País: os alimentos continuam estragando e a população brasi"" .leira, morrendo de fo_me.
0 Sr. Pedro Teixeira- Permité-me V. Ex~ um, aparte?

O SR. NEY MARANHÃO ....:.ou·ço, coin inu!to prazer:
-o nobre Senador Pedro Teixeira. _ _ _
O-Sr. Pedro Teixeira- Senador Ney Maranhão, quero
me atrelar, em parte, às considerações_seríssimas que V. Ex"
traz nesta tarde ao Senado Federal. Não chego, evidentemente, às raias de dizer que o Ministro da Agricultura deva
pedir demissão por considerar-se incompetente para decidir
matéria da sua área. Mas imagino que são ·exatamente aquelas
dificuldades decorrentes dos ajustes _do Governo Itamar que
talvez mudem após o plebiscito~ dificuldades da nece_ssidadc
de serem ocupados os cargos de segundo escalão com responsabilidades direcionadas c estreitadas de acordo_com_as_autorídades superiores. Nem sei,_ por exemplo, se as pe!>soas que
estão hoje na Conab, nos díversos Estados brasileiros, lá estão
por serem tecnicamente capacitadas ou ligadas ao Ministro
da Agricultura, de quem não squ porta-voz para defender
nesse descalabro que precisa ter um ponto final, quando a
fome· é um dos grandçs fantasmas desta época em que vivemos.
O SR; NEY MARANHÃO- E o pior é que temos comida
para dar.
O Sr. Pedro Teixeira - É verdade. O mais absurdo é
termos comid3:, mas não podermos distribuí-la, porque se
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anunciou que ela está "perdendo a cor", que o feijão ··deixou
de ser preto para ser branco".
O SR. NEY MARANHÃO- Dito pelo próprio Ministro
da Agricultura!
O Sr. Pedro Teixeira -É verdade. Q_uã.ndo um ministro
ve-m à Nação e dá uma explicação dessas, creio que ele falha,
pois dá acolhida. ajuda justamente_aqueles que talvez estejam
cometendo os desmandos. Uma autoridade não pode vir com
explicações desse gênero, simplesmente dizendo que o produto perdeu a qualidade. Ora, esse_ argunieflto não deve ser.
levado a sério. O ponto fulcral é que, na realidade, estamos
em ineio a uma crise de moralidade, de responsabilidade,
uma crise de atitudes. O Ministro Lázaro Barbozã precisa
ser mais definido, porque q povo só recebe isso como prova
de incompetência da classe política, da qual S. Ex• é_ um dos
representantes. Não v.ou chegar ao ponto de pedir que S.
Ex",. por sua incompetência, coloque o cargo à disposição;
mas. se S. Ex' continuar nesse caminho, baseando-se em argumentos insustentáveis, não críveis, não razoáveis, vou chegar
à -mesma conclusão de V. Ex•, nobre Senador: de que S.
Ex' está incapácftado para o cargó; pode até ter capacidade
para um outro, mas para ministro da Agricultura, principalmente na função -de distribuição de alimentos, de abastecimento, S. Ex~ deixa muito a desejar. O mais louvável de
tu?o é que V. Ex• venha hoje aCudir o Presidente da República, ajudando Sua Excelência a tomar as atitudes firmes
que a Nação está esperando. Faço coro com V. Ex'': não
podemos continuar inertes, inativos,-Sileinteis diante de tantos
desmandos; eles dão a:o povo brasileiro urna impreSSão altamente negativa dos seus dirigentes. Ess~ crise precisa ser enfrentada. Penso como V_ Ex": é o Ministro que deve enfrentá~ la, examiná-la, p~rscrutá-la, e não jogar para o Presidente
da República, como fez, a solução do problema. Ao colocar
na·quele _setor um elemento da confiança do Pre"sidente da
República, S. Ex" não só pode, por vias indiretas, ter reconheciao a Suã --própria "incompetência, colno também - o que
considero pior - ao invés de tentar solucionar a questão,
lançou nos ombros do Chefe da Nação a responsabilidade
pela definição do problema no final da jornada, porque estamos diante de um fato consumado. D~ maneira que levo
a V. Ex~ o meu aplauso sério, para que, juntos, possamos
fazer coro contra essa situação, ainda que isto vá desaguarna demissão de um ministro. Era esse o aparte que eu queria
fazer ao 'discurso -v. Ex~
O SR. NEY M.(I.RANHÃO ~Meu caro amigo, Senador
Pedro Teixeira, V. E)!:' é um homem experimentado na vida,
que também se formou na escola da vida; sabe, portanto,
que_ contra fatos não há argumentos. O Ministro Lázaro Barb_o_za não podia ter errado dessa fonnfi, principalmente porque
S. Ex~ foi Secretário-Geral do Ministério da Agricultura anteriormente. Por isso., era de se esperar que tivesse uma boa
experiência com relação aos proble;mas de abastecimento.
Quando me bato por essa;questão do abastecimento, façoo porque já tenho experiência neste setor. Em 1984, quando
fui Diretoi"-Presidente da Cobal - e por isto conheço de
perto o problema- ao iniciar a·minha administração. o órgão
arrecadava 5 bilhões de cruzeiros, e, ao final, deixei-o arreca~
dando 25 bilhões de cruzeiros. Mas sempre defendi a idéiã
de que a Cobal não foi feita para vender perfumarias: cerveja,
uísque, çtc.; pelo contrário, ela foi criada para vender dez
ou mais produtos básicos à população carente. Consegui convencer Sua Excelência o Senhor Presidente Fernando Collor
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a acabar com a Cabal, com a Cibrazem e com a CFP, porque
esses órgãos eram considerados antros de ladrOagem e- de
escândalos neste País; e montamos á Ctnlab. V. Ex• Sabe
de onde tirei a idéia? Primeiro, da minha experiência e, seguri.M
do, de um órgão que deu um exemplo maravilhoso em termos
de abastecimento no Estado de Pernambuco, criado pelo exGovernador Miguel Arraes: o .. cestão do povo", que alcançava, em todos os municípios do Estado_,_lO% da população.
Dos oito milhõt!s de habitantes, oitocentas míl pessoas passavam pelo "cestão do povo". Mas, nesse órgão, havia compe-
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produtos deterioram nos armazéns, e nfnguém responde pelo
erro, inclusive porque o governo não é responsável perante
o Parlamento. E ainda nesta hora em que V. Ex~ fala- com
t~nta segUrança, não há uma voz do PMDB que defenda
o Ministro.
O SR. NEY MARANHÃO- Senador Josaphat Marinho,
o Senado da República não é novidade para mim, porque
sou um homem que fala abertamente, que diz o que sente.
V. Ex• sabe que é um dos meus gurus neste_ Senado FC:dcral;
é oma das cabeças pensantes que mais respeito e que sempre
procuro para tomar alguns conselhos. É como dizemos no
Nordeste: "Conselho é como rapé: toma quem quer". E
gosto de tomar conselhos, Principalmente de quem possui
experiência, saber jurídico e saber da escola da vida.
O Sr. Josaphat Marinho - V. Ex• sabe o quanto tem
de retribuição no mesmo gesto.

tência, tiavia pessoas que suavam a camisa. O Bandepe, naquela· época, Senador Pedro Teixeira, financiava os médios e microprodutores de feijão -.feijão-demacassar, de fava- e de milho no município onde plantavam.
Eles ganhavam o fre_te, e podíamos oferecer um produto barato ao povão. O GOvernador comprava o resto dos produtos
-ao todo, doze. Hoje, a Conab hoje é o "cestão" nacional;
só está faltando um comandante. no MinistériO da Agricultura.
O art. 159 da Constituição garante aquele dinheirinho
O SR. NEY MARANHÃO- Muito obrigado, nobre Separa o Nordest_e, __ Norte, Sudeste, que ffnancia o pequeno
nador. Contudo. Cóm relação ao seu ã.parte-;ffefifütã-me, com
agricultor. Mas o povo está morrendo de fome, embora os
todo o respeito, discordar no que concerne ao presidenciaarmazéns estejam abarrotados- e V. Ex~ sabe que armazéns
lismo. V. Ex~ sabe que tenho urna emenda em favor da reeleiabarrotados de mercadoria rendem muito para o cidadão que
ção de Presidente da República, de GOvermldores, de Prefeiarmazena. Então, é-um negócio _em que só_se acredita vendo.
toS, no ,regime p'residencialista. Aliás, foram enviadas cartas
Assim, sugiro ao Sr. Ministro da Agricultura, em que
aos prefeitos das 5.000 comunas brasileiras, pedindo o seu
pese todo o respeito que tenho por S. Ex•, que peça demissão,
apoio para esta emenda. Cito, como exemplo, os ex-prefeitos
Jaime Lerner e Jarbas Vasconcelos. Este, quando foi prefeito
para não constranger o Presidente Itamar Franco; ponha seu
Qoné na cabeça e volte para a Câmara dos Deputados, pois,
pela primeira vez, obteve, segoodo pesquisa feita, a aprovação
aqui, S. Ex~ farâ um trabalho melhor do que o grande desserde _80% dos entrevistados. Assim, na minha emenda, peço
viço que está prestando ao povo brasileirO, principalmente
que os prefeitos dêem apoio aos parlamentares, para que
nesta época de fome, _de miséria. de invasões de supermereles próprios tenham direito à reeleição, uma vez aprovados
cados, problemas que S. Ex· não tem a mfnima competêhcia
pelo povo.
Tenho certeza de que há, neste País, centenas de jarbas
P.ara resolver.
Tem razão a minha companheira de Partido, Senadora
vasconcelos e jaimes lerner. Os Governadores-António Carlos
Júnia Marise, quando convoca o Ministro para-vir ao Senado.
Magalhães; Ciro Gorri.eS, HeUo Garcia- e lembro aqui tamMas S. Ex~ sabe que, se for argüido pelos Senadores, vai
bém a minha amiga Senadora_:__ e tantos outros estão fazendo
ficar em palpos de_ aranha; não vai ter corno respOnder aos
um ótimo governo - as pesquisas mostram a satisfação do
questionamentos, porque contra fatos não há argumen.tos,
povo.
e a situação é esta: o povo brasileiro está morrendo de fome,
Nobre Senador, penso que necessitamos de partidos fortes_ Entretanto, agora não é a hora do parlamentarismo. Daenquanto os armazéns estão abarrotados.
Dizia muito bem, ontem, se não me engano, o·Goverqui a dez, qUinze ou vinte anos, o parlamentarismo poderá
nador da Bahia, Antônio Carlos __Magalhães, sinalizando:
vencer, mas agora, não. O Pióprio Parlamento deu o exemplo,
através do· meu companheiro e contertâneo Deputado Inocên"Presidente Itamar, vamos ajudá-lo". Este Senador aqui também vai ajudá-lo: mande os Ministros ü1co_mpetentes colocacio Oliveira, Presidente da Câmara dos Deputados. Nessa.
rem o boné na cabeça e saírem rapidinho; e o maior incompeCasa, a maioria maciça desejava o parlamentarismo; mas ele
tente é o Ministro Lázaro s·arboza, que ainda teima- em ser
dizia: "Façam O qUe digo, mas não façam o que faço", porque,
ministro.
se assim fOsSe, elegeriam para a Presidência da Casa o candiAcredito que, com este apelo sincero, S. Ex~ vai pensar
dato do PMDB; que era o maior partido. E o que houve?
melhor e irá embora rapidamente, para reassumir o seu manTodos Os partidos elegeraO)._ Inocêncio Oliveira. Não foi,_ pordato de Deputado Federal.
- tanto, um partido que o elegeu: foi sua capacidade e seu
trabalho.
O Sr. J_osaphat Marinho- V. EX" me permite üln ãparte?
O povo brasileiro viu que estava havendo um pedido
O SR. NEY MARANHÃO- Concedo o aparte a V.
do Congresso, mas o próprio Congresso não estava dando
o exemplo daquilo qu·e estava defendendo. Assim, elegeu-se
o Vice-Presidente e o Presidente da Câmara, Deputado InoO Sr. Josaphat Marinho- V. Ex~ tece comentários per·
cêncio Qliveifa.
feitamente apropriados, mas me permita ace-ntuar que grãnde
Quanto ao restante, concordo com V. Ex~. Senador Josaparte do que acontece re_sulta do mecanismo do regime presiphat Marinho. Todos os partidos, principalmente os que votadencial: o Presidente eleito _não tem próB;fatria; ó Vice, que
ram pelo impeachment do Presidente Collor, têm que dar
assume no lugar do eleitq,_ também programa não tem; o
sustentação ao Presidente Itamar Franco. O Presidente Itamar
Presidente eleito ou o Vice-Presidente que o substitui escolhe
Franco - gosto muito de cita"! os adágios do Nordeste os ministros a Seu alvedrio, não ouve os partidos; os partidos
era apenas o pneu de suporte do caminhão. O caminhão teve
não assumem compromisso com o Governo; o Governo e
os partidos não têm compromisso com o povo. Então, ?S . o seu pneu furado, substituiu-o, e agora tem que levar a carga
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ao seu destino. Então. o Parlamento. que aprovou o impeach-
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Nacional Constituinte, oportunidade em que conduziu exemplarmente, como Vice-Líder do PFL, as negociações !>Obrt:
a Constituição de 1988.
Sabemos que caminhão com chassi muito longo acaba quebraO SR. NEY MARANHÃO- Senador Aureo Me !lo. agrado na buraqueira. É o que pode acontecer com os lulas, os
deço a V. Ex• o oportuno aparte. Associo-me a V. Ex·' quando
malufes e os brizolas que estão antecipando as suas candida- se refere aos golpes que o nobre Presidente da Câmara dos
turas à Presidência da República. Isto ~stá prejudicando o
Deputados vem ~o_frendo. Como bem disse V. Ex-', a árvore
Brasil e indo contra a obrigação que têm neste hora, que
muito frondosa, por seus frutos, é alvo de pedras. O Deputado
é a de ajudar o Presidente Itamar Franco na sua missão dt:::
Inocêncio é uma dessas árvore_s_;_trabalhador. sertanejo bd,gão,
terminar o seu mandato para o bem do povo brasileiro.
acredita nas teses que defende. E, hoje, para o desprazer
de muitos, é o Presidente da Câmara e o Vice~Presidentc
O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador, permita-me
dizer-lhe que estou de plenq acordo com a sua última ob::ierda República.
Em relação à denúncia sobre o_s poços artesianos, levo
vação, porque V. Ex\ com a sua franqueza habitual. acaba
ao conhe_cimento desta Casa que, tendo sido citado, trarei.
de fazer uma condenação fatal Qo presidencialismo. O que
na quinta-feira, minha defesa. Trata-se de vasta documentação
estti ocorrendo com os candidatos é exatamente um dos vícios
referente à perfuração do poço em minha propriedade, através
intrínsecos ao presidencialismo. Quanto ao mais que V. Ex~
da qual fica comprovado que o meu objetivo era fornecer
assinalou a respeito do funcionamento da Câmara, c que,
água a uma escola que, em dois turnos, atende a 80 crianças.
sob outros ângulos, é o que se verifica também no Senado,
Em -riünhas terras, há uma lâmina de ág~a de mais de seis
o mal nem é sequer do Parlamento; o mal é da falta de partidos
hectare_s; porém, por ser salobra, só se destina ao uso dos
autênticos.
animais. A única razão de eu ter solicitado ao DNOCS a
O SR. NEY MARANHÃO- Concordo com V. Ex•: hoje
perfuraçáo de um poço - repito -era benefidar a::; críanças
niuda-se de partido como se muda de camisa~ __
aS pessoas que ali trabalham e moram.
O Sr~ Aureo Mello- Permite-me V. Ex~ um aparte?
Tenho; inclusive, um abaixo-assinado que contém a reiO SR. NEY MARANHÃO - Com muito prazer; ouço
vindicação de. 150 pessoas no sentido de que seja perfurado
outro poço, uma vez que a água proveniente daquele que
meu companheiro Senador Aureo Mello.
lá existe é imprópria para o usO. De posse de toda a documenO Sr. Aureo Mello- Coritpanheiro Senador Ney Maratação que trarei, espero sinceramente que a revista Veja notinhão. há muito _tempo, tenho procurado, nos discursos que_
cie", tãinbérn em manchete, como o fez em relação aos ilustres
têm sido proferidos, principalmente por nordestinos- ontem,
Mansueto de Lavor_, Francisco Rollernberg, liJ.q~_DciO Olifoi o Senador Mansueto de Lavor, agora é V, Ex" __,.. .uma
veiia e a mim próprio, notícias do trabalho que tenho realizado
oportunidade de elogiar o Deputado Inocêncio Oliveira. Fv.i
errí
relação ao fornecimento de água à população daqu_ela
constituinte junto_ com S. Ex• e pude constatar que foi S.
área.
Ex' quem carregou realmente a ConstitUinte no ombro, pelo
menos do lado do Centrão, daquele lado onde éramos majoriA S~ Júnia Marise - Permite-me V. Ex~ um aparte?
tários. O Deputado Inocêncio Oliveira é um portento, umO SR. NEY MARANHÃO- Sr. Presidente, abusando
homem formidável. Mas é_ realmente uma__ .cpj_m;fd~_uçia um
da Sua pa_ciência, gostaria de pedir a V. Ex' lici::riça para ouvir
alude de parlamentares ter aclamado o seu rlonie: paulistas,
o aparte da nobre Senadora Júnia Maris~, que muíto honrará
cariocas, nortistas, nordestinos, centristas, todos aclamaram
este pronunciamento que faço.
e elegeram Inocêncio. Agora começa uma onda que dá a
Concedo o aparte ·a V. Ex~
impressão até de que as classes plutocra"tas_ou mesmo aqueles
velhos_ oligopólios paulistanos não querem, Inocêncio como
AS~ Júnia Marise- Senador Ney Maranhão, gostaria
PreSidente. Mas por que isso? Diz-se que é porque existem
de referir-me aO pronunciamento de V. Ex• no momento em
dois nordestinos na Presidência do Congresso; um no Senado,
que aborda a questão da alimentação e armazenagem dos
outro na Câmara. Aqui está um--Velho paraibano, e lá, um
alimentos no País. Em pronunciamento realizado ontem, tive
pernambucano, comandando os trabalhos do Poder Legislaoportunidade de trazer ao Senado Federal a minha preocuti vo, que se revelou até com a capacidade de çassar PreSidente, - pação, a minha indagação e sobretudo o meu questionamento.
o poder mais forte deste País. Então, ne-sta oportunidade
É preciso resgatar a responsabilidade dos que gerenciam as
em que V. Ex~ fala em InocênciO e na polítiCa do Presidente
coisas públicas.
Itamar, que era o estepe do Presidente Collor, peço que regisO SR. NEY MARANHÃO- Tem razão V. Ex'
tre este aparte, pois sou um admirador fervoroso e sincero
A SI4 Júnia M:arise - Não 'foi apenaS um lnero episódio
desse batalhador de projetes, de emendas,_ d~ coordenação
na vida naciOnal o fato de, no ano paSsado, os jovens, estupartidária, de idealismo, que é o Presidente Inocêncio Oliveidahtes e trabalhadores, juntamente com representantes da
ra. Com reJação a essa _questão de buracos de toupeira que
classe política, terem ido às praças públicas, às ruas, demonso DNOCS anda furando nas rachaduras nordestinas. o Inocêntrando esperanças em que, a partir de 1993, houvesse não
cio já respóndeu. O Presidente da Câma..ta, corno qualquer
só ética, mas responsabilidade política neste País. Quando
outro cidadão nordestino, tem o direito de solicitar a perfufalo em responsabilidade, refiro-me à seriedade com a qual
ração de um poço. Vale ressaltar que S. Ex• pagou pelo serviço
os que estão à frente dos destinos do nosso País devem tratar
executado. Sempre defendi a tese de que se deveria arborizar
questões relevantes, tais como a denunciada pela imprensa
o Nordeste, uma vez 'que árvores, em geral, atraem chuvas.
nesta semana. Congratulo-mé com V. Exa por ter trazido ao
Muito obrigado a V.~ por me haver dado_ a oportunidade
debate, nesta tarde, um terna tão oportuno. Fiz, ontem,. apelo
deste aparte, mediante o qual pude registrar um elogio àquele
ao Ministro da Agricultura •. Lá~aro Barboza. no sent~d~ d~
baita Inocêncio, que conhecemos das_batalhas_da Assembléia
ment do Presidente Collor tem que ir att! o ·nrrc
E o que está acontecendo, Senador Josaphat Marinho?
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que venha a esta Casa, para levar ao cOnhecimento de todos
- como o ft:z cm relação à imprensa - as providências que
estariam sendo tomadas sobre os alimentos que estão apodrecendo nos armazéns do Governo. Dizer que _se estão adotando
medidas ou que os alimentos não estão-apodrecendo não nos
convence mais. Eu até gostaria de acreditar nessas afirmações.
É necessário- repito- mais i"esponSãhilidade no-trato desses
problemas. O País não pode continuar passando fome. Não
adianta o Presidente Itamar Franco dizer ao Brasil que se
tem preocupado com a fome, com a miséria;-c(im as .--.-SOmálias
brasileiras", com o desemprego, com a recessão, com os altos
juros. Precisamos ccrtificar~noS das atitudes do conjunto do
Governo. Ou será que o Presidente fala uma coisa c o conjunto
do Governo faz de conta que não ouviu? Era esse o registro
que eu gostaria de fazer, agradecendo a V. Ex' a oportunidade
que me foi dada.
O SR. NEY MARANHÃO- Nobre Senadora Júnia Mari·
se, agradeço a V. Ex~ o brilhante aparte que_deu a este pronunciamento, no qual denuncio irresponsabilidades que vêm sendo cometidas no que tange ao trato da coisa pública. V. EX",
como Senadora de Minas Gerais, conhecedora dos probl_emas

administrativor. e sociais de um dos maiOres- Estados -di Fede~
ração, portadora que foi de diversos cargos eletivos. tais como
Deputada Estadual, Deputada Federal, Vice-Go_vernadora e
Governadora de Minas Gerais, ao fazer um aparte desta natureza, está calcada nos anseios do povo, nas reivindicações
da população sobre o que deseja ver solucionado. Tenho certeza absoluta de que este pronunciamento. acrescido dos apartes
de vários Srs. Senadores, chegará ao Presidente da República_.
O Senado Federal, a opinião pública c, principalmente, o
Ministro da Agricultura~ do Abastecimento e da Reforma
Agrária irá- fazer unl ex3me de consciência. Tenho certeza
absoluta de que S. Ex\ para o bem deste País e para que
o Presidente Itamar Franco não precise tomar essa atitude,
pedirá demissão.
_ _
_
Finalmente, peço que seja transcrito, na íntegra, o _artigo
de O Globo com o título: .. Itamar cobra explicações de Lázaro
para comida apodrecida", no qual o Ministro._diz: .. Alimentos
estão apenas perdendo a qualidade". Com isso, S. Ex• já
disse tudo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Pr.esidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. NEY
MARANHÃO EM SEU DISCURSO:
.. . . ~
.
ITAMAR COBRA EXPLICAÇÕES DE
LÁZARO PARA COMIDA APODRECIDA
Brasilia - O Presidente Itamar Franco cobrou ontem
do Ministro da Agricultura, Lázaro Barbosa, uma expli~ção
para a existência de três' mil toneladas_ d_e_ grãos apodrecidos
nos armazéns que aguardam os estoques reguladores d~ Go~
verno conforme denúncia publicada pelo Globo dommgo.
Outra~ 30 niil ton_eladªs correm o m_esmQ·tisco.
- Fala para o Lázaro da~ ~ma explicação pública. -:disse Itamar, logo cedo, ao Mtmstro~Cbefe da Casa Civil,
Henrique Hargreaves. O Ministro da Agricultura ficou em
situação delicada. Há·, junto a assessores próximos de Itamar,
quem defenda a sua imediata substituição.
Lázaro Barbosa foi localizado_ por Hargreaves em São
Paulo, onde cumpria uma programação oficía~. Por telefone,
ele disse que os produtos não tinham apodrecido:
-Eles perderam padrão de mercado, mas não perderam
o padrão de consumo - afirmou.
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Itamar ficou irritado por não ter sido informado pelo
Ministro ou seus assesores sobre a existência dos grãos apodre~

cidos.
A reportagem de O Globo ganhou elogios no Congresso:
- E o tipo de denúncia que ajuda a administrar. E a
solução virá mais rapidamente do que se espera - disse o
Líder do Governo na Câmara, Roberto Freire.
A Senadora Júnia Marise (PRN- MG) disse que vai
convocar Lázaro Barbosa para se explicar.
- O Globo foi lá e comprovou. com fotografias. as denúncias. Elas são inconstestáveis- disse Marise.
A Senadora chocou~se ainda com a informação, do pró~.
_ prio Lázaro, de que 20% da safra se perde no transporte
e na armazenagem a cada ano.
-_ Como é que o Governo, além de deixar o alimentO
estragando nos armazéns, permite o desaparecimentO de 20%
da safra, um prejuízo de US$1.5 bilhão?
A Cornpanha Nacional de Abastecimento (Conab) a_tribui, a governos anteriores a responsabilidade pelo apodrecimento dos. Em documento encaminhado ontem ao presidente
Itamar Franco, denominado "Comentário sob.r~ a matéria
de O Globo'', a Conab ressaltou que estão sendo ajuizadas
cerca de 500 ações contra armazenadores, o que significa a
cobrança judicial de Cr$1,5 trilhão.
Ministro: "Alimentos estão apenas perdendo a qnalidade"
São Paulo- O Ministro da Agricultura, Lázaro Barbosa,
negou ontem que parte dos estoques de grãos da Companhia
Nacional de Abastecimento (CONAB), corre o risco de apodrecer, caso não seja rapidamente vendida ou distribu{da à
população. Ele contestou as informações de que 30 mil torreia~
das de grãos poderão se deteriorar brevemente, conforme
publícou anteontem O Globo. Esses-alimentos, segundo-Barbosa, estão apenas "perdepdo a qualidade".
- Não é verdade que iremos perder comida. os grãos
podem estar há muito tempo estocados, mas isso não quer
dizer que tenham perdido seu poder nutritivo- afirmou Bar~
bosa, referindo~se às denúncias de que muitos grãos permenecem mais de oito meses armazenados, sem serem consuriüdoS.
·
O Ministério da Agricultura tomará, no entanto, algumas
providências para evitar que os grãos permaneçam tanto tempo estocados. Segundo Barbosa, o Governo vai fazer um gran~
de investimentro neste ano para instalar silos nas próprias
fazendas em que são colhidos os grãos. Atualmente, apenas
5% dos alimentos permanecem estocados próximos à região
da colheita, enquanto o re_sto é tran·sportado para armazéns
distantes. Além de encarecer o preço do produto com o frete,
essa comida dificilmente retorna ao seu local de origem.
Barbosa participou ontem, no Palácio dos Bandeirantes
de São Paulo, de um ato público com 2 mil pessoas a favor
do crédito rural baseado na equivalência por produtos. O
Governador paulista, Luiz Antônio Fleury Filho, presidiu o
.evento e defendeu o fim do sistema de correção pela TR
(Taxa Rerendal de Juros) nos empréstimos, a fim de que
os agricultores possam pagar suas dívidas pelo preços das
sacas dos produtos.
Barbosa elogiou a proposta e disse que o Governo tomará
brevemente uma posição sobre o assunto. O evento contou
com a presença de nove secretários estaduais de agricultura
e do Governador do Distrito Federal. Joaquim Roriz.
Durante- o discurso do Sr. Ney Maranhão, o Sr.
Epitácio Cafeteira deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar.
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O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - V. Ex' será
atendido com relação ao pedido de transcrição -do artigO.
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem reVisão do orador.)- Sr. Presjdente,
Sr"s. e Srs. Senadores, ontem à noite, o Ministro da Justiça,
atendendo à determinação do Presidente Itamar Franco, respondeu. em cadeia de televisão, às 20h45min, ãs diversas
críticas feitas, sobretudo, pelo Governador do Rio de Janeiro,
Leonel Brizola, Presidente do PDT. É interessante notar"-que
o Ministro da Justiça, que é também do PDT e Senador desta
Casa, foi incumbidO dessa tarefa.
O Ministro Maurício Corrêa foi bastante asse-rtivo ao
dizer que não admitia que o Governador Leonel Brizola, seu
companheiro de Partido, tecesse considerações que pudessem
colocar em dúvida a probidade c a boa fé do Pre_sjdentf; Itamar
Franco.
Uma das principais questões levantadas pelo Governador
Leonel Brizola, que também foi objeto de análise d.o jornalista
Luís Nassif, diz respeito ao prazo, relativamente curto, que
foi dado aos fundos de pensão para participarem do leilão
da Companhia Siderúrgica Nacional.
O Ministro Maurício Corrêa reiterou as palavras do Presidentê Itamar Franco, ditas em 5=ntrevistas à imprensa, anteontem e ontem. Ouvi essas palavras há exatamente uma semana,
na terça-feira passada, quando tive a oportunidade de uma
audiência com o Presidente Itamar Franco, para discutir o
Projeto de Garantia de Renda Mínima. Ao fímil da audiência,
Sua Excelência disse~me que estava preocupado com afirmações, sem comprovações, que estariam sendo feitas a respeito
do leilão. Disse..:me, então, como depois reiterou à imprensa,
que, se houv_er qualquer comprovação de fatos que venham
a justificar a anuláção _do leilão da Companhia Siderúrgica
Nacional, ele o fará.
Ora, quais são algumas das principais questões levantadas? Uma delas é exatamente a relativa à solicitação que
havia sido feita, dentre outras pessoas, pelo próprío Governador Leonel. Brizol.a. ~o sentído de_ que os fundos de pensão
deveriam participar do leilão. Tendo o Presidente da RepúbliCa, conforme explicou ontem o Ministro da Justiça. Maurício Corrê.a, recebido o Governador Leone1BriZ.ola e acedido
a essa sua solicitação, dois.dias antçs do leilã() o Pn!sidei:lie
baixou norma, permitindo aos fundos de pensão essa participação. Surgiu, então, a dúvida: seria aquele prazo -entre
o Presidente ter baixado essa norma, que permitia aos fundos
de peti.são participarem do leilão, e a data da realização do
leilão -suficientemente longo para que os fundos de pensão,
efetivamente, tivessem podido participar? Corhó"diiímir essa
dúvida?
Acredito que é dever do Congresso Nacional, o quanto·
antes, desvendar essa questão. Como fazê-lo? Obvi~mente,
indagando aos responsáveis pelos fundos de pensão se eles
tiveram ou não a possibilidade prática de participarem do
leilão.
Em vista disso, Sr. Presidente, é que estou me utilizando
de instr-umento que até hoje não havia colocado em Uso o requerimento de informação- mas que acredi~o estar dentro dos proc.edimentos constitucionais de um membro do Senado Federal, pois a qualquer membro do Congresso Nacional
é permitido apresentar essa solicitação junto a organismos
do Governo e aos Ministros, para que respondam a.: questões
de interesse público, de tal forma que possa um Senador ou
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um Deputado Federal fiscalizar o que se passa no âmbito
do Executivo.
No casO, estamos precisando de uma informação dos responsáveis. dos presidentes dos fundos de pensão ligados a
organismos· estatais. Gostaríamos de ter essa informação o
mais -rápido-possível, em menos tempo que os trinta dias de
prazo de apresentação de respostas, por um ministro, a requerimento de informações. Também mais rápido que, por exemplo, o tempo que a ComiSsão Parlamentar de Inquérito. que
está por ser constituída, terá para averigua-r o prOcesSo de
privatizaçõe-s. Esta é uma queStão que requer rapidez no esclarecimento.
Sendo assim, Sr. Presidente, resolvi encarriinhar ofício,
.por fax, na data de hoje; aos presidentes de todos os fundos
de pensão lígados às diversas empresas estatais de organismos
financeiros· oficiais, como Valia, Previ, Postalis etc., nos se)~p.intes termos:
"SJ. Presidente:Em virtude da polêmica surgida desde a realização
do leilão da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN),
pelo fato de o Presidente Itamar Franco só ter permitido a participação dos Fundos de Pensão ligados às
diversas estatais e organismos financeiros oficiais dois
qias antes da data marcada, soliCito-~ se- possível, erivia-r-:.:
me até quinta-feira, pela manhã. (FAX 061-311-1086),
esclarecimentos sobre as seguintes indagações:
1. Que razões fizeram com que o Fundo presidido
_ por V. s~ participasse ou não, e em que extensão, do
leil.ão da Companhia Siderúrgica Nacional?;
2. Ou~_ o procedimento usualmente torp.ado pela
diretoria do FUndo de Pensão para decidir a compra
de ações numa operação de vulto cOmo a aquisição
de participação acio'nária da CSN? É o Conselho Curador ou de Administração noimalmente consultado? Há
repfesentantes dos quotistas do Fundo e dos trabalhadores da empresa nestes órgãos de consulta?
3. Houve te~po suficiente entre a decisão anunçiada pelo Presidente Itamar Franco, de permitir aos
Fundos de Pens~o relacionados aos organisl!los públi~
cos participarem do Leilão da CSN, e a realização do
Leilão, para que o Fundo presidido por V. s~ estivesse
apto a adquirir-ações daquela empresa?
Na OJ.~dida em que estas questões _estão sendo feitas simuliafleamente aos presidentes dos maiores Fundos de Pensão relacionados às instituições oficiais, V.
S'_ compreenderá a importância de ter o Congresso Nacional as respostas o mais rápido possível.
Atenciosamente,
Senador Eduardo Matarazzo Suplic:y."
Estão recebendo, nesta tarde, este ofício, os presidentes
dos seguintes fundos: URANUS -Fundação de Seguridade
Social; VALIA- Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade
Social; SISTEL- Fundação Telebrás de S~guridade Socjal;
:rELOS - Fundação Embratel de Seguridade Social; SAO
FRANCISCO- Fundação de Seguridade Social; SERPROS
.:...Instituto SERPRO de Seguridade Social; SIAS - Sociedade Ibegeana de Assistêrida e Seguridade; REAL GRANDEZA -Fundação de Previdência e Assistência Social; REFER - Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social;
PREVINO RTE- Fundação ELETRONORTE de Previdência e Assistência Social; PREVHAB- Associação de Previ-
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dência dos Empregados do BNH; PREVI -Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, que é o maior
Fundo de Pensão; PREVDATA -Associação de Previdência
Complementar da DAT APREV; PETROS- Fundação PETROBRÁS de Seguridade Social; PORTUS - Instituição
de Seguridade Social; POSTALIS- Instituto de Seguridade
Social dos Correios e Telégrafos; NUCLEOS - Jnstituto da
NUCLEBRÁS de Seguridade Social; ITAIPU - Fund;>ção
ltaipu de Previdência e Assistência Social; GEAP- Fundação de Seguridade Social; GEIPREV- Instituto GEIPOT
de Seguridade Social; FUNSSEST -Fundação de .Seguridade
Social da Companhia Siderúrgica de Tubarão; FUNCEF Fundação dos Economiários Federais, lígacjos à Caixa Econômica Federal; FEMCO - Fundação Cosipa de Seguridade
Social; FIOPREV -Instituto C)swaldo Çruz de Seguridade
Social; FIPECQ- Fundação de Previdência Privada de Empresas FINEP; F APES -Fundação de Assistência Previdenciária BNDES.
.
São cerca de 25 os Fundos âe PCnSao ligado~ às empresas
estatais e organismos financeiros oficiais.
__ _
Sr. Presidente, o que pretendo é que tenhamos uma infor~
mação objetiva. O Presidente da República e o Ministro da
Justiça reiter-am que não se pode fazer acusações s_em comprovações, sem provas. Ora, na medida em que urna das questões
é exatamente se houve ou não t~rnpo dos Fundos de Pensão
participarem, perguntar aos presidentes dos Fundos de Pensão
significará obtermoS as respostas a uma das principais questões.
Há um ponto no qual precisamos -pensar. A Venda da:
CSN se deu a um preço mínimo que havia sido estipulado·.
Por que razão? Por que razão grupos privados nacionais, ligapartícipar
dos a grupos internacionais, não se rvanifestararri
desse leilão? Por que razão, em maior valOr, não teriam os
Fundo de Pensão participado?
--É possível que as respostas a essas perguntas venham
a esclarecer melhor como é que funCionam esses Fundos de
Pensão. Em que medida suas ações estão atreladas â vontade
do Executivo.
A Comissão Parlamentar de Inquérito. que examinou a
ação dos Fuildos de Pensão e a ação da PETROBRÁS, presidida pelo Senador Elcio Alvares e cujo Relator foi o Senador
Cid Sabóia de Carvalho, trouxe inúmeras revelações de como
o Executivo, muitas vezes, coordena as ações desses Fundos
de Pensão.
Em que medida os trabalhadores, os cotistas dos Fundos
de Pensão são efetivarnentc consultados? Em _que medida
a designação dos diretorcs dos Fundos de Pensão é_ realizada
a partir da vontade dos_ Ministros das pastas que tém responsabilidade sobre as e;;tatais?
O Ministro Paulino Cícero, daS Minas e Energia, por
exemplo, mencionou, numa das explicações sobre o leilão
da CSN, que a Vale do Rio Doce tinha i,nteresse em adquirir
parte das ações da CSN. Mencionou, também, que a VALIA
-Fundo de Pensão dos Trabalhadores da Vale do Rio Doce
- já não tinha tanta possibilidade de participar do leilão
da CSN, uma vez que já haVia participado de outros leilões,
como o da USIMINAS e da ACESITA, e que a Companhia
Vale do Rio Doce resolveu, arravés da DOCENA VE, participar do leilão da CSN.
Essa argumentação nos leva a de"duzir que os Fundos
de Pensão talvez não sejam tão independentes assim e que,
de fato, se movem de acordo coin o que for ditado pela coordenação de alguma figura ou de um corpo de pessoas no Execu-

em
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tivo. Serão esses Fundos de Pensão efetiva-mente património
dos trabalhadores dessas empresas?
Há uma série de distorções que têm sido analisadas, inclusive apontadas: pelo Tribunal de Contas da União, como, por
exemplo, o fato de esses fundos de pensão receberem contribuições sigflificativas do próprio orçamento, além do que seria
a.dequado e além daquilo que seria razoável em termos da
contribuição da empresa e da contribuição dos trabalhadores
dessas empresas.
E em que medida os trabalhadores são consultados na
hora de um envolvimento tão grande dos fundos de pensão,
como num leilão, ou em qualquer outro investimento?
Tenho a convicção de que ao obter as respostas a estas
indagação, vamos contribuir para elucidar este caso.
Pretendo, Sr. Presidente, logo que receber as respostas
a essas indagações, divulgar, da tribuna do Senado, o balanço
de análise das mesmas.
. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
palavra à nobre Senadora Júnia Marise.
A SRA: JÚNIA MARISE (PRN- MO. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, deparei-me com uma declaração que considero muito grave nos dias de hoje. A imprensa tem cuidado
de registrar, em todos os _segmentos de produção da nossa
sociedade, vários -aspectoS de extrema relevância para uma
reflexão nacional. Procurei, inclusive, checar essas informações.
Hoje foi veiculada umã notíCia de que existem remédios
de uso contínuo, nas prateleiras das farmácias de todo o Brasil,
que, em apenas doze meses, tiveram um aumento de 10.000%.
Isso chega, realmente, a chocar a opinião pública.
Recentemente, o próprio Presidente disse da sua preocupação com relação ao aumento dos preços d_c_=:!S remédios, que
vinham ocorrendo sem nenhuma fiscãlização, baseados apenas
na vontade dos laboratórios farmacêuticos de obterem· lucros
cãda vez mais altos, demonstrando, assim, uma incrível insensibilidade em relação à questão da saúde pública brasileira.
Portanto, a denúncia que trazemos hoje ao Plenário do
Senado Federal, de que existem medicamentos de uso contínuo que em apenas doze meses tiveram um aumento de
10.000%, merece, de imediato, por parte do Ministérío da
Saúde, uma ação rígida e ftscalizadora. E esse me:dicamento
é, especificamente, um aritidiabéticó, Daonyl, cujo consumo
por pessoas portadoras desse mal é imprescindível.
O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex~ um aparte?
A SRA. JÚNIA MARISE Senador.

Com muito prazer_ nobre

O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senadora, a julgarmos
pelos precedentes, haverá um protesto de parte do Governo,
uma ameaça, e os laboratórios continuarão explorando o povo.
A SRA. JÚNIA MARISE- Confesso, Senador Josaphat
Marinho, que não' espero que isso aconteça, porque seria
extremamente lastimável que não houvesse uma correspondência entre os interesses dos laboratórios farmacêuticos e
os dos País, em atendimento à determinação do Governo
Federal. Seria uma desobediência civil gravíssima, seria desobedecer não apenas aos reclamos da sociedade brasileira, mas,
sobretudo, a uma determinação fiscalizadora e enérgica, por
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parte do _Governo Federal, _que tem o pode-r para agir sobres
esses laboratórios farmacêuticos.
Sr. Presidente. para uffia inflação -de 1.608%, mediÇla

pelo IGPM, nos últimos 12mesçs, ou seja de abril de 1992
a abril de 1993, constatamos, através de um icvantamento
que foi realizado pelo Conselho Regional de Farmácia do
Rio de Janeiro, que os remédios tiveram um aum_e!fto-supcrior
à inflação; não apenas este de 10.000%, sobretudo outros,

como, ppr exemplo- gostaria de citar porque é uin remédio
extrem<)mente importante para o tratãmCõ.l:O da AIDS, o Rctrovil- que, em abril de 1992, era vendido a_31_8 __mJlçruzeiros,
e, hoje, está custando, nos batcões das farmáci3S-,-;i ro.ílhOes
e 160 mil cruzeiros.
-- ~
Tenho em mãos uma relação de 27 medicamentos contínuos, levantados pelo Conselho. Nacional de Farmácia" do Rio
de Janeiro. Nela consta que apenas três não tiveram aumento
superior à inflação nos últimos 12 meses, os outros üveram
aumento de mais de 2.000%. ?.500%, 3.000'7", até 4.000%,
enfim, aumentos que oscilaram Sempre acima da média cta
inflação ocorrida nos últimos 12 meses. Sem falar neste que
estamos citando e que estamos denuncialldo, que--teve um
aumento de 10.000%.
Temos tido oportunidade de ocupar com frcqüência a
tribuna do Senado Federal para trazer à discussã_o, ao debate,
os problemas da maior importância que dizem respeito ao
cotidi_ano da vida do nesse povo. Para isso estamos aqui,
para discutí_r as questões instituCionais do País e· para discutir,
também, as questões que hoje falam profundamente na alma
e no coração do nosso· povo.
Falamos sobre a merenda escolar. sobre os livros didáticos~ sobre os alime.ntos que estão apodrecendO nos armazéns
pelo País afora, e hoje estamos tratando da questão da saúde
__
_
_
pública do nosso Pais.
Por isso, Sr. Presidente, quero fazer destas ffiinh3s palavras, nesta tarde·de_boje, no Senado Federal, uma convocação
ao Ministro da Saúd_e, que tem tomado a}gLHmi_s._medidas saneadoras no eàmpo da fabricação de remédios. Mas é preciso
fazer inuito mais. É preciso agir com a rapidez, com a mesma
rapidez com que os laboratórios farmaçêuticos estão maq uia:n~
do os produtos que colocam nas suas prateleiras para impedir.
quem sabe, uma ação mais fiscalizadora e mais direta por
parte dos próprios Conselhos Regionais de Fa_rmácia e por
parte da própria popUlação que necessita desses medicamentos.
o Sr. Aureo Mello- Permite~me v. EXH um aparte?
A SRA. JÚNIA MARISE- Pois não. Ouço, com prazer,
o aparte de V. Ex•
O Sr. Aureo Mello- Nobre Senadora, eu gostaria apenas
de um esclarecimento: gostaria de sabs:r se esses aumentos
de 10.000% e segUintes. por exemplo, são praticados pelos
laboratórios ou nos balcões das farmácias.
_
A SRA, JÚNIA MARISE- Eu esclareço a V. Ex•, nobre
Senado( Aureo Mello. Esse_m_edicamento, o Daonil, em ab!il
de 1992, era vendido, cada comprimido, a 22 mil cruzeit'ós;
hoje, em abril de 1993, ele está sendo vendido a 2 milhões
e 230 mil cruzeirOs.
O Sr. Aureo Mello -Vendido ao consumidor ou ao
farmacêutico?
A SRA. JÚNIA MARISE- Vendido ao consumidor.
O Sr. Aureo Mello - Quer dizer, então, que a culpa
não será talve~ dos_ laboratórios?
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A SRA, JÚNIA MARISE- Veja hem, Sr. Senador, esta
pergunta deve ser dirigida ao Ministro da Saúde, e é exatamerite ~com essa- preocupação que estou aqui, apresentando
esta denUncia e solicitando providências enérgicas. Como V.
Ex• bem sabe, o Ministro da Saúde tem o poder da ação
fiscalizadora e tem todos os mecanismos e todos os instru~
mentes suficientes e capazes para agir diante de situações
tão devastadoras
como esta.
. . '
O Sr. Josa_phat Marinho -Permite-me V. Ex·'-um aparte?

ASRA, JUNIA MARISE ~Ouço, novamente, o Senador
Josaphat Marinho.
O Sr. Josaphat Marinho - Permita V. Ex• acrescentar,
diante do aparte do nobre Senador AureQ Mello, que, se
o preço assim exorbitante é do produtor ou do comerciante,
cabe ao Governo apurar. Seja por um, seja por outro, o
abuso praticado, a população é que não pode sofrer tamanha
extorsão de preços.
~ ~~ -A SRA, JÚNIA MARISE- Concorda V. Ex• exatamente
com o ponto central da nossa preocupação. A ação do Ministério da~·saúde vai, Sem dúvida alguma, encontrar o responsável maior por esse crime que está sendo cometido contra
a população brasileira.
O Sr. Aureo Mello -Estou lendo aqui, na edição de
O GLOBO, que os remédios aumentaram, em um aÍlo, muito
além da infla-ção. Diz o seguinte a matéria:
·
"As indústrias estão confundindo o consumidor
com aplicações, em_ datas variadas, de aumentos, o
que impossibilita o acompanhamento com os índices
da inflação.
As indústrias estão nisso. De-qualquer maneira, V. Ex~
tem razão, o. Governo tem que ir a fundo nessa questão,
inclusive porque existem instituições, com-o a própria CEME,
que é ligada ao Governo, que deixaram d_~ fPmecer_ certos
medicamentos para a população pobre. Dessa forma, alguns·
medicamentos, co.mo o "Tegtetol", por exe_mplo, estão com
preços proibitivas para peSsoas humildes, o _que é inadmissível.
Pessoas mais pobres não podem tomar medicamentos específicos porque eles estão com preços exorbitantes oas fªrm;icias.
É preciso até -se é que não existe ainda -uma Comissão
Parlamentar de Inquérito para investigar a fundo c mexer
coin esse problema dos medicamentos no Brasil. V. Ex~ merece felicitações, e coilgratulo-me com V. Ex~. pelo fato de
estar abordando um assunto _tão momentoso~ tão brasileiro,
q~ailtó este que V. Ex• traz hoje ao conhecimento da Casa.
A SRA, JÚNIA MARISE - Louvo a preocupação de
V. Ex• que, com o seu aparte, incorporã exatamente neste
-nosso pronunciamento a preocupação do Senado Federal diante de denúncias tão gra-ves como essas-:
Ainda sobre esse assunto, Sr. Pr_e~idente, o_utra consta~
tação absurda, feita por parte dos técnicos do Corlselho Regional de Farmácia, é a de que grande parte dos remédios estãO.
chegando hoje a custar seis vezes_ mais do que o ouro comercializado nas bolsas de mercadorias.
Para um país doente, para um país que passa fGme, para
um país em recessão, para um país de desempregados, esta
situação é realmente lamentável. Daí o nosso empenho, junto
zo Ministro da Saúde, para que S. Ex• informe ao Senado
Federal e ao País as providências que estão sendo tomadas.
Quero ainda acrescentar, Sr. Presidente, alg~mas palavqts sobre um assunto que. outro dia, nos trouxe também
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à tribuna dp ·senado Federal. Foi com relação à denúncia
sobre trabalho escravo no Estado do Rio de Janeiro.
A prop.ósito, quero louvar, aqui, a inicí3.fíva do Procura~
dor-Regional do Trabalho do Rio qe Janeir-9. S,__ Ex~. em
fax que me dirigiu, informou-me das providências iffiediatas
que está tomando com relação à físcalízação dessa questão.
A mensagem de S. Ex~ está ·nos seguintes termos e eu gostaria
de consigná-la nos Anais do Senado, porque, na verdade,

ela representa a informação que solicitamos do Ministério
do Trabalho - cujo Ministro, eVidentemeiite-, ainda não se
pronunciou .sobre o assunto -:-- , e qu_e ~gota vem através

Estam,.os certos de que as providências j_á tomadas pCio
ProcufadorMGeraJ do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro
vão evitar que pross.igam, nãquelc!- Estado, TatóS tão larnentáYeis-_como esses, que p~rmitíram e que !ê-ni permitido a
perin3.néncia de 200 mil trilbalhadofe~
Cstado de escravidão, naquele Estado.
Muito obrigada. Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A SRA.
JVNIA MAR/SE EM SEU DISCURSO:
MINISlÉRIO PÚBLICO DOtRABALHO

·cm

do Procurador-Regional do Trabalho.
"Dirigimo-n-CfS11V. ExJ. cin virtude de seu pronunciamento, proferido na tribuna do Senado Federal, tendo como tema a exploração de mão-de-obra e a manutenção de trabalhadores cm situação análoga à de escravo.s, no Estado do Rio de Janeiro.
InicialrilC-nte, vale dizer que tofnamos conhecimento de sua intervenção através do programa radiofônico
"A Voz do Brasil".
O Ministério Público do Trabalho, através desta
PrOcuradoria Regional da 1'·' Região-RJ:,_ já tomou providências, no sentido de apurar tais denúncias, instaurando inquéritos civis e realizando diligências nos locais
noticiados. Nestas, o Procurador designado faz-se
acompanhar de fiscais do trabalho, fato que propicia
a imediata punição aos- infratores ante a possibilidade
de lavratura de autos de infração, com. base na legislaçãO trabalhista, sem obstáculo ao prosseguimento, nas
esferas civis e criminais.

Tais providências foram noticiadas no Jornal O
GLOBO, edição de segunda-feira, 5-4-93. como consta
da pág. 10, daquele matutino.
Imperativo· aduzir que neste mesmo dia foi cfetuada uma vistoria na Fazenda do Grama, localizada no
·Distrito de Funchal, Município de Cachoeiras-de Macacu- RJ.
- ~----Neste caso, partimos de denúncia elaborada pela
Comissão Pastoral da Terra, encaminhada ao Exm"
Sr. Procurad_or-Geral do MiniStériO Público do Trabalho, Dr. João PedrO Ferraz- dos Passos, valendo dizer
que não foi possível comprová-las.
Uma equipe de reportagem do jornal O GLOBO,
presente ao local, noticiou o fato na edição de terçafeira, 6 de abril de 1993.
Assim, é o present~ para parabenizar V. Ex'' pela
liltranSigente defesa dos direitos e interesses do trabalhador brasileiro e, também, para colaborar com a sua
diligente atuação no Senado Federal.
Rio de janeiro, 12 de abril de 1993.
Carlos Eduardo Barroso
Procurador Regional.··
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Procuradoria Regional do Trabalho da 1 ~ Região/RJ
Fac-Simile PRT/RJ- n•
·~
..
RiÕ de Janeiro, 12-4w93
Destinatário: Exm~ Senadóia da RepúbliCa D~Júnia Ma-

ri se
Fac-Simile: (061) 321.7333
Remetente: Dr. Carlos Eduardo Barroso -Procurador
Regional do
Trabalho da I' Região/RJ
Fac-Simile: (021) 220.4809

MENSAGEM
Ini(;ialmente, vale dizer que tomamos Conhecimento da
sua iiltervenção através do proirama radiofóniCo "A Voz do
Brasil ...
O Ministério Público do Trabalho, através desta Procuradoria Regional da 1• Região - RJ, já tomou providências
no sentido_ de apurar tais denúncias, instaurando inquéritos
civis e realíz:indo diligênciãs riõs locais noticiadoS. Nestas,
o Procurador designado faz-se acompanhar de fiSCaiS do trabalho, fato que propicia iniediata punição dos infratores, ante
a possibilidad~ de Javratura de autos de infração, com base
x:ta_legislãção trabalhista, se~ obstácl}lO ao prosseguime_I]._t_o,
:nas esferas civis e criminais.
Tais providê~~ias f9:ram noticiãdas t:t_o jornal O Globo,
edição de seg!J-~da-feira!·s-4-93, ~mo con-sta da pág. 10, daquele matutino.
Imperativo aduzir que neste mesmo dia foi efetuada Uma
vistoria na fazenda do Grama, localizada no Dístrito de Funchal, Município de Cachoeira de Macacu - RJ.
Neste caso, partimos de denúncia elaborada pela Comissão Pastoral da Terra, encaminhada ao Exm"? Sr. Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho, Dr. João Pedro
Ferraz dos Passos, valendo dizer que não foi possível comprová-las.
Uma equipe de reportagem do jornal O Globo, presente
ao local, noticiou o fato na edição de terça:.feira, 6 de abril
de)993._
_____ __
___ _ _ __
____ _
Assim, é o presente para parabenizar V. Ex~ pela intransigente defesa dos direitos e int~resses- do trabalhador brasileiro
e, também, para colaborar com a sua diligente atuação no
Senado Federal.
-Rio de Janeiro, 12 de abril de 1993. -Carlos Eduardo
Barroso, - Procurador Regional.
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Durante o discurso da Sr- Júnia Marise, o Sr, Magno Bacelar deixa a cadeira da presidência, que é ocupada

pelo Sr. Júlio Campos, ]"'Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Concedo a palavra ao_ nobre Senador Bello Parga.
O SR. BELLO PARGA (PFL- MA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs.

Senadores, um político iilglês do Partido Conservador, o Primeiro-Ministro Harold Macmillan, disse, em certa oportunidade, que nunca vira a ignOrância impedir o exercício da
crítica. ~stava aquele líder conservador inglês, naturalmente,
se refenndo a sua _terra, aos seus conterrâneos. Acrescentaria
eu que em nosso País ã ignorância, riluitás veieS~--é-·o mOtor
da crítica, é a- süa õiig-eni. - ·
Quero me referir, ·com ·essas consideiaçõéS, à:cdeuril.a
que se está armando em tomo das atiVidades do Departamento
Nacional de Obras Contra·a Seca. Estão- ciitkaiiõo" de maneira muito violenta, o fato de alguns parlamentar~s tereffi Se
valido dos serviços do DNOCS para a-perfUração de poços
em suas propriedades, esquecendo-se de que, por força de
determinação oficial~ uma das atribuições daquele órgão é
exatamente procurar reforçar as reservas· hídricas da região,
através da perfuração de poç-os em terras partiCulares, além
de o fazer em terras públicas. No próprio regimentO interno
do DNOCS cons_ta es_sa obrigatoriedade.
Essa celeuma, entretanto, me faz recordar uma que se
armou, há alguns anos, na administração do· Presidente José
Samey, quando ·o -Governo Federal .achou por bem iniciar
a construção de uma ferrovia que Se chamaria Norte-Sul, que
partiria do sul do Estado do Maranhão e do Estado do Pará,
para ligar-se com a rede ferroviária que já vinha até Btasfiia,

atravessando a maior parte do território dos Estados de Tocantins e Goiás.
Esqueciam-se os -críticos que, num país da dimensão do
Brasil, a exemplo da China e da Austrália.. as comunicações
mais importantes_ e mais necessárias devem ser feitas através
das vias férreas, pelo seu custo mais barato, comparado ao
das rodovias. Mas nada disso obstou ~ que as críticas infundadas prosperassem. A imprensa fez um coro desconsiderado
sobre a matéria e - vejam bem, Sr. Presidente e Srs. Senadores- até cômicos_de_telev:ts~o se: acharam com o direito
de fazer gracejos e satirizar a iniciativa dàcçmstÍ-ução da Ferrovia Norte-Sul, dizendo que iria ligar o nada a coisa nenhuma.
A propósito disso, quero trazer ao cõnhe_cimento da Casa
um trabalho que situa de uma maneira precisa. exata, diria
- mesmo até irretorquível, as condições e as perspectivas da
=região que seria servida por aqüela ferrovia.
,
0 trabalho foi publicado no jornal O Estado do Maranhão
do dia 21 de março próximo passado. -Estivesse e.le publicado
nOs -grandes jornais do País, em Estados como São Paulo
ou Rio de Janeiro. até me escusaria em fazer a: sua-transcrição
e não procuraria reproduzi-lo na sua íntegra. Mas o jol-nal
da minha _província não tem circulação nacional. Sr. Presidente, SrS. Senadores, e esse artigo fiC3rá esquecido na massa
dos Anais do Senado, se uma voz, igual a minha, não se
levantar aqui para dizer a verdade a respeito da Ferrovia
Norte-Sul, em vez de simplesmente solicitar a sUa transcriç~o
- Como se fora lido.
Esse trabalho é intitulado "GráOs e FerrOVia Norte-Sul",
é de àutoria-do engenheiro-BeD.tõ-MOreiril"Lima Neto, Diretor da Companhia Docas do Maranhão, profissional de muita
vivência no setor, estudioso dos problemas maranhenses e
brasileiros sobre ser articulista de méritos literários. Diz ele:

.e
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"Os jornaiS -iiOiíciaram que o Orçamento Geral
da União deste: ano resguardou para a Ferrovia Norte-Sul Cr$ 371 bilhões (US$ 18 milhões), insuficientes
para uma arrancada significativa riOS- serviços:; mas capaz de definir um cchnéÇo cOm respãldo político que
afirma a vontade do Presidente Itamar Franco em reiniciar as obras inexplicavelmente paralisadas pelo GOverno anterior.
O Brasil precisa ter coragem para enfrentar desafios com determinação, estudar soluções de menor custo, planejadas tecnicamente, sem interferências de empreiteiros insínUariteS que priorizam seU:S Interesses particulares em detrimento das reais necessidades do País;
obras que beneficiam a maior parcela da população
mais humilde, em regiões desprovidas de recursos. c
meios para se desenvolverem condignamente.
A unanimidade dos países que se envolvem com
sucesso no mercado internacional de grãos subsidiam,
direta ou indiretamente, sua agriculturá, a-tr-aVé$ de
empréstimos concedidos durante o __()l~nt_i?_•_ ~~uema
financeiro confiáVel na época da colheita, e fixação
de preços mínimos justos para a venda. Somente nesses
termos, mantendo regras precisas e aplicáveis c_om sim·
plicidade no momento adequado, nossos cereais poderão_ chegar ao exteríor com chances de comercialização,
enfrentando de igual para igual seus concorrentes, en·
cabeçados pelos Estados Unidos.
Nesse processo, assume importância preponderante a disponibilidade de transporte de baixo custo, além
de terminal portuário localizado estrategicamente capaz de prestar serviços eficientes em nível competitivo.
Não é fáCil transpor as· barreiras que protegem os compradores dos países ricos. Eles fomiam um cartel de
troca de favores, ajudam-se mutuamente, defendem
rígidos interesses que envolvem comunidades "internacionais acobertadas por políticos de prestfgio. Se não
oferecermos produtos de excelente qualidade, a preço
abaixo do mercado e em quantidade confiável, não
teremos vez.
Esticar oS trilhos da Ferrovia Norte-Sul até ao Estado do Tocantins, para nós, maranhenses·; soa han:iloniosamente como notícia alvissareií-à, de larga repercussão, para toda a Região Centr~l do Brasil e, de
uma maneira particular, para o sul do MaranhãQ __ e
o Complexo Portuário de São Luís.
Anotamos, há algum tempo, que se necessitariam
cerca de US$ 300 milhões para trabalhar e plantar 400
mil hectares em área do plano agrícola do sul do Maranhão, para que ele tivesse condições de produzir um
milhão de toneladas de grãos por ano. -o estudo de
viabilidade económica da Ferrovia Norte-Sul nos confirma que para manter o equilíbrió-fiifanceird da estrada, inteira, basta que se transportem anualmente 2,5
milhões de toneladas de carga, e o que vier ademais
é lucro.
Estamos longe de qualquer dessas metas que, entretanto, não são excessivas, consid_erando as imensas
perspectivas da área que será beneficiada. Este ano,
somente a soja a ser colhida em Balsas e em suas imediações deve fechar em cerca de 100 mil toneladas,
com previsão de alcançar 250 mil no próximo ano,
o que é uma projeção animadora, se compararmos com
as magras 25 mil toneladas de 1992.
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-As belíssimãS chapadas que se ~spalliam escondid-as nos
e sobr_:e a Serra dos Penitente:s, recobertas por vegetação característica do cerrado, esgalhadas e sem muita consistêncía: exigiram, na última décad.a, notável transformação
devido ao trabalho persistente e prezaroso de imigrantes gaúchos, paranaenses e paulistas que ali acamparam, se afeiçoa-ram â terra, trouxeram e implantaram novas técnicas mecaniZadas_,_sist~ dejqigaÇão nos campos cultivados, que aprovar:am_e ~presentaram excelentes resultados. , ______ _
_ _A r:n~lha rodoviária que corta a regiãO-,_ fator báSícó~para
a s_u_l!_i~t~gração com os ~q_niçípios Vizírihos, não foi relegada
-·ao-esqUecimento pelo atual Governador Edison Lobão, que
amplis)U -ªs vias_vicínais e ~~tá~asfaltando os troncos principais.
A reconhecida fertilidade do solo, enriquecido com extensas-Jazidas d~_ terras roxas, que não exigem emprego de corretivos e fertilizantes em excesso, a topografia suave, quase
plana em 80% da área agricultável, permitem manter o clima
de euforia que t~ansparece na fisionomia dos proprietários
de glebas locais que acreditam no futuro dos seus negócios.
__
Os nosso cerrados comprovaram, em testes monitorizados pela EMBRAPA, pro~uções excepcionais de soja tipo
Doko, C_ariri, Te_resiria e_ Tropical,. a~ingindo,alguns sítios,
2.too quilos por hectare cultivado, marca bem acima das médias conseguidas nos Estados do Sul, devido ao maior tempo
de insolação nas proxiinídades do equador, e a vantagem adiciOnal de maior teor de óleo nos grãos de suas plantações.
O problema da armazenagem da soja, arroz e milho precisa ser analisado com antecedência, tanto nas áreas de produção como nos portos de_ Itaqui e Ponta da Madeira, embarcadouros onde acontecerão as exportações para o exterior.
Atualmente, a Companhia Vale do Rio Doce dispõe,
em seu terminal, de um moderno silo com capacidade para
25 mil toneladas de grãos e, na zona pertencente à CODOMAR, 28 mil toneladas, sendo 8 mil do Moinho de Trigo
Maranhão ~.A. e os outros 20 mil da Companhia Municipal
de Abastecimento, COMAB: Para um Estado que pl;'etende
movimentar 250 mil toneladas de soja no ano de 1994 e sonha
dobrar este número em 1995, essás instalações são inSuficientes, e poderão criar sérios prejufZos e entraVeS para esse
plano.
___ --~stamos concluinclo, ainda este ano, no Porto de Itaqui,
um berço de 200 metros de comprimento, exclusivo para operar grãos, oferecendo profundidade mínima de 13 metros que
precis-ará ser corretame-nte s.ervido com pêra e moega ferroviária, silos, esteiras, transportadores e sbiploader.
Tudo virá a seu- tempo, mas se- o programa de plantio
do sul do Estado do Maranhão e Tocantins continuar a progredir mantendo o ritmo desejado e a Ferrovia Norte-Sul fetornar
as suas obras com seriedade e verbas suficientes, o tempo
já chegou.
_
_
Co_nvém ressaltar que a polêrrlica Ferrovia não servirá
unicamente ao Estado do Maranhão, ela visa, com prioridade,
atender os 30 niilhões de hectares de privilegiadas áreas agricultáveis, esquecidas no centro do País, sem acesso ~ portos,
s~_fu vias terrestres adequadas, subutilizadas, as quais se caracterizam pela homogeneidade do seu perfil semiplano,_ condições climáticas favo'!'~veis·, bãnhada por riÔs perenes e propí-cios para projeto de navegação.
_
Ê aí que se encontra o futuro da nossa economia, para
onde de_ deslocarão, obrigatoriàmente, IJ.Ossas novas fronteiras
agrícolã.s, envolvendo miraculosas terras pertencentes a Goiás,
TocantinS, Minas Gerais, Bahia, Piauí e, naturalmente, o Maranhão.
~_rredores
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concessão de recursos .vultosos, para a recuperação do Banco
Meridional do extremo Sul, só para dar um exemplo a V.
Ex•
OSR. BELLOPARGA- Pois não. De muito bom grado,
Praza aos céus, nobre Senador Aureo Mello, que hoje
Senador Aureo Mello.
-a maior parte do Senado acabe sen_Qp do se.ntido e_ Qq pensaO Sr. Aureo Mello - V. Er está abordando um tema
mento de V. Ex~.e -~o meu, p_ara que, dentro em breve, possaque, para usar uma linguagem popular, fica atravesSado na
mos ~qui, juntos, empenhar-nos na retoma.da, ou no pedido
garganta de qualquer cidadão que habite a asa norte deste
junto ao Governo, ou na_s ações junto ao Governo Fecie(al
País. Tive' opo.i"funidade de_ ouvir, Senador Bello Parga, aí para a retomada das obras da Fecrovia Norte-Sul.
desta mesma tribuna, Senadores profligãrem,- chamarem às
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos):_ Nobre Senador,
falas o então Ministro dos Transportes dó PãíÇriQ -Governo
V. EX" dispõe de um minuto para concluir.
Samey, Dr. José Reiilaldo, que hoje é Deputado Federal,
O SR. BELLO PARGA- Muito obrigado. Espero cone massacrarem, tentarem esmagar a idéia da Ferrovia_Nortecluir meu pronuiiciamento n·esSe breve tempO, Sr: Presidente.
Sul, cujo nome explicita tudo, define tudo, porque a verdade
Dizia que os Estados de Goiás, TocantiriS-, Minas Gerais,
é que, em se tratando de Norte, já se saPe que a falta do
Bahia e, naturalmente, o Maranhão, nos termos do estudo
progresso é a característica maior, incluindo- a deficiência de
do Engenheiro Bento Moreira Lima Neto, serão beneficiados
transportes que, entre outros aspectos, é uma-peculiaridade.
pelos trilhos desbravadores que representarãO um marco forte,
Da mesma maneira com que Se combateu o Presidente Juscelino Kubitschek por ter tido a idéia de fazer a Belém-Brasfii.a.,_ definitiVo-, de progresso, união e integração, cravado no coraÇão do Brasil.
_
tendo o próprio Presidente Jânió Quadros mencionado que
A nova Feriovia terá aproximadamente 1.570 km de exse tratava de uma estrada para onças, um caminho para onçasl
tensão com pontos extremos se amarrando ao Norte, na FerroDessa maneira, também for ·ataCada e sábotad'!. a ~~rrovia
Vía"Carájás, em· Açailândia,_ no Estado do Maranhão, que
Norte-Sul e, no entanto, essa rodovia é vital, ~ oxigênio puro
termina o Complexo Portuário de São Luís, e, ao Sul, junto
para as nossas regiões. A verdade é que o Ministr_o_;_nª época,
a Brasíliã, no entfoi:Icamento com· a malha ferroviária Sudeste,
rechaçou e fulminou, item -p-or item, todas as queStões que
da Rede Ferroviária Federal, com ligação aos Portos de Tubaforam levantadas n_esta Casa. O Ministro, realmente soube
rão;--no Espírito Sánto, no Rio de Janeiro e de Santos, em
defender aquele ataque inusitãdo e inexplicáVel que era formuSão Paulo.
lado por um senhor representante do Estado do Paraná e
que depois foi Ministro duas vezes. No entanto, esse assunto
o- traçado "simples e direto, obedece à mais moderna
técriica de engenharia ferroviária e distribui-se sobre terreno
continua atravessado em nossa garganta, continua encravado
em nosso pé. Realmente, no momento em_ qu_e V. EX• men- -firme de pouca movimentação, que resultará em menores custo~ de implantação. Em todo o projeto, confere-se uina única
ciona a Ferrovia Norte-Sul, as vantagens que a mesma pode
obra de arte de g_rande porte, a pOrite -sobre o rio Tocantins,
proporcionar, V. Ex• está falando no progresso do Brasil.
Está mostrando por onde se deve caminhar, porque as riquezas em Estreito, no· ÉStado do M3.raO.hao, com mil metros de
comprimento, já com as suas fundações concluídas.
do nusso País não estão somente no subsolo de Minas Gerais
Se-Compara:riilos seu orçamento-base com de outras estra·ou na orla litorânea de Santa Catarina. Os_ tesouros estão
das similares- ·atentem bem, Sis._ Senadores- construídas
armazenados no extremo norte, esperando que a outrà--3sá
no País nos últiirios anos, constataremos que a Ferrovia do
sul do Brasil se encarregue de buscá-los para que ela se enriAço custou mais .. de 6 milhões de dólares por quilômetro,
queça cada vez mais e também o rest<;> do Brasil tenha em
seu corpo as condições de Nação privilegiada. De modo que - a Estrada de Ferro de Carajás se _manteve em 1,7 milhão
de dó)ares por quilômetro, e a Ferrovia Norte-Su1_não deverá
eu quero sublinhar a_ oportunidade das palavras de V. E~
e ficar- a· oUVir cciril inúita atenção e__ com- muito enlevo o - ultrapassar 1,5 niirhão de dólares por quilômetro.
- - Os efeitos benéficos deste projeto audacioso far-se-ão
que V. Ex~ tem a expor a respeito desse assunto. Muito obrisentir sobre a economia da imensa região envolvida. O Brasil,
gado.
naS condições em ·que se encontra, sem perspectiva a curto
O SR. BELLO PARGA-Agradeço o aparte de V. Ex•,
prazo, sem uma obra de envergadura para o povo acompanobre Senador Aureo Mello~ que reflete admiravelmente bem
nhar, acreditar e vibrar, não pode, sob qualquer hipótese,
o espírito das populações do Norte do País. Está em it~teita
acovardar-se diante do desafio de prosseguir a Ferrovia Norteharmonia com os seus representados o Senador Aureo Mello,
Sul, um projeto que impõe respeito pela grandeza de sua
porque naquela vasta região amazónica ainda carente de vias
concepção,
a honestidade de propósitos e o bem que causará
de comunicação efetivas, como será o caso da Ferrovia Norteao povo, especialmente aos mais esquecidos, que sobrevivem
Sul, não poderão nunca s_e conformar_ com a paralisação de
por milagre no cerrado central.
inic13.tiVas desse porte.
-·
_ --·- .
- Era ó que tiitha a dizer, Sr. Presidente.
Lamentavelmente, Sr. Senador Aureo Mello~ aquela verDOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. BEdadeira aula que o Ministro José Reinaldo deu aqui desta
LLO PARGA EM SEU DISCURSO;
tribuna, quando explicou e dissecou, item por item, as objeções que então se fazia a respeito da construção c:la ferrovia,
GRÃOS E FERROVIA NORTE-SUL
não obstante isso, a pressão política do Sul do País, através
dos seus órgãos de imprensa, através da média eletrônica
Bento Moreira Lima Neto
e através do seu Iobby, acabaram fazendo com que, forçado
Os jornais noticiaram que o Orçamento da União, deste
pelas dificuldades económicas por que o País atravessava na
ano, resguardou para a Ferrovia Norte-Sul, Cr$371 bilhões
ocasião, o Presidente Samey não desse prosseguimento ao
(18 milhões de dólares), insuficie"ntes para uma arrancada
trecho inicial da Ferrovia Norte-Sul. Essas forças não se prosignificativa nos serviçOs, mas capaz de definir um come.ço,
nunciaram quando os lobbies do Sul do País advogaram a

O Sr. Aureo Mello- Permite-me V. Ex• um aparte,

nobre Senador Bello Parga?
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com respaldo polítíco, que afirrii.a <i vontaàe Oo--PreSTàente
itarnar Franco em reiniciar as obras, inexplicitvelmente, paralisadas pelo Governo anterior
o Brasil precisa ter coragem para enfreátar aeSafiO_SCom determinação, estudar sOluções de menor custo, planejadas
tecnicamente, sem interferência de empreíteiros insinuantes
que priorizaram seus interesses patkulares,- eni. detrimento
das reais necessidades do País: obras que benefíciem uma
maior parCela- da população mais humilde, em reglóes desprovidas de recursos e meios para se desenvolverem condignamente.
A unanimidade dos países que se envolvem com sucesso,
no mercado internacional de grãos subsídiam, direta e indiretamente, sua agricultura, através de empréstimos, concedidos
durante o plantio, esquema financeiro confiável na épOca da
colheita e fixação de preços mínimos, justos, para a venda.
Somente nestes termos, mantendo regras precisas e_ aplicáveis
com simplicidade no momento adequado. nossos cereais poderão chegar ao exterior com chances de comercialização enfrentando, de igual, seus concorrentes encabeçados pelos Estados
Unidos.
Neste processo assume importância prepoderante, adisponibilidade de transporte de baixo_ custo além_ de Terminal
Portuário localizado estrategicamente, capaz de prestar serviços eficientes em níveis competitivos.
- - ---Não é fácil transpor as barreiras que protegem os co-mpradores (empresas) dos países ricos. Eles formam um cartel
de troca de favores, se ajudam mutuamente, defendem rígidos
interesses que envolvem comunidadeS iiiterna-cionais acobertadas por políticos de prestígio.
Se não o[erecermos prodUtos de excelente qualidade a
preço abaixo do mercado e em quatidade confiável, não teremos vez.
Esticar os trilhos da Ferrovia Norte-Sul até o Estado
do Tocantins para nós, soa harmoniosamente coriio nOtícia
alivassareira, de larga repercussão, para toda a região central
do Brasil e, de uma maneira particular, para o sul dO Maranhão
e o Complexo PortuáriO de São Luís.
Anotamos, há algum temp(), que se precisaria aplicar
alguma coisa como 300 milhões de dólares para trabalhar
e plantar 400 mil hectares em área do Plano Agrícola do
Sul do Maranhão, para que ele tivesse condições de produzir
um milhão de toneladas de grãos por ano.
O estudo de viabilidade económica da Ferrovia Norte-Sul
nos confirma que para menter o equilíbrio financeiro da estrada inteira, basta que se transporte anualmente, 2,5 milhões
de toneladas de cargas; o que vier a mais é lucro.
Estamos longe de qualquer dessas metas que entretanto,
não são excessivas, considerando as imensas perspectivas da
área que será benefíciãda. Este ano, som~nte a- soja· a ser
colhida em Balsas e suas imediações, deve fechar em 100
mil toneladas com previsão de alcançar 25Q mil no próximo
ano, o que é uma projeção animadora se compãfarmos as
magras 25 mil toneladas de 1992.
As belíssimas chapadas que se espalham escondidas nos
arredores e sobre a Serra dos Penitentes, recobertas por vegetação característica de cerrado, esgalhadas e sem muita consistência exigiram, na última década, notável transformação devido ao trabalho persistente e prezaroso de imígrãnteS gaúchos,
paranaenses e paulistas que ali acamp3ra-m, se afeiçoai-aro
à terra, trouxeram e implantaram novas técnicas mecanizadas,
sistema de irrig-açãO nos campos cultivados, que aprovaram
e apresentaram excelentes resultados.
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A malha rodoviária que corta a região, fatorbásico para
sua integração com os municípios vizinhos, não [oi relegada
pelo atual Governadçr Edison Lobão que ampliou as vias
vacinais e está as[altando oS troncos principais.
A reconhecida fertilidade do solo, enriquecido com extensas jazidas de terras roxas, que~ não exigem o emprego de
corretíVos e fertilizantes em excesso, mas a topografia suave,
quase plana em 80% da área agricultável. permitem manter
o clima de euforia que transparece na físionomia dos proprietários de glebas locais que acreditam no futuro de _seus negócios.

Os nossos cerrados comprovaram. em testes monitorizados pela Embrapa, produções excepcionais de soja tipo Doko_, Cariri, Teresina e Tropical, atingindo, em alguns sítios,
2.200kg por hectare CUltivado, marca bem acima das médias
cOilseguidas nos EstadOs do Sul, devido ao maior tempo de
insolação nas proximidades do equador, e a vantagem adicional de maior teor de óleo nos grãos de suas plantações.
O problema de armazenagem da soja, arroz e milho,
precisa ser analisado com antecedência, tanto nas áreas de
produção como nos portos de Itaqui e Ponta da Madeira,
embarcadouros onde acontecerão as exportações para o exterior.
Atualmente, a CVRI_>__ dispõe, em seu terminal, de um
moderno silo coin Capacidade para 25 mil toneladas de grãos
e; na zona pertencente á Codomar, 28 mil, sendo 8 mil do
Moinho de Trigo Maranhão S. A e os outros 20 mil da Comab.
Para um Estado que pretende movimentar 250 mil toneladas
de soja em 1994 e sonha dobrar este número em 95, essas
instalações são insuficientes, e poderão criar sérios entraves
e prejuízos para esse plano.
Estamos cocluindo, ainda este ano, no Itaqui, um berço
de 200 metros de comprimento, exclusivo para operar grãos,
ofereCendo profundidade mí~ima de 13 metros que precisará
ser corretam ente servido com pêra e -moega ferro\'iária, silos,
esteiras transportadores shiploader.
Tudo virá a seu tempo, mas se o programa de plantio
do sul do Estado do Maranhão e do Tocantins continuar a
progredir mantendo o ritmo desejado e. a Ferrovia Norte-Sul
retornar suas obras com seriedade e verbas suficientes, o tempo já chegou.
.
Convém ressaltar que polêmica Ferrovia não servirá, unicamente, ao Estado do Maranhão ela visa, com prioridade,
atender os 30 milhões de hectares de privilegiadas áreas agricultáveis, esquecidas no centro do País, sem acesso a portos,
sem Vias terrestres adequadas, subutilizadas, que se caracterizam pela homogeneidade de seu perfil semiplano condições
climáticas favoráveis, banhadas por rios perenes, propícios
para projeto de irrigação.

E ai que se encontra o futuro de nossa economia. para
onde se deslocarão, obrigatoriamente. nossas novas fronteiras
agrícolas, envolvendo miraculosas terras pertencente a Goiás,
Tocantins. Minas Gerais Bahia, Piauí e naturalmente, o Maranhão.
Todos esses estados serão beneficiados. pelos trilhos desbravadores que representarão um marco forte, definitivo, de
progresso, união e integração, cravado no coração do Brasil.
A nova-Ferrovia terá, aproximadamente. 1.570km de extensão com pontos extremos se amarrando ao norte, na Ferrovia Carajás, em Açailãndia (MA), que termina o Complexo
Portuário de São Luís, e ao Sul, junto a Brasma, no entrocamento com a malha ferroviária Sudeste, da RFFSA, com liga-
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ção soa Portos de Tubarão (ES), Rio de Janeiro (RJ) e Santos
(SP).

O traçado simples c direto, obedece á mais rnocteina
técnica de engenharia ferroviária e se distribui sob_re terreno
firme de pouca movimentação, que_resultar:á em menores custos de implantação. Em todo o projeto con[ere se uma única
obra de arte de grande porte, a ponte sobre o rio Tocantins,
em Estreito (MA), com mil metros de comprimento, já com
suas fundações concluídas.
__
Se compararmos seu orçamento base com de ouir-ãS estradas similares_, construídas no Pais nos últimos anos, constataremos que a Ferrovia do Aço custou mais de 6 milhões de
dólares/km. a E.F. Carajás se mante-ve em _1) -milhão de
dólares/km e a Ferrovia Norte-Sul, não deverá ultrapassar
1,5 milhão de dólares/km.
Os efeitos benéficos deste projeto audacioso se farão senR
dr sobre a economia da imensa região envolvida. Está previsto
um aumento sensíveLna renda interna, fruto dos novos negóR
cios facilitados pelo volume da produção; melhor distribução
do dinheiro circulante; geração de poderosas divis_as advindas
das exportações; -abertura de inúmera$ frentes de trabalho,
não só para o homem que se dedica aos serviÇO$ do_ caÍnpo
mas em vá_rias indústrias Qe port~s diversOs; obras de engeR
nharia etc. tudo som~do para fixar o- hOmem no interior,
ganhando salário compatível que diminuirá a imigração para
os grandes centros urbanos. CalculaRse que um milhão de
novos empregos serão criados em tQdos Q$_ níveis; um aumento
substancial em nossão produção de grãos que poderá chegar
a 4ú milhões de toneladas que contribuiiãO para estabilizar
os preços agrícolas no País devido ao crescimento da oferta.
O Brasil. nas condiçõ_es que se encontra, sem pespectiva
a curto prazo, sem uma obra de envergadura para o povo
acompanhar, acreditar e vibrar, não pode, sob qualquer hipóR
tese, se acovardar diante do desafio de_ prosseguir a Ferrovia
Norte-Sul, um projeto que impõe respeito pela grandeza de
sua concepção, a honestidade de propósitos e o bem que
causará _ao povo, especialmente, aos_ mais esquecidos, que
sobrevivem por milagre no cerrado central.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavra ao nobre Senador Magno Bacelar.

O SR. MAGNO BACELAR (PDT -

MA. Pronuncia
~segumte dtscuRrso.)- ~r. ~resi?ente, S~s. senadores, quero
chamar a atençao dos senhores para as causas que fie levaram
a apresentar a proposição que, tenho certeza, merecerá o
~xarne cuidadoso--~ o aperfeiçoamento que os nobres colegas
julgarem necessáno. Trata-se de projeto de lei que institui
a Lei das Sociedades por Quotas de Responsabilidade Limitada,
Na realidade, há um vazio na legislação das sociedades
comerciais, de interesse_específico das socied3.des_ por quotas
de responsabilidade limitada. Todos_nós__temos a mais cristalina consciência do importante papel que essas sociedades
representam como agentes do desenvolvimento comercial e
industrial do nosso País. E essas sociedades, Sr. Ptésidente,
estão de há muito merecendo uma nova legislação que as
regule mais adequadamente.
A sociedade por quota de responsabilidade limitada são
regidas pelo Decreto.Lei n' 3.708, de 10 de janeiro de 1919.
Este Decreto-Lei não é o único, mas é o póndpal dispositivo
legal regulamentador da constituiÇáõ,-IU.Ocionalidade e dissolução dessas sociedades no Brasil. E este diplO:rD.a legal, instituído pelo Decreto-Lei no início_ do séculoJ é composto de
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apenas 19 artigos de aplicação genericamente, o que o torna
in6cuo, já que não funciona co-xno prlilcipal instrumento do
direito das sociedades comerciais pertinentes às sociedades
por quotas de responsabilídade limitada.
Esse Deci'eto-Lei nãO é o único instrumento legal a regular a coTistituição, funcionabilidade e dissolução das sociedades
por quotas de responsabilidade limitada, cornq já dissemos.
Na realidade há Uma verdadeira dispersão normativa no que
tange ao direito dessas soCiedades que se abrigam no Códjgo
Civil, Código de Comércio, Código de PrOcesso Civil, Lei
das Sociedades Anônimas e no citado Decreto-Lei n" 3. 708,
de 1919.
Por tudo isso, chamo a atenÇão desta Casa para a necessidade premente de se criar uma nova lei das Sociedjl.des por
Quotas de Responsabilidade Limitada. E por que assim? Talvez por ser o caminho mais adequado que nos apresenta,
visto que o Projeto de Lei da Câmara n" 118, de 1984 (634175,
na Casa de_ origem) que instituí o Cõdigo Civil, ora com trarn"iR
tação sobrestada aqui no Senado Federal, conserva, em seu
âmbito, o Direito das Obrigações, sem distinç-ão entre obrigações civis e mercaittis, cuidando, inclusive, das atividades negociais ou empresariais em geral.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, náo se pode ficar indiferen_t~ à espera da aprovação do projeto do Código Civil, que,
a nosso ver, também pelo tempo, já merece correções mais
atualízadas. Por todos esses motivos, Sr. Presidente. Srs. Senadores, espero que o projeto de lei que hoje apresento mereça
desta Casa, dos nobres Pares, a atenção e a urgência que
requer a atualização da legislação comercial em nosso País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente!

DOCUMENTOA QUE SE REFERE O SR.
MAGNO BACELAR EM SEU DISCURSO:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• , DE 1992
(Do Senador Magno Bacelar)
Dispõe sobre as sociedades de resposabilidade limiR
tada.
O Corigresso Nacional decreta;

CAPÍTULO I
Disposição Preliminar
Art. 19 Esta lei regula a sociedade de responsabilidade
___
_ _ _ __
limitada, assim entendida aquela;
I - cujo objeto social compreende, necessariamente, o
exerCício de atividade económica; e
- II -:-em qtie a responsabilidade de cada sócio -é ·restrita
ao valor de sua quota, mas todos respondem, solidariamente,
pela integralizaçãú do capital social.
Parágrafo único. A sociedade será designada por denominação ou razão social, acompanhada da expressão "limitada'', escrita por extenso ou abreviadamente, mas não no fnício.
CAPÍTULO II
Do Contrato Social
Art. 29 A SoCiedade d~ responsabilidade limitada consR
tituiRse mediante contrato escrito, particular Ou pUblico. que,
além de claúsulas estipuladas pelas·partes, niencionará:
I - o nome, a nacionalídade, estado civil, profissão e
residência dos sócios, se pessoas físii:ãs, e a flrma ou a derlOminação, nacionalidade e sede dos sQciQs, se jurídicas;
I I - a denoffil.fiãção,_ o obje~o-;·a-sede e o prazo da socieR
da de;
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III- o capital da sociedade, expresso em moeda corrente, podendo compreender qualquer espécie de bens, suscetíveis de avaliação pecuniária;
IV- a quota de cada sócio do capital e o modo de realizá-la;
V -as pessoas, físicas ou jurídicas, incumbidas da administração da sociedade, seus poderes e atribuições;
VI- a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas.
§ 1~' A constituição da sociedade depende do cumprimento dos seguintes requisitos preliminares:
a) subscrição, --pelo menos por duas pessoas, inclusive
cônjuges, de todas as quotas em se divide o capital social
fixado no contrato;
b) realização, com entrada de dez por cento, no mínimo,
do valor das quotas subscritas em dinheiro.
§ 29 o menor pode participar da sociedade, desde que
o capital seja intregralizadoi no aumento de capital, a subscrição deverá ser integralizada no ato, em dinheiro, ou em bens
avaliados judicialmente.
_
§ 3" O valor estimado de cada bem, conferido em realização do capital social, deve constar, destacadamente, do contrato ou de documento anexo.
§ 49 A integralização do capital subscrito deve ocorrer
no prazo máximo de vinte e quatro meses.
§ s~ Qualquer pacto separado, contrário ao disposto
no instrumento do contrato, é ineficaz em relação a terceiros.
Art. 3" Nos quinze dias subseqüentes à sua constituição, deve a sociedade requerer a inscrição do contrato social,
no registro próprio do _local de sua sede, observado o disposto
no art. 81.
§ 1~> O pedido de inscrição será acompanhado:
a) do instrumento autenticado do contrato;
b) do instrumento da respectiva procuração, se algum
sócio houver sido, no contrato, representado por procurador;
c) da prova de autorizaç"ão da autoddade competente,
se for o caso.
§ 29 A inscrição será tomada por termo, com todas as
indicações enumeradas no art. 2", em livro específico do registro próprio, e obedecerá a número de ordem contínuo para
todas as sociedades inscritas.
Art. 49 As modificaÇões do contrato social, que tenham
por objeto matéria indicada no art. 2 9 , dependem do consentimento de todos os sócios; e as demais podem ser decididas
por maioria absoluta de votos, se o contrato não determinar
a necessidade de deliberação unânime.
§ 19 No caso de dissenção ou abstenção do sócio quanto
à modificação do contrato, ser-lhe-á assegurado o direito de
recesso, observado o disposto nos arts. 77, 79 e 80.
§ 29 Qualquer modificação do cçmtrato social será averbada, cumprindo-se as formalidades Previstas no art. 3"
Art. 59 A sociedade que instituir sucursal, filial ou agência, em local diverso do de sua sede e sujeito à jurisdição
de outro registro, neste também a inscreyerá, como prova
da inscrição originária.
Parágrafo único. Em qualquer caso, a constituição na
sucursal, filial ou agência será averbada no registro próprio
da respectiva sede.
CAPÍTULO III
Das Quotas
Art. 69 O capital social divide-se em quotas, de valor
uniforme, cabendo uma ou diversas a cada sócio, mas, em
qualquer caso, as primitíVas ·são distintaS das posteriormente
adquiridas.
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§ 19 Pela exata estimação de bens conferidos ao capital
social, respondem, sOlidariamente,_todos os sócios, pelo prazo
de cinco anos.
·
§ 29 É vedada contribuição que consista em preStação
de serviços.
§ 39 A sociedade não poderá fornecer empréstimos a
terceiros para utilização na aquisição de suas próprias quotas.
art. 79 A quota é indivisível em relação à sociedade,
salvo para efeito de transferência, caso em que se observará
o disposto no art. 89
§ 19 No caso de condomínio de quota, os direitos a
ela inerentes somente podem ser exercidos pelo condómino
representante, ou pelo inventariante do espólio de sócio falecido.
§ 29 Semprejuízodo-dispostonoarl:.l 9 ,oscondôminíos
de quota individa respondem, solidariamente, pelas prestações
necessárias à sua integralização.
Art. s~ Na omissão do contrato, por prazo indeterminado, o sócio pode ceder sua quota, total ou parcialmente,
'ã quem seja sócio, independentemente de audiência dos outros, ou a estranho, se houver anuência de titulares de dois
terços do capital social.
Parágráfo único. A cessão terá eficácia quanto à sociedade e terceiros, inclusive para os fins do parágrafo único
do art. 65, a partir da averbação do respectivo instrumento,
subscrito pelos sócios anuentes.
Art. 9<? Não integralizada a quota de sócio remisso, OS
outros sócios podem, sem prejuízo do disposto no art. 66
e seu parágrafo úniCo, tomá-la para si ou transferi-la a estranhos, excluindo o primitivO titular e devolvendo-lhe o que
houver pago, deduzidos os juros de mora, as prestações estabelecidas no contrato mais as despesas.
Ait. 10. Os sóciOs sefão obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título, posto autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantias se distribuírem com prejuízo do capital.
.
CAPÍTULO IV

Da Administração

SEÇÁO I
Disposições Gerais
Art. 11. Quando competir aos sócios decidir sobre os
negócios da sociedade, e sendo omisso o contrato social, as
deliberações serão tomadas por maioria de votos, contados
segundo o valor das quotas de cada um.
§ 19 Para formação da maioria absoluta, são necessários
votos correspondentes a mais da metade do capital.
§ 29 Prevalece a decisão sufragada por maior número
de sócios no caso de empate, e, se este persistir, decidirá
o jtiiL
§ 3-:> Responde por perdas e danos o sócio que, tendo
em alguma operação interesse contrário ao da sociedade, participar da deliberação que aprove, graças a seu voto.
Art. 12. O administrador da sociedade deverá tet:, no
exercício de
suas funções, o cuidado e a diligência que todo o homem
ativo e probo costuma empregar na administração de seus
próprios negócios.
§ 1~ Não podem ser administradores, além das pessoas
impedidas por lei especial, os condenados:
a) a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso
a cargos públicos;
b) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, ou peculato;
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c) por crime contra a economia popular. a fé pública,
SE ÇÃO II
ou da propriedade.
.
._
.
. .
§ 29 Aplicam-se, no que couber, à atividade dos admiDisposições Específicas
nistradores as disposições concernentes ao mandato, . _
Art. 22. A sOciedade de responsabilidade limitada é
Art. 13. O administrador, nomeado po·r instrumento
administrada por uma ou mais pessoas, fíSicas ou jurídiCas,
em separado, _deve. averbá-lo à margem da inscrição da sQciedesignadas no contrato social ou em ato separado.
dade, pelos atas que praticar, antes de requerer a averbação,
_ §- ~~-- N~o pode ser ã.tribuída a administração a pesSOas
responde, pessoal_ e: solidariamente. com a sociedade.
residentes ou com -Sede nó ex-tei"loi-:---Art. 14. A administração-da sociedade, nada dispondo § -2~ A administração atribufda no contrato a rÕdos os
o contrato_ S.O(;ial, compete, disjuntivamentc. a cada um dos
sócios não se estende de pleno direito aos"CJ_ue póSteriOrrnente
sócios.
adquiram essa qualidade.
§ 1~ Se a administração corilpetir; -disjuntlvãJ!lCtffe-; à
§ 39 Pode o contrato exigíi· a prestação de caução para
vários administradore_s. cada um pode impugnar operação pregarantía do exercício da administração.
_ tendida por outro, cabendo ·a decisão aos sócios, por maioria
Art. 23. Se o contrato p·e-rinillf" administradon!s estrade votos..
_ _
___ !'!hos à sociedade, a sua designação dependerá da aprovação
§ 29 _ Responde por perdas e danos Per3.nte a sociedad~
da_ urianiniídade dos sócios, enquanto o capital não estiver
o administrador que realizar operações, sabendo ou devendo
integralizado; ou, após a integrãli:iãção, de votos corresponsaber que estava agindo em desacordo com a maioria.
dentes, no mínimo. a três quartos ae1e~
Art. 15. Nos atos de competência conjunta de vários
Art. 24. O adminiStrador designado em ato separado
administradores, torna-se necessário· o con-curso de todos, salinvestir-se-á no cargo mediante termo de posse no livro de
vo nos casos urgentes, em que a omissão ou tardança das
atas da administração.
------ § 1~ _S~ o tertno nãO for"ãSslnaaqn9_S tri~ta diaS seguintes
providências possa ocasionar dano irreparável ou grave.
Art. 16. No silêncio do contrato. os adm.insitradores
à designação, esta se tornará sem efeito.
_ _
podem praticar todos os ato's-pertinerites à gestão da sacie- ___ - § 2~ Nos dez dias se_guínte_s a-O-da Investidura, deve o
dade. Não constituindo objeto social, a oneia_ç_ão ou a venda
administrador requerer seja·aveib3àa suã ·nomeação no regisde bens imóveis. depende do que decidir a maioria dos sóCioS.
tro próprio, mericíonando-o seu nome~ nacióhalidadl;!~ ~srado
Parágrafo único. O exCessO ·por parte dos administracivil, residência,_ o ato e a data da -nomeaçãO e o prazo de
dores somente pode ser oposto a terceiros, se ocorrer pelo
gestão.
- --- -------------menos uma das seguintes hipóteses:
Art_. 25. O exercíCiO do cargo de administrador cessa
pela ~estituição, -a tOdo o tempo, do titular, oU pelo término
a) estado a limitação de poderes ins_Crita ou averbada
no registro próprio da sociedade;
do prazo se, fixado no contrato oU em ato separado, não
b) provando-se que era conhecida do terceiro;
houver recondução.
c) tratando-se de operação evidentemente estranha os
§ 19 Tratando-se de sócio nomeado no contratÕ, a destineg6cios da socie"dade.
tuição Somente se opefã com a-apro-vaçãó~de titulares de quoArt. 17. Os admirifSti-"adores resp-onderil., sõfídãriamen- tas cõrtespondentes, no mínimo, a tr_ês quartos do capital
te .. perante a sociedade e os terceiros prejudicados, por culpa social.
~ 2~ A CC:SSéição do exercício do -cãrgo de administrador
no desempenho de suas funções_._ __ __ _ _
Art. 18. O administrador que, sem consentim_e_nto_ es- deve ser ave-rbada no registro próprio, ril.ediante requerimento
cri to dos sócios, aplicar crédito ou bens sociais, _em_ proveito apreSentado nós dez dias seguintes ao da ocorrência.
próprio ou de _terceiros~- terá de_ :r:estituHQ_S à_ so_cie_da_de, ou
§ 39 A renúncia- de adril.iiiistrador torna.-se "efkáz, em
pagar o equivalente, com todos os lucros resultantes, e, se relação à sOciedade, desde o momento em que esta_ toma
houver prejuízo, por eles tami:lém responderá.
conhecimento da comunicação escrita do renunciante; e, em
Parágrafo único. Fica sujeito às ntesrn.asSitn:Çô-es 0 admi- relação a tercei reiS-.- ãpõS ·a ã.Verb3.Ção e publicação.
nistradorque, tendo em qualquer operarão interesse contrário
Art. 26. O uso da firma ou denominação social é privaao da sociedade, tome parte na correspondente deliberação.
tivo dos administraâores que tenham os necessáriso poderes.
Art. 19. Ao administrador é vedado fazer-se substituir
Art. 27. _ AQ __téfmino de cada exercício soCial, proceno exercício de suas funções, sendo-lhes, entretanto, facul- der-se-á ao levantamento do inventário~ do balanço patrimotado, nos limites de seus poderes, constituir mandatários da hial e do de resultado ecofutiico. --sociedade, especificados no instrumento os atoS e operações
CÁPfTtiLo V-que poderão praticar.
Do Cons"ei.bo Fiscal
A rt. 20. São irrevogáveis ps poderes do sócio investido
Art. 28. Sem prejuízo dos poderes da assembléia dos na ad_ministração por cláusula expressã do contrato -soc-ial,
salvo JUSta causa, reconhecida judicialmente, a pedido de qual- sócios, pode o contrato instituir conselho_ fiscal, CQmposto
quer dos sócfos.
de três ou mais membros e_ respectivos suplentes,_ .sócios ou
Parágrafo_únicq. S.ão_r~vogáveis, a todo o tempo, os pode- não, residentes rio Pafs, eleitos na assembléia anual previSta
re_s confeiidos a sócio por ato separadO, ou -a querri não seja ho -art. 40, inciso I.
sócio.
§ J9 Não podem fazer parte do conselho fiscal. além
Art. 21. Os administradores são obrigadOS a PreStar aos dos inelegíveis enumerados no § 19 do art . . 12, os membros
s6dos contas juStificadas -d~ sua adminis_tração_L_ . ____ .
dos demais órgãos da sociedade ou de_put.r_a por ela controlada,
Parágrafo único. Salvo estipulação que determine _época os empregados de quaisquer delas. ou dOs respectivos-3drninisprópria, o sócio pode, a qualquer tempo, examinar os livros tractores, o cónjuge ou parente destes até terceiro grau.
e documentos bem como o estado da caix_a e _da carteira da
§ 2~ É asse_g~rado aos __sócios dissídent~s, que_-represensociedade.
tarem, pelo me~os, um qui':lto do capitaf socia~. o direi_to
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§ 1o O anúncio da convocação da assembléia de sócios
de eleger, separadamente, um dos membros do conselho fiscal
_.será publicado, no órgão oficial, da União, ou do Estado,
e o respectivo suplente.
conforme o local da sede da sociedade, e em outro jornal
Art .. 29. O~membrQ ou_ suplente eleito, assinando termo
de grande circulação, por três vezes, ao menos, devendo mede posse lavrado- no livro de atas e pareceres do conselho
diar, entre a data da primeira inserção e a da realização da
fiscal, em que se mencione o seu nome, nacioitalidade. estado
assembléia, o pi"aio mínimo de oito dias, para prími::dra convocivil, residência e a data da escolha, ficará investido nas suas
ca_ção, e de cinco dias para as posteriores.
-- funções, que exercerá, salvo cessação anterior, até a- subse§ 2<:> Dispensam-se as formalidades de convoca-ção preqüente assembléia anual.
vistas no parágrafo precedente, quando todos os sócios compaParágrafo único. Se p teimo íiãó-fór" asSinado nos trin~a
-reçarii ou se declarem, por escrito, cientes do local, ata, hora
dias seguintes ao da eleição, esta se torilará sem efeito.
e ordem do dia.
Art. 30_._ A remuneração dos membros do conselho fis- § 39 A assembléia se torna dispensável quando todos
cal será fixada, anualmente, pela assembléia dos sócios que
os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que dela
os eleger.
seria objeto_:
Art. 31. Além de outras atribuições determinadas em
§ 49 No caso do jnciso VIII do art. 33, Os administralei ou no contrato social, aos membros do conselho fiscal
incumbem, individual ou conjunta_mente, os deveres__seguin- ~ores,_ se houver urgência e com aUtorização de titula-res de
mais da metade do capital social, podem requerer concordata
tes:
preventiva.
I - examinar, pelo menos trimestralmente, os livros e
papéis da socieade e o estado da caixa e da carteira, devendo
§ 59 As deliberações tomadas de confonnida_de com a
os administradores ou liquidantes prestar-lhes as informações_
lei e contrato vinculam todos os sócios, ainda que ausentes
solicitadas;
ou dissidentes.
II - layrar, no livr~_ de atas e pareceres do conselho
fiscal, o resultado dos_ex~~es referidos no inciso I deste artigo;
Art. 35. A asSembléia pode, também, ser convocada:
III- exarar, no ~esmo livro, e apresentar, à assembléia
I - por sócio; quando os administradores retardarem
anual dos sócios; parecer sobre os negócios e as operações
a- convocaÇão, por mais de dois meses, nos caSós -previstos
sociais do exercíciO e-m- que servirem, tomando po-r base o
em lei ou no contrato, ou por titulares de mais de um quinto
balanço patrimonial e o de resultado económico;
do capital, quando não atendido, no prazo de oito dias, pedido
IV - denunciar os erros, fraudes ou crimes que descode convoCação fundamentado, com indica-ção das matérias
brirem, sugerindo providÇncias úteis à sociedade;
a serem tratadas;
V- convocar a assembléia dos sócios_se a diretoria retarII - pelo conselho fiscal, se houver, nos casos a que
dar por mais de um mês a sua convocação anual, ou_ sempre
alude o inciso V do art. 31,
que ocorram motivos graves e urgentes;
Art. 36. A assembléia dos sócios instala-s_e _com a preVI -praticar, durante o período de liquidação da sociesença, em primeira convocação, de titulares de três quartos,
dade, os atos a que se refere este artigo, tendo em vista as
no mínimo, do capital social, e, em segunda, com _qualquer
disposições especiais reguladoras da liquídação. número.
Art. 32. As atribuições e poderes conferidos pela lei
ao conselho fiscal não podem ser outorgadas a outro órgão
§ 19 O sócio pode ser representado _na assembléia por
da sociedade, e a responsabilidade de seus membros obedece
outro sócio, ou por outro ·advogado, mediante outorga de
mandato com especificaçãO dos atos autorizados. O instruà regra que define a dos administradores (art. 17).
Parágrafo único ... O ,~Oriselho fiscal poderá escolher para
mento será levado a registro, juntamente com a ata.
§ 2<:> Nenhum sócio, por si ou na condição de mandaassisti-lo no exame dos livros, dos balanços e das contas, contatário, pode votar matéria que lhe diga respeito, diretamente.
bilista legalmente habilit~do, mediante remuneração aprovada
Art. 37. A assembléia será presidida e secretariada por
pela assembléia dos sócios.
sócios escolhidos entre os presentes. Dos_ trabalhos e delibeCAPÍTULO VI
-raÇões será lavrada, no livro de atas da assembléia, ata assinada
Da Assembléia dos Sócios
pelos membros da mesa e por sócios participantes da reunião,
Art. 33. Dependem da deliberação dos sócios, além de
quantos bastem à validade das deliberações, mas sem prejuízO
outras matérias indicadas na lei ou no contrato:
dos que queiram assinã-la.
I - a aprovação das contas da administração;
§ 1~ Cópia da ata autenticada pelos administradores,
II - a designação dos_ administradores, quando feita em
ou pela mesa, será, nos vinte dias slibseqüente à reunião,
ato separado;
·~-apresentada ao registro próprio,- para arquivamento -e averIII- a destituição_dos adminíStradores;
_
bação.
IV - o modo_ de sua remuneração, _quando não estabe§ 29 Ao sócio, que a solicitar, será entregue cõpfa aUtenlecido no contrato;
ticada da ata.
V- a modificação do contrato social;
Art. 38. Ressalvado o disposto no § 2' do art. 22, no
art. 23 e noS§§ 1"' e 29 do art. _25, as deliberações dos sócios
VI- a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade,
ou a cessação do estado de liquidação;
serão tomadas:
VII a nomeação ·e a destituição_ -dos liquidantes e
I - pelos votos correspondentes, no mínimo, a três quarjulga...rnento das suas contas;
tos _do capitªI sodªl; nos casos previstos nos incisos V e VI
VIII - o pedido de concordata.
do art. 33;
II - pelos votos correspondentes a mais da metade do
.
Art. 34. As deliberações dos sócios 13erão tomadas em
capital social, nos casos previstos nos incisos II, III, IV e
assembléia, convocada pelos administradores, nos casos preVIII, do art. 33;
vistos em lei ou no contrato.
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Art. 45. No çaso do htdso II do _art._ 43, a redução
do capital será feita restituindo-se parte do valor das quotas
aos sócios, ou dispensando-se ·as prestações ainda devidas,
com diminuiçãQ _ piof)orcfori31, em ambos os casos, do valo_r
nóiriinal das quotas.
§ 1" No prazo de três meses, contado da data da publicação da ata da ·assembléia qtie 3pr.õvar a redução, o credor
quirográfico, por título líquido anterior a essa data, poderá
opor-se, judicialmente, ao delíberado.
§ 2" A redução somente se tornará eficaz se, dentro
nesSe prazo; não for impugnada, ou se aprovado o pagamento
da dívida ou o depósito judicial do _respectivo valor.
§ 3~ Satisfeitas as_condições eStabelecidas no parágrafo
anterior, proceder-se-á à averbação, no registro próprio, da
ata que tenha aprovado a redução.

Art. 39. Quando houver modifica"ção do contrato, fusão da sociedade, incorporação de outra, ou dela por outra,
terá o s6Ci0,- que- dfsse-nfíti~- o direito de retirar-se das_ociedade,
nos trinta dias subseqü-Cnte_S_à reunião, aplicando-se, no silêncio do contrato s'odalantes.__yigeilte, o dispoto no art. 79.
Art. 40. A .assembléia dos sócios deve realizar-se ao
menos uma vez'por ano, nos quatro meses _seguintes ao término do exercício social, com o objctivo de:
I - torrtar aS contas dos adininistiadorese_deliberar sobre
o balanço patrtmonial e o de resultado económico;
I I - desigi]ar administradores, qUando fOr-o-caSO; __ _
III -tratar de qualquer outro assuitto cõristante- da or~
dem do dia.
§ 1" Atê um mês antes da data marcada para a assemCAPÍTULO VIII
bléüi, os documentos referidos no inciso I deste _<!rtigo devem
Da DissoluçãÕ
ser postos, por escrito, e ccini a prova- do respeCtivo recebimento, à díspóSiÇão-·dos sócios que não· exciÇam· _aainiriiSArt. 46. A sociedade se dÍSsol~e, d~ pleno direito;
tração.
_
_
____ - _quando ocorrer:
§ 29 Instalada a assembléia, proceder-se-á à leífUr·a ·dos
I - o vencimento do prazo de duração, salvo se, vencido
_documentos reteridos no parágrafo precedente, Qs...quais serão
~ste_ e· s.em op_oSição de _sócio~_ não entrar a socieàadé :em
submetidos, pelo prcside.n_te, a discussão e votação, neSta não
liquidação, caso em que se pro-rrog"ará pof tempo indeterpodendo tomar parte os membros da administração e, se houminado;
ver, os do conselho fiscal,
II -o conSenso unânime dos sócios;
§ 3" _A aprovação, sem reservas, do balanço patrimonial
III - a deliberação dos sócios, por maiõria absoluta,
e do de resultado económjc_o, salvo erro, dolo ou simuJªção,
na sociedade de prazo indeterminado;
exonera de responsabilidade os membros _da administração
IV- a falta de pluralidade dos sócios, não reconstituída
e, se houver, os c:lo conselho fiscal.
_ _ _
no prazo de doze meses;
§ 4" Extingue-se, ein dois anos; O direito de aD.ular a
V - a extinÇão, na forma- da lei, de ~utorização para
funcionar;
- - --- ·
-- - - ·'
aprovação a que alude o parágrafo ant~~ior. __
Art.. 41. As deliberações infririgentcs do contrato ou
· · VI - a declaração da falência.
da lei tornam ilimitada :respo"nsabflidade dos qüe, eXpressaArt. 47. A sociedade pode ser disSolvida, judicialnienmente, as aprovaram.
, te, a requerimento de qualquer dos sócios, quando:
CAPÍTULO VII
I -anulada a sua constituiçãO;Do Aumento e da Redução do Capital
II - exaurido o fim social, ou verificada a sua inexktüiArt-. 42. ResSalvado o disposto em lei especial, integfabilidade.
Iizâdas as qüotas. pode b ·capilar ser aurileriütdo-, com a corresArt. 48. O COntrato pode prever outras causas de dissopondente modificaçao do contrato.
lução, a serem verificadas, judicialniente, quando cOntestadas.
§ lo Até trinta dias após a deliberação, ter~O o_S sócios · -- Art. 49. OcOrrida a dissoluÇão, cumpre aos admiriispreferência para ·parfícipar· do aumento, na proporção das
tradores providenciar, imediatamente, a investidura do liqi.Jiquotas de q_ue sejam titulares.
dante e restringir a gestão própria aos negócios inadiáveis,
vedadas novas operações, pelas quais responderão, solidária
§ 2~- A cessão do direito de preferência, aplica-se o disposto no caput do art. gn
e ilimitadamente.o_
§ 3" Decorrido o prazo da preferência e assumida pelos
Parágrafo único. _Dissolvida çle pleno direito a sociedade, pode o sóciO -requerer, desde logo, a liquidação j~:~dici~l.
sócios, ou por tetciírOs, a·tt:.talidade do aumento, com a concordância daqueles, realizar-se-á a assembléia dos sócios, a
Art. -50. OCÇ:m::ida a hipótese prevista nO art. 46, inciso
fim -de _aprovar a modificaçãO do contarto.
V, o Ministério Público, tão logo lhe comunique a autoridade
Art. 43. Pode a sociedade reduzir o capital, mediante
competente, promoverá a liquidação judicial da sociedade,
a correspondente modificação do contrato:
se os administradores não o tiverem feito nos trinta dias _seguintes à perda da autorização, ou se _o só.ció não houver exercido
I -depois de integralizado, se houver perdas irreparáveiS;
a _faculdade assegurada no parágrafo único do art. 49.
Parágrafo único. Caso o Ministério Público não promoII -se excessivo em relação ao objeto da sociedade.
va a liquidação ji.ldicial da sociedade, nos quinze dias subseParágrafo único. A ata da assembléia que tenha aproqüentes ao recebimento da comuniCação, a autoridade compe~
vado a redução do _capital será publicada. no órgão oficial
tente para conceder a autorização .nomeará interventor, coin
da União ou do Estado, conforme o locafda sede da sociedade,
poderes para requerer a medida e administrar a sociedade
e em outro jornal de grande circulação.
até que seja--nomeado o liquidante.
·
Art. 44. No _caso do inciso I do artigo anterior~ a redução do capital será realizada com a diminuição proporcional
Art. 51. --Se não estiver designado_ no contrato social,
o liquidante será eleito por deliberação dos sócios, podendo
do valor nominal das quotas. tornando-se efetiva a partir da
averbação, no registro próprio, da ata da_assembléia que a
a.escolha .recair._em. pessoa estranha à sociedade.
tenha aprovado.
§ 1' O liquidante pode ser destituído, lt t:ock> o ~:

a

3526

Quarta-feira 21

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

a) se eleito pela forma previSta neSte artigO, -mediante
deliberação dos sócios;
___ __ _
__

b) em qualquer caso, por via judicial, a requerlmerlto
de um ou mais sócios,- ocôrrendo fiistã causa.
§ 29 A liquídação da sociedade se processa de conformidade com o disposto no CapítulO seguinte.

--

CAPÍTULO IX
Da Liquidação
Art. 52. Dissolvida a sociedade e nomeado o liquidante
na forma do disposto nesta Lei, proceder-se à sua liquidação,
de conformidade com os preceitos deste Capítulo, ressalvado
o disposto no ato constituúV(fóu-no instrUmento de dissolução.
Parágrafo único. Q__ liquídante, que não seja administrador da sociedade, invCstii-~00--á- naS fU:IlçõéS, averbada a
sua nomeação no registro prõprro.
Art. 53. Constituem deveres do liqUidante:
I - averbar e publicar a ata, sentença ou instrumento
de dissolução da sociedade;
II --arrecadar os bens, livros e documentos da sociedade,
onde quer que estejam;
-III- proceder, nos quíp:ze dias seguintes ao da sua investidura e com a assistência, sempre cjUe PoSSIVei, dos adminis~
tractores, ao levantamento do inventário e do balanço geral
do ativo e do passivo-;------ I V - ultimar os negóciOs- da soc_~~d_aQe, realizar o ativo,
pagar o passivo e partilhar o remanescente entre os sócios;
V - exigir dos quotístas, ·quando insuJiciente o ativo
à solução do passivo, a· irifegralização de suas quotas e, se
for cr caso~- as quantüis necess-árias, nbs limiteS- da responsabilidade de cada um' e proportionalmente à respectiva participação nas perdas, repartindo-se, entre os sócios solventes e
na mesma proporção, o_devido pelo insolvente;
VI- convocar assembléia dos quotistas, cada seis meses,
para apresentar relatório e balanço do estado da liquidação,
prestando -conta dos atos praticados durante o semestre, ou
sempre que necessário;
- ---VII - confessar a falência da s-ociedade e pedir concordata, de acordo com as formalidades prescritas;
VIII- finda a liquidação, apresentar aos sócios o relatório da liquidação e as suas contas finais; IX- averbar a ata da assembléía, ou o

i~strumento

fjr-

mado pelos sócios, cfue cottSidé!ai' encerrada a _liquidação.
Parágrafo úõlcó.-- --Em _tQdos___Q_s_a_tos, documentos ou publicações, o liquidante empregará a firma ou denominação
social sempre seguida da cláusula '"'em _liqUidação" e de sua
assinatura indiVidual, com -a-âeclaraçãó de sua qualidade.
Art. 54. As obrigaçõeS e a ·responsabilidade do liquidante regem-se pelos preceitos peculiares aos dos administradores da sociedade liquidanda.
Art. 55. Compete ao liquidante representar a sociedade e praticar todos os atos necessários à su~ liquidação, inclusive alienar bens móveis oú íinóveíS-,' tfâJfsigir, receber e dar
quitação.
. .. _ ---o_ - '--- . , • ·
•
.
Parágrafo único. Sem estar expressamente autorizado
pelo contrato social, ou pelO Voto da maioria dos sóciõs, não
pode o liqUidante gravar de ônus teafs os. móveis e imóveis,
contrair empréstiinos, sãlVó Qifaildo indiSpénsãveis aO pagamento de obrigações inadiáveis, nem prosSeguir, embora para
facilitar a liquidação. na atividad~ Social-:Art. 56. Respeitados os direitos dos credores preferenciais, pagará o 1iC)uidante _as cjívid~ sociajs~ proporcionalmen-
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te, sem distinção entre vencidas e vincendas, mas, em relação
a estas, com desconto.
Pã.rágrafo único. Se o ativo fór superior ao passivo, pode
ó liquidante, sob sua responsabilidade pessoal, pagar, integralmente, as dividas vencidas.
Art. 57. Os sócios, pot maioiià de votos, podem resolver, antes de ultimada a liquidação, mas depois de pagos
os Credores, que o liquidante faça rateios por antecipação
da partilha, à medida em que se apurem os haveres sociais.
Art. 58. Pago o passivo e partilhado o remanescente,
convocará O liquidante assembléia dos sócios para a prestação
final de contas.
Art. 59. Aprovadas as contas, encerra-se a liquidação,
e a sociedade se extingue, ao ser averbada no registro próprio
a ata da assembléia.
Parágrafo único. O dissidente tem o prazo de trinta
dias, a contar da publicação da ata, devidamente averbada,
para promover a aç·ão que couber.
Art. 60. Encerrada a liquidação, o credor não satisfeitO
só terá dir~ito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida
em partilha, e a propor contra o liquidante, se for o caso,
ação de peraas-e danos. - -Art. 61. No caso de liquidação judicial, será observado
o diS:póSfó -n-a-lei prOCeSsual, nomeado o liquidante em reunião
convoçada e presidida pelo juiz.
Parágrafo único. O juiz pod~ :r:ectiS~lf pessoas_ sem idoneidade para aquelas funções, nomeando liquidante de sua
confiança.
Art. 62. _No curso d~ liquidação judicial, o juiz convocará, se necessário, assembléias para deliberar sobre os interesses da liquidação e as presidirá, resolvendo, sumariamente,
as questões suscitadas.
Parágrafo único. As atã.s das assembléias serão, em cópia autêntica, apensadas ao processo judicial.
CAPÍTULO X
Disposições Finais

Seção I
Dos Direitos e Obrigações dos Sócios

Art. 63. As obrigações dos sócios começam, imediatamente. C"Oil} o cOOtrato, se este não fixar outra data, e termi- _
nam quando,liquidada a sociedade, se extinguirem as responsabilidades sociais.
Art. 64. O sócio não pode ser substituído no exerdcio
das suas funções, sem o consentimento dos demais sócios,
expresso em modificação do contrato social.
Art. 65. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto à estes
e à sociedade.
Parágrafo único. Até dois anos depois de avc;:rbada modificação do contrato, responde o cedente, solídariamente,
çom o c·essionário~ pei'ante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha, como sócio.
Art. 66_. Os sócios são obrigados, na forma e prazos
previstos, às contnõuições estabelecidas no contrato social.
O que deixar de fazê-lo, nos trinta dias seguintes à notificação
pela sociedade, responde perante esta pelo dano emergente
da ritora~
-Parágrafo único. Verificada a mora, poderá a maiOria
dos demaiS sócios preferir, à indenização, a exclusão do sócio
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reii?-isso·, ou reduzir-lhe a quota ao montante já realizado,
aplicando-se, em ambos os casos, o disposto no § }'? do art.
79.
.
Art. 67. O sócio que, a título de quOta social; transmitir
domínio, posse ou uso, responde pela evicção; e, pela solvência do devedor, o que transferir crédito.
. Art. 68. Salvo estipulação em contrato, o sócio partlctpa dos lucros e -das perdas, na proporção das respectivas
quotas.
-· _ ___ _
Art. 69: É- nula a estipulação -contratual que_ exclua
qualquer sócio de participar dos lucros e das perdas.
Art. 70. A distribuição de lucros ilícitoS Ou fiCtício-S
acarreta responsabilidade solidária dos administradores que
a realizarem e dos sócios que os receberem, conhecendo ou
devendo conhecer-lhes a ilegitimidade.
SEÇÁO II
Das Relações da Sociedade com Terceiros

Art. 71. A sociedade de responsabilidade limitada adquire direitos, asSume obrigaçõ~s e procede, jUdiCialmente,_
por meio de adm_inistradores com poderes especiais, Ou, não
_
os havendo, por mtermédio de qualquer administrador.
Art. 72. Os__ bens particulares dOs SóCios não- p-odem
ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais.
Art. 73. O sócio~ admitido em sociedad~'já conStú~Ída,.
não se exime das dividas sociais anteriores à admissão.
Art. 74. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução
sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na
parte que lhe tocar em liquidação.
Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissOlvida.
po?e o credor requerer a liquidação da -quota do deVedor,
CUJO valor, apurado na forma do art. 79, será depositado
em dinheiro, ou no jufzo da execução, até três nies~ após
aquela liquidação.
Art. 75. Os herdeiros do cônjuge de sócio, ou o côQjuge
do que se separou, judicialmente, não podem exigir, desde
logo, a parte que lhes couber na quota social, mas concorrer
à divisão periódica dos lucros, até que se liquide a sociedade.
SEÇÁO III
Da Resolução da Sociedade em Relação a um Sócio

Art. 76. No caso de morte de sócio~ liquidar-se-á a sua
_
-·
_
quota, salvo se:
I - o contrato dispuser, diferentemente;
II -os sócios ·remanescentes optarem pela dissolução da
sociedade;
III- por acordo com os herdeiros, regula-se a substituição do sócio. falecido.
_ .
Art. 77. Além dos casos previstos ria lei ou no cOntrato,
qualquer sócio pOde retirar-se-da sociedade; se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sõcios, com-antecedência mínima de dois meses; se de prazo determinado,
provando, judicialmente, justa causa.
Parágrafo único. Nos trinta dias subseqüentes à notificação, podem os demais sócios optar pela dissolução da sociedade.
Art.- 78. Ressalvado o_ disposto no art. 66 e seu parágrafo iínico, pode o sócio sef excluído, judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócioS, por "falta grave
no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapa. cidade superveniente.
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Parágrafo único. Será de pleno direito excluído da sociedade o_ sócio declarado falido, ou aquele cuja quota tenha
sido liquidada nos termos do parágrafo único do art. 74.
Art. 79. Nos casos em que a sociedade se resolver em
relação a um sócio, o valor da sua quota, considerado pelo
montante, efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposiÇão contratual em contrário, com b<ise na situação patiimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço,
especialmente levantado.
§ _19 O capital social sofrerá a correspondente redução,
salvO ~e_ os demais S6dos suprirem o Valor da quota.
§ 29 A quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo
de três meses, a partir da liquidação, salvo acordo, ou estipu---- - _
lação contratual em ·contrário-:- -- Art. 80. A retirada, exclusão ou morte do sócio não
o exime, ou a seus herdeiros, responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução
da sociedade; nem nos dois primeiros casos. pelas posteriores
e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.

cta

SEÇÁOIV
Do Registro _Próprio

Art. 81. Sem prejuízo do disposto no art. 1.364 do Código Civil (Lei n' 3.071, de I• de janeiro de 1916), o registro
próprio das sociedades de responsabilidade limitada, no que
não colidir com as-disposições desta lei, continua sujeito ao
Registro do Comércio, regulado pela Lei n' 6.939, de 9 de
setembro de 198!, alterada pela Lei n' 8.209, de 18 de julho
de 1991, e, no que couber, pela Lei n' 4.726, de 13 de julho
de 1965.
Parágrafo único. O instruntehtd particular, arquivado
no Registro do Comércio e levado ao Registro de Imóveis,
será considerado como instrument9 hábil para transferir a
propriedade imobiliária.
Art. 82. Esta lei entra· em vigor na data de sua publicação.
Art. 83. Revogam-se o Decretou• 3.708, de !Ode janeiro de 1919, e demais disposições em contrário.
Justificação
O vetusto Decreto n• 3.708, de 10 de janeiro de 1919,
que "Regula a con~tituição de sociédades por quotas de res~
ponsabilidade limifada", composto de 19 artigos e com força
de lei, não atendé mais aos interesses daquelas sociedades,
notadamente, quarido o País passa por transformações profundas em busca do almejado desenvolvimento econômico.
Além disso, tais sociedades não se regem apenas pelo
Decreto n• 3.708/19, mas ainda pelo Código Comercial (dever
de obediência), pelo Código Civil (formação, dissolução e
atos diversos), pelo Código de Processo Civil (dissolução),
pela Lei de Falências e pela Lei das Sociedades por Ações,
esta aplicada supletivamente.
O Projeto de Lei da Câmara n' 118, de 1984 (n' 634175,
na Casa de origem), que "Iitstítui q_ CÓdigo Civil" - ora
com tramitação sobres,tada rio Senado Federal-, foi subme-_
tido ao CongressO_~ Nacional pelo então Presidente Ernesto
Geisel, sendo Ministro da Justiça Armando Falcão, cuja Exposição de Motivos GM 0212-B, de 6 de junho de 1975, informa
que o "anteprojeto é de autoria dos Pr9fessores Miguel Reale,
na qualidade de Supervisor, José Carlos Moreira Alves, Agostinho Arruda Alvim, Sylvio Marcondes, Ebert Chamoun, Clovis do Co_uto e Silva e Torquato Castro".
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técnica que, por sua crescente otimização, está em vias de
se tornar um procedimento banal na Medicina, especialmente
nos países desenvolvidos.
Por o~tro lado, a sociedade tem, através dos tempos,
reverenciado o-s seus mortos através de manifestações de respeito e piedade. Ressalte-se a extrema violência como_a sociedade revida ates de vilipêndio contra os seus mortos. O próprio
Código Penal estabelece punições para tais atos em seus artigos 209 a 212. O respeito ao cadáver é tradição profundamente
arraigada em bases religiosas e místicas imemoriais.
Em contrapartida, as imperiosas necessid3.des da· humanid~de no que tange à manutenção de vidas não podem ficar
a reboque de tradições milenares, ainda que honoráveis. Cabe,
p-ortanto, ao legislador estabelecer o denominador comum
que conte~ple a satisfação dos reclamos vitais da sociedade,
sem agredtr um dos seus mais arraigados costumes- o respeito ao cadáver.
Apesar de não podermos considerar rotineira a utilização
da técnica no Brasil, existe uma clara sedimentação no meio
científico dos novos conceitos que envolvem os transplantes,
com todos os seus inesperados corolários sociais e jurídicos.
O assunto é tema de debate em todos os segmentos da sociedade, especialmente após a novela "CorpO e Alma", que
resultou numa significativa elevação no número de doações
de órgãos em todo o BrasiL Em publicação recente, o jornal
Folha de S. Paulo divulgou que 73% dos entrevistados _com
2~ grau de instrução disseram "sim" à pergunta se eles doariam
os seus órgãos após a morte.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, até o momento, o Brasil
já real_izou perto de 6.0(Xr transplanteS renais, porém deles
necess1tam outros 17.000 pacientes mantidos em hemodiálise.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Con~edo a palaOs transpl~ntes de coração somam um total de 150, tendo
vra ao nobre Senador Ney Suassuna.
~ _
88 sido realizados no Instituto do" Coração. No entanto, existe,
O SR NEY SUASSUNA (PMDB - PB. Pronuncia o seno momento, uma fila de 30 pessoas naquela instituição aguarguinte diScurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, somos dando a salvação. Só que, nesses casos, não existe o suporte
espectadores privilegiadoS de uma época profícua na Cristali- provido pela hemodiálise. Diante de tal situação, ou o paciente
Zação de conquistas tecnológicas, antes apenas ímagiriáVeíS
cardíaco é operado logo ou morre.
como produtos da lavra literária de uma Mary Shelley. de
- As necessidades do setor de oftalmologia, então,"Sr. Preum Aldous Huxley ou de um Isaac Asimov. O lento agregar
sidente, Srs. Senadores, atingem os limites da imaginação.
de conhecimentos humanos milenares convergiu, nesses ú1ti:- O número de transplantes de córnea é totalmente insuficiente
mos cem anos, para a sua fusão em avanços científiCOSfeãlpara as necessidades de nosso País.
mente assombrosos. Assim, neste curto período histórico, b·
homem abandonou a sua longa permanência nas Soritbras,
Portanto, fica claro que as nossas necessidades no campo
dos transplantes ainda não foram supridas. Temos carência
alçando-se nas perplexidades de conquista como a eletricidade, a radiodifusão, o telefone, os antibióticOs, o avião, o
na formação de pessoal técnico, caré_nc;ia na organização seteria1, carência de suporte orçamentário. Existe, especialmente,
computador, o átomo, o espaço, entre tantas outras.
A partir de uma certa massa crítica de conhecimentos
a desinformação e o preconceito. Tudo isso agravado por
os avanços científicos e tecnológicos ·pasSam a eclodir e ;
um conjunto de normas ultrapassadas, que não ajudam a com~
se multiplicar em progressão geOmétrica. ·rnfdiZ_men:re·;-m~~-p_atibilizar o desenvolvimento científico e as necessidad~s d_os
avanços têm, freqüentemente, representadO -ã!m3.S dé HJSp~pa:Cíen.tes terminais com os costumes milenarmente arraigae dominação, especialmente usadas pelos povos chamados
dos.
.
do Primeifõ Mundo.
Assim, decidi elaborar projeto de lei -com algumas
Um dos grandes avanços tecnológicOs deste século na
inovações? ~rque já exist~m muitos projetes nesse sentido
-,_que d1spoe sobre ~ retirada de tecidos, órgãos ou parte
área médica foi, sem dúvida, o propiciado pelos transplantes
de órgãos. Iniciados pelo pioneiro Joseph E. Murray. Prêmio
do corpo humano destmados a transplante, o qual estou encaNobel de Medicinã e Professor da Harvard University, até
minhando à apreciação desta Casa e do Congresso Nacional
1990, foram realizados no mundo mais de 250 mil transplantes.
como contnbuição ao aperfeiçoamento legal de assunto tão
Para se ter uma idéia da magnitude da utilização dessa técnica,
controverso e que_necessita, sem dúvida, de solução consensomente nos Estados Unidos. em 1989, foram realizadas 8.890
suai que contemple os reclamos da sociedade brasileira.
transplantes renais; 2.160 de fígado; 1.673 de= coração; 413
Esse projeto busca simplificar a doação de órgãos, fazende pâncreas e 57 de pulmão e coração.
_
-- ---.,==---o:oõ_~~~P=Dlaís ou menos o que foi feito com o casamento. Antiga~
Esses números mostram cabalmente a rotina que tomou--· mente, quem queria casar com sepa:ação de bens teria que
o transplante urna terapêutica médiCa baseada na substituição
f~ê~lo ~m documento separado, pots todo o casamento era
de órgãos irremediavelmente lesados. Trata-se, portanto, de
fetto com comunhão de bens. E o que fe:l a nossa legislação?

Esse Projeto de Código Civil conserva, em seu âmbito,
o DireitO das Obrigações, sem distinção entre obrigações civis
e mercantis, cuidando, inclusive, das atividades negociais-OU
empre_sárias em geral. Daí, contemplar, no Livro II -Do
Direito -da Empresa, o Título II - Da Sociedade, e, neste,
no Subtítulo II - Da Sociedade Personificada, o Capítulo
I - Da Sociedade Simples (arts. 1.000 a 1.036) e o Capítulo
IV- Da Sociedade Limitada (arts. 1.055 a 1.087).
Contudo, não_ se pode ficar, indefinidamente, à espera
da aprovação definitiva do Projeto de Código Civil. E, a exemplo do ocorrido _com as Sociedades por Ações, quando da
aprovação da Lei n9 6.404, de 15 de fevereiro de 1976, deve
se extrair, também, desse Projeto, uma nova Lei das Sociedades de Respon.abilidade Limitada.
É o que visa a presente Proposição. Ela se bas_eia, pois,
fundamentalmente, no aludido PLC n' 118, de 1984, incorporando, entretanto, sugestões apresentadas por empresários
e especialistas interessados, a exemplo do II SimpóSio sobre
a Reforma da Legislação das Sociedades por Quotas, realizado
em Porto Alegre, de 21 a 23 de setembro de 1977 (apud
Nelson Abrão, "'Sociedade por Quotas de Responsabilidade
Limitada", ed. Saraiva, São Paulo, 1979, pp. 13-17), e, ainda,
do Simpósio anterior, taritbém realizado naquela Cidade, de
9 a 11 de dezembro de 1970 (ld. id., "Transformação da
Sociedade Anónima em Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada", ed. Saraiva, S. Paulo, 1977, pp. 45-51).
Espera-se, assim, dos ilustres Pares, o acolhimento e,
mesmo, o aperfeiçoamento, do presente projeto de lei.
Sala das Sessões, - Senador Magoo Bacelar.
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Transformou todos os casamentos em um contrato c:om. separação de bens. Quero quiser cãs-ai- com Comu_nh_ão de bens

tem que fazer um contrato separado.
• Desta mesma forma, estou apresentando ao Senado da
República um projeto em que todo aquele que não se declarar
não-doador, é doador. Quem não quiS:ér"doar, deve ir à autoridade constituída- no caso, à Delegacia de Polícia mãis próxima - e declarar as razões por que não é doador. A _razão
em si não importa, basta a simples declaração que será gravada
em sua carteira de identidade a expressão: "Não doador".
Todos os demais que não o fizerem, doadores são.
Desta forma, acabaríamos completamente com essas filas
e passaríamos, com certeza, a integrar o grupo de países que
buscam solucionar uma problemática· tão modema como é
a doação de órgãos.
Para inibir aqueles que queiram comerciar com tecido
humano, transformamos aqueles que busquem _fugir da lei
em marginais que estarão praticando um crime gravíssimo
e, como tal, inafiançável e de alta punição.
Além do mais, incluímos uma cláusula- principalmente,
devido à grande carência financeira - em que, quando o
receptor do órgão doado não tenha condições financéifas a.e
custear o transplante, o Plano de Saúde do doador pague
as despesas da cirurgia. Sei que isso Será um ponto controverso, mas espero que, pelo menos, permaneça a idéia de
obrigar os planos de saúde - que, hoje, ganham Milhões
- a terem também uma contribuição social.
Trago esse projeto para discussão, acreditando <jue, dessa
forma, estamos contribuindo para o aprimoramento da medicina e, principalmente, para a solução de um problema que,
hoje, é de grandes proporções.
É esse o projeto que passo à Mesa.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira.
O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP - DF. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores,_peço
licença para apresentar aqui, justamente hoje, uma síntese
de meus pronunciamentos já feitos no Senado..
_ __
Quando tomei posse de minha cadeira no Senado, dei
conta a meus pares da história de minha vocaçãO política
e de meu sonho de chegar até aquí, como dei cont_a do início
de meus estudos de ciências políticas, que me levaram àqueles
referentes às crises de nossas instituições político-partidárias.
Relembro-me, então, de que o mestre dos mestres que
chamou a atenção dos meus estudos foi o professor Miguel
Reale, com seu tridimensionalismo jurídico, que tem como
fulcro central de suas preocupações jus-filosóficas a essência
da norma, que é lei, que é plebiscito e que é Constituic;ão,
poi~ "toda experiência social é tridimensional", como nos
ensma o __mestre.
Em tudo o que fazemos aqui, nesta ·casa, está 3. lei a norma -, sua essência e sua finalidade. Meus discursos
soam hoje corno profecia, no que se refere ao plebiscito e,
graças a Deus, vejo que as coisas se encaminham no sentido
de que poderemos - com o presidencialismo vitorioso extirpar todas as mazelas que nós -os fabricantes de normas
....-permitimos, no p-assado, fossem inseridas em nosso sistema
normativo.
Não podemos permitir, daqui para frente, que permaneçam, _d:ntro de no.sso sistema e subsistemas, essas imensas
contradJçoes normahvas. Ninguém, nada pode ser e liãO ser
ao_ mesmo tempo.
-

Quarta-feira- 21

3529

_ Uma democracia pelos Partidos- que se diz democrática
- não pode conceber que os Partidos sejam governados,
ditatorialmente, por uma oligarquia ou por um homem só .
Embora nossa Constituição contenha, em seu bojo, princípios
que poderiam se sobrepor impositiv-amente- às leis e aos a tos
de.s_sas oligarquias, o fato é que nossas crises político-partidárias vêm tendo, através de décadas, suas causas nas leís
e nos estatutos que compõem as ditaduras partidárias e que
prevalecem contra prindpios constitucionais.
Nossas crises, repito, têm suas origens nas ditaduras partidárias. É preciso extitpá-las em suas origens e conseqüências.
Por exemplo, várias vezes, em meus discursos, falei sobre
o modo- de escolha dos nossos candidatos. Os Partidos, que
-s_ão pessoas jurídicas, não escolhem seus candidatos, democraticamente, por intermédio de suas bases eleitorais, por eleição
direta proveniente de um Colégio Eleitoral composto dos filiados. Já nos acostumamos a aceitar essa imposição do chefe
ou, às vezes, da cúpula de líderes que assumiram o Poder.
O Partido, como Partido, como pessoa jurídica, não funciona,
dentro de uma ordem jurídico-democrática. As convenções
s_ão uma festa homologatória das decisões -do chefe. Quem
poderá aspirar disputar com Maluf, com Brizola, com Lula,
a condição de candidato em seu Partido? Essa anomalia é
aceita como normalidade democrática. Os Partidos que "disputam" -por exemplo, o PMDB, agora, opondo contra
Quércia outra candidatura à Presidência do Partido - são
tidos como Partidos em crise.
Qualquer que seja a solução da "convenção" do PMDB,
ao invés de a minoria perdedora se submeter à decisão da
maioria, haverá um "racha", e os descontentes procurarão
outros Partidos em sinal de protesto contra a solução partidária. Então, para que Partido?
Isso porque, na convenção, quase sempre, as coisas não
correm democraticamente. O presidente é, ao mesmo_tempo.
candidato, quando, eticamente, tão pronto ele se dispusesse
- a candidatar-se, deveria ser obrigado, juridicamente, a se desjncompatibilizar, renunciando à presidência, para que todos
os filiados pudessem disputar, em igualdade de condições,
sua candidatura; a isso se chama democracia!
Ou eliminamos a ditadura nos Partidos, para buscar a
- democracia real, ou paramos com essa farsa democrática de
todos os palanques, em que os chefes, ditadores de seus Partidos, defendem com unhas e dentes sua ditadurazinha, enquan-- to discursam pelas praças públicas, prenhes de cinismo. hístéricos discursos tecendo loas à democracia, ao estado de direito,
à igualdade e aos direitos humanos!
Amanhã, enfim, brasileiros irão ao plebiscito optar pela
forma e pelo sistema de governo. Esforço ingente de muitos;
esforço vão que resultou apenas na parada do País, completamente sem objetivo algum, a não ser o de fortalecer o presidencialismo; a não ser que, mesmo der~otados, queiram os parlamentaristas introduzir um parlamentarismo disfarçado na
Constituição que os cidadãos brasileiros querem para si. Se
isso acontecer, instituirão, desde a primeira hora, uma crise
definitiva, com a qual o povo não concordará jamais. Mas
é bem provável que isso aconteça. Já a imprensa anda temerosa, dizendo que isso acontecerá.
Falei, antes, em necessárias mudanças no sistema partidário. A crise é enoime, e as-mudanças têm que tér tamanho
igual à crise. Mudanças de regrinhas de nada valerão.
Ou reforinamos, revo1ucionariámente, a Constituição, a
partir dos sistemas partidários, para dar governabílidade aos
_governos que vierem pela frente, de tal forma que o vencedor
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tenha maiorias fortes e dis.ciplinadas, para que os planos de
governo possam ser realizados com sustentação em suas maio-

rias, ou continuaremos com essa ciranda que aí está, em que
governar é_ conversar, é_ prometer, é dar, em cada p~~grama,
em cada improviso, em Cada mudança de ministro, para rece-

hora_ de faz.erem a reforma,. antes que o povo armado o façat
Isso é sério. Muito sério!
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores.
(Muito bem! Palmas.)

ber, num troca-troca interminável.
.
Venho falando, desde .o início, que a_ priineira, a necessária, a mais urgente, é a reforma partidária.
-

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a pala-. .
vra ao nobre Sen~dor Valmir Carnpelo. ,

Se o Presidente Itamar Franco tivesSe_ a inspiração de
delegar a seus ministros o goverrto de suas pastas, para se
entregar totalmente à tarefa da grande reforma polítíco--eleitoral, fatalmente, seria consagrado como o ·estadista do
século. Dé ao próximo_ presidente condições de governabi~
!idade, pois essa multiplicidade de Partídos que aí está nãO
tem condições de modificar, absolutamente, nada! Os Partidos
continuarão fazendo o que- sempre fazem; desde o dia da
posse do Presidente, os candidatos dão infcio à campanha
eleitoral seguinte. Até com o grande Ju~celino acont~ceu as~
sim: passou a faixa ao pândego que o sucedeu e foi diretamenfe
carregado ao aeroporto com faixas e vivas a_ "J usce~Í!?:O 66".
Isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não pode continuar!
PrecisãmOs Pôr Ordem, confiabilidade e seriedade nisso
que, há 500 anos, chamamos de Brasil, que, apesar de tudo,
é nossa terra querida.
' ·
Chegou a hora de ~ós _Senadores, qué l-tão somos líderes,
exigirmos de nossas lideranças que. priJ?eiro, reformemos
os Partidos. Os líderes quase choram de _emoção em torno
de suas letrinhas. Entretanto, Ulysses eStava fundando um
outro Partido porque Orestes _.Quércia Jbe usurpara o Se.u
PMDB querido. TanCred_o morria de amoLeS pelo seu MDB,
mas fundou o PP porque Ulysses ... quando lhe conveio~ voltou
ao ninho antigo, garanti~':' que estava 's,ua candidatura. Não
é outra a história do PSDB, ramo insubrjlisso daqueles que,
em momento histórico, não viam sua_s s!tuaÇões· garantidas
· em seus Estados. por Ulysses. E o que fez Br1Zola logo
que I vete lhe usurpou suas letrinhas bem amadas?
Não podemos, portanto, chamar de, Partidos ess.es a~u~
parnentos de políticos em torno de seguran'ça de seus interesse.s
futuros. Não são PartidOs. São simples 1egendas ou garantias
jurídicas de candidaturas futuras.
·"
Ou reformamos já o sistema partidário,-nõS que_ não somos parte das lideranças interessadasoem manter o estado
atual das coisas em torno de suas candid.aturas, ou tenham
a certeza de que uma revolução do povo.armado o fará. Isso
porque, como procurei sempre demonstrar com_ um estudo
mais extenso, um poder que se sustenta _na Dita_dQra, quer
do governo, quer dos Partidos, é radíCalmente ilegítimo. A
legitimidade do poder partidário vem de_seus filiados._ Poder
partidário que se sustenta nã ditãdutã partidária é ilegítimo,
como são as candidaturas que nascem de escolhas espúrias,
como essas que aí estão _sendo postas, corno as outras que
já o foram.
Somos um Estado de fato, mascarado,de Estado de direito!
Até uma revolução seria legítima para ,dar legitimidade ao
Estado.
Isso tudo é preciso mudar, se possível, democraticamente.
Nós que não somos líderes precisamos conversar sobre
o assunto, pois nossos direitos estão sendo usurpados. E quan~
do eu digo nossos, eu digo, de nós filiados, simplesmente;
nós vereadores; nós prefeitos, nós, a base de todo o poder
partidário, que precisa pressiOnar Os ditadores de todos os
Partidos, no sentido de lhes convencer: de que é chegada a

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia
o seguinte disCurso.) -Sr. PreSidente, Sts~ Senadores, BraSI1üi"c0memora, amãnhã, o 33o aniVersário dC sua inauguração,
a 21 de-abril de 1960, pelo inesquecível Presidente Juscelino
kubitschek.
A capital braSileira nas-ceu sob o signo do pioneiriSmo,
pelo sentimento de insubmissáci e de amor à Pátria. O aniversárib da cidade é urna oportunidade rara em que se pode
expressar o patriotismo e reafirmar _os ·compromissos para
com :Srasília e para com o BraSil.
- É com grande orgulho e alegria que venho a esta tribuna
para saudar os brasiliense·s e toi:l3. a Nação béasileira ria véspera
-do aniversário da capital brasileira.
· · ·
- Ao saudar Brasília pelo seu 33o ariiversaríO, enalteço,
igualmente, o trabalho e o espírito pioneiro dos autênticos
húóís-, vindos âe 'todos os rincões deste País continental, aos
quais devemos a construção da cidade, hoje o sírnbplo da
integração nacional e _que, pela sua beleza, transformou~se,
por um_ reconhecimento .inte.rnacional, em E_>atrimônio Cultu~
ral da Humanidade, exatarnente por reunir, no mesmo espaço,
o maior acervo arquitetôriico moderno .de tOçlo o m1,1ndo.
, Dessa forma, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não posso
deixar de enaltecer o homem comum, o candango, que, com
seu trabalho e dej:licação, tornou realidade a Capital Federal.
A eSses pioriiiiO'S'e- às gerações que os seguiram quero expres~
saro meu reconhecimento- e ressaltar a -sua_ história de bravura
e a ep-opéia cjtie protagonizaram-ao edificar" e conSolidar, no
Planalto Central brasileiro, a mais moderna cidade da Terra.

u

e

Quero, também, reafirmar a gratidão o reconhecimento
a Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Bernardo Sayão e Israel P.inheiro, planejadores -e executores 'desta obra monumental,
que, ao lado_do visionári(Ye genial Juscelino Kubitschek de
Oliveira, deixaram i~pressoS os Seus nomes huma das páginas
mais belas e ricas da História brasileira e universaL
Cumprimento, na pessoa do Governador Joaquim Roriz,
o pioneiro que hoje governa Brasília com cOmpietêncía, dedicação e o mesmo espírito _de pioneirismo que moveu JK, a
todos os brasilienses que amanhã estarão comemorando os
33 anos desta cidade~símbolo, que já foi, muito merecida~
mente, chamada de Capital do Terceiro Milênio.
Sr. Presiderite, Srs. Senadores, juntainente com Brasília,
um grande cOmPieXõ- cte-COriiufllCãÇões-estai.-~f cOffitúUOiã:iidC);
amanhã, os seus 33 anos de posicionamento na Capital Fe~
dera!.
O Correio Braziliense, um dos mais respeitados e completos jornais brasileiros, que foi instalado em Brast1ia na mesma
época em que Juscelino inaugurava a nova Capital do Brasil,
também comemora, neste 21 de abril, com o mesmo espírito
de pioneirismo, os·seus 33 anos- de bons serviços prestados
à cidade.
E, fato curióso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Correio
Braziliense nasceu de uma promessa feita por outro visionário,
que foi Juscelino Kubitschek.
O Sr. Pedro Teixeira- Concede~me V. Ex~ um _aparte?-'
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O SR. VALMIR CAMPELO- Com muita honra, nobre
Senador.

O Sr. Pedi-O Teixeira- Nobre Senador Valmir Campelo,
V. Ex~ retrata, hoje, o que vai na alma de todos aqueles
que nasceram com esta cidade, entre os quais este seu grande
admirador, que é honrado pelo aparte, pioneiro que é, chegado aqui em 1960, antes mesino da inauguração. Certamente,
V. Ex~ traduz aqui, nesta Sentada, um gesto de reconhecimento
do Brasil peh aniVersário e pela comemoração dos 3.3. anos
da Capital do Brasil. E vou ser breve, mas não poderia deixar
também de somar os meus conceitos quando V. Ex~ se refere
ao Governador Roriz, um pioneiro a quem tiVe o privilégio
de conhecer em 1960, mas daqueles pioneiros que não passaram, que não se encastelaram, que não se enclausuraram.
As vezes, costumamos, em Brasfiia, não medir o pioneirisniO
pela chegada das pessoas, porque há muitas pessoas que chegaram à cidade apenas fisicamente, e que até hoje não mostraram
no que podem contribuir para a Capital de todos os brasileiros.
O GovernadOr Roriz, um homem de 1960, que serviu ao EStado de Goiás e o represe-ntou com brilhantismo, inclusive sendo
Deputado e Prefeito de Goiânia, é um homem que tem dado,
vigorosamente, provãs de que o pioneirismo é algo que está
na sua alma, porque é um homem entusiasmado e sensível.
Então, faço coro coin V. E~. também homenageando a todos
os habitantes de Brasília na pessoa do Governador Roriz,
que é um sucessor legítimo do sonho de Juscelino Kubitschek.
Por último- outro dia mesmo fiz aqui um discurso a respeito
da imprensa que não é séria - V. Ex~ cita um jornal que
é um sonho de Hipólito da Costa, que contou com os esforços
e o incentivo do grande jornalista Assis Chateaubriand. O
jornal tem no seu corpo redacional e nos seus dirigentes uma
plêiade de homens sérios. O_ Correio Braziliense é um jornal
que amanhece conosco, que nos traz uma brisa suave de seriedade e respeitabilidade. Receba, assim, V. Ex~. também, o
meu apoio ao pronunciamento que faz neste Senado.
O SR. VALMIR CAMPELO -Senador Pedro Teixeira,
fico muito feliz com o aparte de V. Ex•, que passa a integrar
o meu pronunciamento na tarde de hoje no Senado F~eral.
E digo também a V. Ex•, pioneiro que é, que--o- seu no-rne
está inscrito na história- dessa cidade. Brasília o reSpeita pelo
trabalho que tem prestado à comunidade brasiliense, através
dos seus clubes de serviço, ao mesmo tempo em que participa
da vida comunitária desta cidade.
Nestes trinta e três anos de vida esta cidade jovem, com
cerca de dois milhões de habitantes, tem seus líderes, seus
pioneirOs, aqueles que a ela prestaram e vêm prestando serviços. V. Er', por certo e pot merecimento, integra esse corpo
de pioneiros que Brasília registrará, coiii-tOda certeza, no
dia de amanhã, quando completará trinta e três anos.
O Sr. Aureo Mello- Permite-me V. Ex~ iJrti apatte?
O SR. VALMIR CAMPELO- Ouço V. Ex• com prazer.
O Sr. Aureo Mello --Realmente, não poderia ser mais
indicado o pronunciamento sobre Brasília do que o proferido
por V. Ex•, que é um daqueles que, nos pródromos desta
cidade, quando estava ainda naquela fase que eu diria quase
uterina da sua elaboração, lá estava, no comando das cidadessatélites, reunindo, juntando, resolvendo, solucionando problemas, e, com aquele espírito do cearense que anima também
o Senador Cid Sabóia de Carvalho, V. EX' soube edificar
e fixar o seu nome como um cliché que é ímpreSSo -na massa
mole da tipografia. E V. Ex• man~ou e foi, depois, considerado
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como um protótipo desta terra, desta gente, deste povo. Também o nosso companhe-iro, Senador Pedro Teixeira, pioneiro,
lutador, batalhador, homem que conquistou posições- que
tem ocupado a peso de lu.ta - , remanescente até de um acidente que tirou a vida Q_e todo mundo, exceto a dele, como
se fora a marca de uma predestinação, e que aqui está, depois
de ter obtido, através Q.e concurso, a posição no cartório que
dirige. como Senador da República. para nos surpreender
com o se_u talento, a sg.a cultura, o seu espírito públfco e
a sua grandeza.- Digo surpreender, porque pensei que Pedro
Teixeira fosse apenas um cidadão daqueles que foram agraciados pela fortuna e_,. com aquela cornucópia nunca c_essante,
seria, assim, uma -figura burguês-capitalista, que já conheço
há tanto tempo. -E, no entaitt.o, aqui está. Os nome-s que
surgiram aqui, Plínio Catanhede, um homem lutador, extraordinário, que foi o prefeito-jardin.eiro, Gómide, que criou o
Guará em um ano, ~.preciso que digamos essa verdade sobre
a gente de Sras:ília:_ aquele antigo general, que foi Deputado
Federal por Santa Catarina_e 4epois foi governador daquele
Estado, cujo not)le &gora rião me vem à ~emória, enfirri~
há vários nomes que merecem s~r lembrados até por dever,
por obrigaçãO._ Srasília realmente é uma cidade, nobre Presidente e nobre Senador Valmir Campelo, é a prova cabal do
valor do s_erhu-mano, que é a prova do valor do Brasil, porque
o Brasil é a síntese do munçlo. Aqui há um caldeamento
das raças, para cá vieram os goiaJJ.QS, os mineiros, os matogrossenses, os amazonenses, tangidos pelo espírito predes~
tinado de Juscelino Kubitschek para fazer esta cidade. E V.
Ex~. ao fim de uma sessão, está homenageando Brasília riOs
seus 33 altos-, -cidade qu.e está com aproxiinadamente_ dois
Diilhões de habitantes, cidade fantástiCa, eX:tr3ordiilária; Oride
se pode ver o céu. Estamos aqui neste plenário simbolizando
e representando todos aqueles que, vivendo em Brasília,
amam e admir&m C:S'ta cidade e se recordam do homem extraordinário que fQi ~uscelino K)lbitschek.
O SR. VAl:-~IR CAMPELO- Muito obrigado, Senador
Aureo Mello, pelas suas pala_vxas. V. Ex~ fala como um verdadeiro filho desta cidade. Alhis, BraSI1ia o recebe como filho
adotivo em vi_rt;ucl~ Qo tempo que aqui reside e, ...
O Sr. Aureo Mello :.__Estou aqui desde 1964.
O SR. VALMlR CAMPELO- ... também, porque está
sempre conosco defendendo a ~pital de todos os brasileiros.
Por isso, qUero -parabenizá-lo, em nome da comunidade
brasiliense, pelo trabalho em prol do desenvolvimento c _da
consolidação da nossa capital.
O Sr. Aureo MeDo- Muito obrl.gado, nobre Senador.
O SR. VALMIR CAMPJ;:LO- Continuando, Sr. Presidente, diria airidª- qu-e em -19$9 o embaixador do Brasil e~
Londres e também Presidente dos Diários Associados, Assts
Chateauhriand, proffieteu a J',K _que se ele efetivameitte inaugurasse a nova capital do_ Brasil, em_21 de a~r.il de 1960,
como havia prOmetido~ encarregar-se-m de aqut t?sta!ar, no
mesmo dia, Ul!l jorn,.a} do seu complexo de comumcaçoes.
Os geniais visionários curttpriram suas prome_ssas. JK
inaugurou Brasília e Cba1;~1,1briand inaugurou seu JOrnal, o·
Correio Braziliense, que, no Qia 21 de abril de 1960, antes
da Missa de Ação de Graças pela inauguração de Brasfiia,
editava seu ~eira número, ÇQm 96 páginas, relatando toda
a epopéia da edifieação da Capital da Esperança.
Na mesma data, com a mesma ousadia, Chateaubriand
deu à nova Capital do Brasil o sçu primeiro canal de televisão, _
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a TV Brasília, responsável pelas imagens históricas da inauguração de Brasília. ---

Toda essa saga, orientada pelo mago daS telecomunicações do Brasil, Assis Chateaubriand, contou cót:U-o·emperihO
e aação decidida.de homens como João Calmori, noSsO colega,
entãO Diretor dos Diários AsS()ci~dos_,_que ficou encarregado
de obter os recursos e viabilizar a·Crlãçãõdo jornal, de Edilson
Cid Varela, nomeado para superintender a obra do Correio
Braziliense, além da equipe técnica, form-ada por António
Honório, Jairo Valadares e Yictor Purri.
~_
Tal como Brasília, o CoiTeio Braziliense é uriüi-Ob-ra-pki~
neira e, ao ·completar 33. anos de exístêricia,- ~arca suà- presença. vitoriosa na Capital Federal, graças ao ·entusi~smo e
à dedicação ·qu~se missionária dos ho111,ens_ que fizeram a sua
his+óri3. nessas três décadas; e_?r~mplo do s3.1idóso amigo
e iifcomparável empreendedor .EdilsOn Cíd V are la, candango
integrado e definitivamente reConhecido como um dos mais
importantes personagens da Capital brasileira.
Por isso mesmo~ Sr.- Presidente, Srs. Senadores, é que
quero prestar ao Correio Braziliense e à Bi-asília, nesse 33"
aniversário, çl~ .fundação~ fl-minha mais sinceia homeilãgelri
pelos relevantes seroços, que vem realizando pela _Cidade e
pelo Brasil através do competente e honesto jorn_aJi~m~ que
vem desenvolvendo desde.a inauguração da Capital da Repúw
blica. . .
. .
Parabe.nizo, na pes~oa do dinâmiCo jÇ>rnalista PaUlo Caw
bral de Araújo,_Diretor-P_residente do gram~e e festejadq Correio Braziliense, a numerosa, dedicada e _cpmpetente famflia
dos DiáriOs Associados em Brasília que vem dando um exemplo raro .de.compromisso com a Cidade, de respeito e apuro
no.- tratamento d.as _n_otícias e das inform~ções que fazem o
dia a· .dia da Capital de tqdos _os brasileiroS.
Parabéns. a BrasHia!
Parabéns ao" Correio Braziliense!

ª
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A Mesa Dirétofá também ·saúda o_ MinistrO de Brasília,
Senador Maurício Corrêa, g"úe terti dese·nlpénhado OOin brilhantismO a direção do Ministério da Justiça tló_ ·atu~l Governo
do Presidente Itamar Franco.
Não poderia, também, a _Mesa tii.!eto~ 'do- Se-nado Federal deixar de estender os seus· _Cumprim·ento·S' :à ;direção do
Correio Braziliense e da TV Brasília, que pioneiramente surgiw
ram no dia da inauguração 'da nossa. Capltal ....,.- 21 de abril
de 1960. Quando Jusc.ejino .K':llJitsCh~k S~.tre~ava· ao Brasil
e ao mundo a cidade de Bra~ília·. aqui taJllbém se ímpiímiá.
a Piiffiêifá ediçãó do -c9rrejo Braziliense e ia aó- ilf aS imagens
da TV·Brasília.'
'
·
Ne~te niomento:, S1}udámós i~mbétn ·a'rriéinõ~ia inesquecível desse grande -brasileiro qúe- fOI· ASSiS ~àteaubríand,
do grande brasiliense~candango que foí Cid Varela e também
dos homens públicos que hófe 'alrlda lutam pela comunícaçãó
social séria, digna e honrada -deste País, comb o professor
João Calmon, nosso eminente Se.nador. ~.o atual Diretor
do Correio Br~ziljen~, Paulq Cabral de ~ra.ú.jo-.
-~-Em meu nQm_e pessoal e ~JTl nOJJle_do_·Preside.nte Humberto Lucena e.de. toda__ ~ .Mesa Dir_etora. 'J:om_o Presidente
da Mesa em. exercício. queremos estender uma sau.d.ação especial ao pOvo de Brasília pela acolhida que dá ao Congresso
Nacional brasileiro, ao Senado_ Federal e .a todos nós que
habitamos esta_grfl,nde e querida-.terra .. · ..
Meus cumprimentos .. Que Deus .ab~tiço_e_ a:~pital brasileira!
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) ""'·cbncedo a palavra ao nobre Senador Aureo MeUO.
'
SR.
DISCURSO QUE,' ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBL-!Cf,.~Ç/POSTEfl.!í;JRMENTE:

o

'AUÚO MELLO PRONUNCtA

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: ·

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A Mesa Diretora
do Senado Federal se une às homenagens aqui ·prestadas pela
passagem do 33" aniVersá!i.o da fundaçã~ ~e Brasília.
Não poderíamos, ne~te instante em-que·o emínente Senador Valmir Campelo homenageia a Capital da República,
deixar de., em nome da M~a Diretora d~s~'! Çasa, fa~e_r preito
de saudade .e gratidão ao espírito empre.endedor_ ~_pioneiro
do eminente Presidente. Juscelino Kubitsc;hek de Oliv~íra e
de todos aqueles que, no espírito de visão da integração do
País, da i.ntegração do Ç,en.tro-oe-ste br~s~\eiro com o ~i.toral,
trouxeram a Capital para-esta região.
,,
·
Saudamos, neste momento, a figura inesquecível e saudosa de Israel Pinheiro, de Bernardo Sayão ,e, também de outros
homens, que, ainda vivos, ajudam o Bra"sil~a crescer e.a. progredir, como Q~ár ~í~mey~r_.. Lúcio Costa e 0~ grandes exwadmiw
nistradores de Br~íli~_ ~.mo· o foram -no~passado nr·. Plínio
Catanhede, Dr. José Lp.fz de Oliveira e Pi_. Pinto Coelho.
E, nesta oportunidade em que Br~Sílfa-cõmpleta 33 3n0s~
gostaríamos de saudar ~s esf?rços__ do Governador Roriz, da
Vice-Govemadora. Márcia Kubitschek, e o que toda a sua
equipe tem feito pelo deseíivOlVíni.ento·aesta ·capital, deste
sertão do passado e que hoje também é uma das obras magníw
ficas· do atual século.
Quereinos aifi.da parabeiilZar-a B-ari._ 1d~:fF~âeral de Brasíw
lia, em especial os Senadores que rep-1esentãril Biasília !lo
Congresso Nacional ~ nesta Casa: Valtnir Canipelo, Meua
Filho e Pedro Teixeira, qUe brilhantemente -defendem hó diaw
a-dia a Capital da República.
---,
"

Albano Franco_ Aureo ly!eÜp; Eduard,o Supl@~ 7 J,.<;>1re~berg
Nunes Rocha __ Ney Maranhã~ _ ~ey Su<;~.~su~.a .,.. _Opbfre _quman _
Va1mir Campelo.
· -· ··
O-SR.~ PRESJI)ENTE \Júlio Campos)-" A1'r.e$iJ;Iência,
nos .termos. do _art. 174' do RégimeníO Ifiterri.o; díspensã o
perío~o .~orresPond~nie- à Ordem,qq bià ~~ Prêseilf(~essão.
São os seguintes os itens adiados_:

-lPROPOSTA DE EMENDA À CONSTITIJIÇÂO
·
·
No?, DE 1992
··

Votação,. em seiu-qdo: tUJ.:~Q •. d<} Pr~pOSta de
Emenda à Constituição n' 7, de 1992 (n'. ~{.1,91, na
Câmara dos peputadosJ~ que altera o artigO. 29 da
Constituíç~o Federal, tendo ·
'
PARECERFAVÓRÁVEL, sobn' 246,:de 1992,
da
-Comissão Temporária.

-2PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N'~DE1991
..
:I I
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n'l3, de 199.1 (45/91, na Çâmara
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dos Deputados), que dá nova redação ao art. 16 da
Constituição Federal, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 24, de 1992,
da
-Comissão Temporária.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -'- Há oradores
inscritos.
~
-Concedo a palavra ao nobre Senador Álvaro Pacheco.

O SR. ÁLVARO PACHECO (PFL -PI. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs e Srs. Senadores,
tendo em vista a oportunidade e a lucidez da análise em face
do momento brasileiro, desejo solicitar a transcrição nos Anais
do Senado Federal do brilhante artigo intitulado "Violinistas
do Campo de Concentração ... '', escrito pelo nobre Deputado
Roberto_ Campos e publicado no jornal O GIObO~--domingo
passado, dia 18 de abril de 1993, o qual passo a ler:
"Lembro-me vagamente de um filme de Claude
Lelouch em que músicos judeus se enfileiravam para
tocar na orquestra do campo de concentração._ Com
um pouco -de Mozart e Beethoven e -oh! suprema
humilhação! - umas árias do anti -semitã Wagner, escapavam temporariamente à câmara de gás. E talvez
conseguissem uma sopa reforçada.
Essa imagem me veio à mente ao saber dos jantares
oferecidos a Lula~ empresárioS paulistas. Certamente fantasiam que o smdicalista selvagem possa se transformar no capitalista domesticado. Não se trata, obviamente, de uma conversão na estrada de Damasco, mas
talvez de um desvio eleitoral na estrada de Garanhuns.
Esperam não apenas ser poupados, mas até arranjar
um pequeno cartório. Afirial de contas, o PT apoiou
os cartórios de informática e agora parece inclinado
a proteger a pirataria das patentes.
Hoje acredito· que os únicos-esquerdistas que entendem a economia de mercado são aqueles que experimentaram, na carne, a cruel ineficiência do "socialismo
real". Não os noss_os socialistas de bar, de púlpito ou
de palanque.
O sonho presidencial de Lula é um pesadelo para
os que sonham com a modernização do Brasil. Seu
partido é excludente, pois prega o conflito de classes,
coisa obsoleta nas modernas sociedades integrativas.
De seu nome, "Partido dos Trabalh_adores", infere-se
que os outros são partidos de vagabundos ...
A modernização brasileira passa pela renúncia dos
"ismos" nacionalismo, populismo, estruturalismo e
estatismo doenças que no PT têm a irreversibilidade
da Aids. As curas são conhecidas desinflação, privatização, desregulamentação, destributação, liberalizaçáo
comercial e reinserção no sistema financeiro internacional.
A ideologia petista está sírigUlai"mente desequipada para todas essas tarefas. Em matéria de inflação,
sua propensão é atribuí-la não aos desmandos do Governo e sim à ganância dos empresários. Dificilmente
resistiriam à tentação de controlar preços, pelo menos_
os dos oligopólios e da cesta básica. A privatização
é relutantemente aceita como um modismo liberal a
ser estudado. "Estamos interessados", diz Lula, "em
discutir os sétõres estratégicOs que deverão continuar
subordinados ao Estado". Lula, aparentemente, ignora
que o que se chama no Brasil de asetores estratégicos"
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como petróleo, eletricidade e telecomunicaçõe:; sempre foram priVados (ou estão sendo privatizados) nas
sete economias mais poderosas do mundo ...
Não é de admirar, aliás,. que Lula não-entenda
a essencialidade da privatização, quer para a cura da
inflação, quer para a retomada do crescimento .. O PT
é_ cada vez menos um partido de operários e cada vez
riútis um partido--de timcionárioS. E estes.estáo incrustados nas estatais, ·comO carrapatos burocráticos. Para
a CUT, a privatização não significa-melhoria da eficiência e redução da corrupção. '"Vêem-na apenas como
um ''harakiri" doc_orporativismo! Também não se pode
esperar de Lula o apostolado da desregulamentação.
Basta lembrar o apoio do.PT ·à máfia:portuária, ·no
caso da extinção do monopólio dos sindicatos.
Pouco se· pode esperat; outrossim; em rilatéria de
destributação. Isso pressuporia a redução do tamanho
e funções do Estado e q 'reconhecimento realista· de
que "não se 'consegue enriqu-ecer os pobres empobrecendo os ricos" (para lembrar a expressão do líder
trabalhista inglês, Hugh Dalton, que aprendeu na década de 50 o que -os nossos trabalhistas ainda não apren· ·
deram).
Pouco se poderia esperar também em termos de
abertura comercial. É um caso em que_ empresários ·
e trabalhadores se irmanam na ·prbteção 'de empregos
nas indústriaS ineficienteS, esCJ.úeCebdo-se da alternativa melhor de geração de empregos por exportadores
eficientes. QUàilto à reinserção nü" i):iercado financeiro
internacional. nem é bom falar! O PT sempre foi favo~
rável à moratória e tem muitó ·meno·s- erttenditnento
das funções d_o FMI do que ru,ssos e -chineses, aÕlb9s
os quais deixaram de considerá-lo apenas como·o ' comitê executivo doo capitalismo", para nele ver uma fonte
de recursos e de assistência técnica para a estabilização
dos preços.
Não há sinais, outrossim, de que o PT se tenha
convencido de que a decretação, como o fizemos ria
Constituição de 1988, de amplas "conquistas sociais",
não elimina a-lei da oferta- e --da procura nó mercado~ .
Para trágico desapontamento- da população brasileira,
depois das "conquistas sociaiS". nunca o salário inínimo
real foi tão baiXo, nunca o nível de desemprego foi
tão alto, nunca pior a distríbuição de renda.
· À parte Brizola, cujo rel6gio ínenfal parou há 30 ·
anos, não parece haver, não galeria- de Presidenciáveis,
ninguém mais- despreparado que Lula para a responsabilidade presidencial. Brizola dá-lhe um conselho prudente: admi!J-Jstrar primeiro pelo menos uma prefeitu~
. razinha. Taly~z no ABC paulista." hoje ameaçad_o d~
desindustrialiZação, pela fuga" de empresas intimidadas
por experiências recentes de sipdicalismo selvagem.
4

-Com sua :conhecida deUCãde~- de sentimentos,
Brizola mimoseou seu contendor com o apelido de "sapo barbudo'' ~-Isso cria incertezas pira o's investidores,
-sobretudo os-estrangeiros, que desconhecem as sutileias de nossa linguagem política. É que não se sabe
se se trata de um sapo útil, dos que comem insetos
(Bufo terrestris americanus), ou d:iqueles sapos amazô~
nicas que emitem borrifos venenosos (dendrobotidae).
Enquanto isso_os investidores suspenderão suas decisões de investimento, prolongando nossa estagflação.
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Consta que os empresários paulistas, que tOmaram - - cípíos, reforçando o princípíb do direito tributário Segundo
o qual "o poder de isentar é pertinente ao poder de tributar".
a iníci3.t1Va -de banquetear Lula, são da indústria de
Isso significa que somente pode estabelecer iserição quem
brinquedos. Talvez a esperança deles s_eja que Lula
possui competência para decretar o tributo.
aprenda a brincar de capitalismo. O mais provável é
É verdade que a Constituição também qeixa -~~pressa,
que estejam dese-mpenhando o papel dos violinistas
no artigo 155, § 2°, inciso XII, alínea g, que ''cabe à lei compledo campo de concentração.
O conSelhD de De-ng Xiaoping aos chineses-e:-"Eh-- mentar regular a forma como, mediante deliberação dos estados e do Distrito _ Federal, isenções_. incentivoS: e benefícios
riquecel-vos·--. -o c:-on:selho de Lula aos brasileiros é:
fiscais serão concedidos e revogados ...
"Sindicalizai-vos e ·contribuai para a CUT". É o fim
da picada ... "
Muito_obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavra ao nobre_Senador Francisco Rollemberg.

O SR. FRA1'!CISC() ROLLEMBERG (PFL - SE. Pronuncia o seguirite discy.TS9~)_-Sr. Presidente, s~~ e Srs. Senadores-, Peço. a espedãl atenção deste Plenário para o Projeto
de Lei Complementar n• 39J, de 1991, que altera as regras
prevíStas na Lei CQxriplementar n>? 24, de 1975.
A j UstifitaçãO à pro-poSitura, ora effi exaine pela COI:nissão
de Constituição, Justiça e Çídadania, se ~l'l:icia por Um breve
comentário ao "direito das minorias", posto nos seguintes
termos:
"É o caSO presente' em -que, por forÇa de legislação complementar _à_ConstitUfção de 1967, possibilitou--se que uÍn único Estado da Federação: pudesse exercer o veto a uma decisão
tomada em conjunto por todas as demais, caracterizando uma
iníiis_tificáVé:l inversão na .qual o interesse_da maioria fica ·subordinado aos individuais."
O posicioriarriento do autor da iniciativa apresenta, data
vênia, temerário viés; 'séja' íio plano Córíêeiti.Iãl, Seja 'sób a
óptíCã-COriSfíüiCiOnal e jurídica.
-,
_
_.
Qúai:ldo o estado de_ Sergipe, ao exPressar a sua' tot_~l
desaprovação às disposições do Convênio ICMS 70/91, féz
prevalecei a autononifa legislativa e administratiVa~ lrttdnseca
e indissociável, a cada estado-membro, componente do estado
federal.
Como é sabido, o traço marcante do federalismo - reu_nião de vários estados numa só nação ~ é a preservação
da autonomia de cada estado federado, fora dos negócios
comuns. O direito de veto, por seu turno, é prerrogativa dos
membros de confederações, alianças, ligas, e outras_ formas
de assóciação da mesma natureza.
Esse entendimento tem suporte na Carta Constitucional,
que, após conceituar o estado brasileiro como República Federativa do Br_asil, formada pela união indissolúvel dos estadosmembros, estabelece, em seu artigo 18, .que '•a organização
político~administrativa da República Federativa do Brasil
compreende a União, os Estados e os Municípios, todos autónomos" --atenção, Sr. Presidente e Srs~_Senadores~_todos
autónomos ---: _, "-oos termos desta ConstituiçãO", O .artigo
25 identifiCa aírida melhor esse princípio de autonom_ia, ao
manifestar que "os Estados organizam-se e regem-se pelas
CõrlStituiçõcs-e-leis que adotarem, observados os princípioS
desta Cons_tituíÇão".
.
.
A independência de cada unidade federativa é clara no
texto constitucional, no que diz respeito ao·s assuntos internos,
de sua exclusiva competência: É inegável, pois, que as receitas
tributárias-, decorrentes da arrecadação de impostos de Competência estadual, é tema de interesse exclusivo de cada estado.
Tanto isso é verdade que a Constituiçãõ, em seu=artigo
151, inciso UI, veda à união instituir isençdeS-'df!-fríbutOs
de competência dos esta.do_s, do Distrito Federal ou dos muni-

Essa regra pOde conduzir a ilações equivocadas, n-o tocante à competênCia para decretar as isenções_ dos tributos estaduais, espeCialmente o ICMS. No entanto, cabe à lei complementar apenas regular o mo-do, a maneira,_ o procedimento
de como tais convêníóS Sei"ãO proCessados-. -- - - ____ E!D adiç~_o, convém notar que tais convênios não forain
instituídos pela Carta de 1988. A Constituição de 1961 Já
previa sua eXistência, segundo dispunha o § 6<.> de- seu artigo
2-3. A Lei Complementar o\' 24, de 1975, prOduziu· as normas
de balizamento que, apesar da nova ordem institucional, continuam gozando de plena eficácia, por expressa disposição do
artigo 34, § 5'?, do Ato das DisposiçõeS"·-constitUcionais-Transitórias. _
.
A Lei que se prete-nde alterar impõe. em seu artigo P,
que "as isenções sobre operaçôes relativas à circulação de
mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de
convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei."
O artigo 29 torha evidente e incontestável que a norma
complementar embute regra procedimental. Sua razão de ser
se assenta, sem dúvida, na titularidade da competência impositiva do gravam e._ O dispositivO diz, em seu caput, que "os
convênipSã que alude o art. 1" serão celebrados em reuniões
para as·quais tenham sido convocadoS representantes de todos
os Estados e do Distrito Federal, sob a presidência de representantes do Governo Federal". Já o seu § 2'~ dispõe que
"a concessão de benefícios dependerá sempre de decisão unânime dos Estados representados; a sua revogação total ou
parcial dependerá de aprovação de quatro quintos. pelo menos, dos representantes presentes".
Esse é o fato legal inconteste.
O tributarista Sacha Calmon Navarro Coelho assim se
pronunciou em relação ao ICM; atual ICMS, nos Comentários
à Constituição de 1988:
"Dada a diversidade nos estágios de desenvolvimento
das várias regiões do País, e a ânsia generalizada dOs estados
de se desenvolverem, o ICM, já esparramado sobre um mapa
de 22 Estados e mais de 4 mil municípios, foi logo-·agarrado
pelas unidades federadas como ferramenta hábil para partejar
o desenvolvimento económico, se bem que, em parte, contido
pelos convênios. Oriundo, na sua con-Cepção-,- de países já
desenvolvidos, unitários, em sua maior parte, ó nosso. ICM
contorceu-se para conviver com as ânsiaS--do crescimento dos
Estados e a profunda diversidade dos países componentes
da Federação ..,
Ainda nesse trabalho, aquele jurista mineiro analisa de
forma bastante lúcida o papel dos convênios, conforme regulado pela Lei Complementar n9 24, de 1975, em atlitamento
ao preceituado na Constituição de 1967. Diz ele que "a reserva
de convênios, para concessão e revogação de isenção e demais
fórmulas exonerativas, não significa qUe as exOnerãções. em·--tema de ICMS, pertençam com exclusividade ao Poder Executivo dos Estados. A reserva de lei, ou, se prefere, o princípio
da legalidade, permanece no que tange às exonerações tributá-
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rias. O Convênio, seu processo, começa nas reumões de hstados Federados, mas termina nas casas legislativas onde recebem ratificação conteúdo de lei." E prossegue _o prOfessor:
"Os convênios de estados são uma invenção do Direito Brasileiro e cumprem missão de assinalada importância."( ... ) "O
ICMS, de fato, é um imposto cujo perfil jurídico apresenta-se
profundamente desenhado pelo Poder Central. Admitir, por
outro lado, sua utilização desregrada pelo Estado-Membro
para fins desenvolvimentistas - idéia/força, a um só tempO~
dinâmica e perversa, a confundir toda uma nação - seria
decretar a guerra fiscal entre Estados, em verdadeiro leilão
de favores, com repercussões ·na própria tessitura técnica do
gravame. Foi para coibir generalização desse tipo que a União
avultou sua intervenção na competência dos Estados, em desfavor da Federação, fincada na idéia da autonomia das Unidades Federadas (autonomia financeira, antes de quaisquer outras, porquanto as fundamenta e garante)".

e

O preordenamento do ICMS, pela União, através de normas gerais de direito tributário, não inibe, não_ tolhe, nem
reduz a autonomia- do Estado-Membro. E essa autonomia
constitui-se na essência das regras derivadas do § 2° da Lei
Complementar n"24, de 1975, que assim afírma, em-seii 3.itigo
39:
- "Os convêníoS podem dispor que a aplicação de.qualquer
de suas cláusulas seja limitada a uma ou a algumas unidades
da Federação".
Esse mesmo jurista- ãCeiftuou que o Brasil é um país de
acentuados desníveis regionais. Desse modo, é natural e normal o entrechoque de interesses, especialmente no caso da
exoneração tributária. A solução legal para conflitos dessa
espécie está prescrita no artigo 39 _daquela Lei, sem qualquer
prejuízo à autonomia e aos interesses das Unidades Federativas - as isenções locais e as isenções .regiónais, isoladas
ou combinadamente.
Entretanto, aprovado o Projetó de Lei Complementar
n"' 393, de 1991, os Estados perderão a sua autonomia plena,
pois, em matéria de imposição e exoneração tributária, fi.carão
na dependência de aprovação tácita da maioria_.
- ··
Vale dizer que uma proposta de Lei Complementar à
Constituição que afronte- os princ-ípios promulgados pela própria Constituição complementada vem criar uma esdrúxula
regra ao sistema confederativo, em desfavor de Estaqo_s federados e, talvez, da própría federação.
Neste caso específico, Sergipe desautorizou a eficácia nacional das disposições contidas no Convénio n~ 70. de 1991,
na defesa dos seus mais genuínos e legítimos direitos e interesses. O cloreto de potássio, cuja isenção tn'butária foi a viga
mestra deste posicionamerito,- repercute fUndamentalmente
na receita tributária do Estado, por tratar-se do único produtor, no-Brasil e, talvez mesmo, em todo o hemisfério sul,
desse valioso insumo agrícola.
Apesar de toda riqueza representada por esse mineral,
Sergipe pouco_ aproveita com a pretendida isenção, poís a
quase totalidade da produção é escoada para o restante do
país e para o exterior. Procurou-se isentar- 6 que é o mais
grave_ - apenas as operações interestaduais. Em suma, os
sergípanOs seriam os-únicos- brasileiras-a-pagai iinpost-o--q-uan"
do da aquisição do cloreto de potássio, pelo simples fato de
o seu Estado ser o único produtor continental! Além do mais,
a situação das finanças estaduais fícaria ainda mais abalada,
com a perda de uma de suas principais fontes de arrecadação.
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Sergipe não teria como impedir, se o quiSesse, se os E.stados consumido_res do produto isentassem as operações efetivadas em s_eu território. Mas eles não o fizeram.
Poroutro lado, cumpre observar, com o professor Sacha
_
Coelho, que ''nesta parte que trata da mecênica dos convênios,
a Lei Complementar n9 24 era texto_ de complementação do
artigo 23., § 69, da Constituição de 1967, e, pois. devia catar
submissão ao princípio cOnstitucional que integrava, sem dilargá-lo ou amiudá-lo''Hoje, a realidade é outra. As regras constitucionais mudaram e, com elas, o sistema tributário naciOnal. As normas
aprovadas pela Lei Complementar n9 24, de 1975, conquanto,
transitoriamente, eficazes, tornaram-s-e contingentes, a partir
do ponto que se afastam da filosofia programática preconizada
pela nova ordem institucional vigente a partir de 1988.
Como ilustração a todo esse episódio, vale registrar a
posição do Governador Roberto Requião, do Paraná. Em
pronunciamento por meio de rede nacional de televisão, no
dia 25 de março, afirmou Sua Excelência que desaprovava
a cóhcessão de iseoções de impostos aos produtos da cesta
básica, sem que houvesse uma política efetiva de fiscalização
ou de controle de preços.
Raciocínio lúcido e inatacável d~quele emíne~te homem
público i
Essas são as razões pelas quais me poSiciono contrariaQlente ã aprovação do Projeto de Lei Complementar n9 393,
de 1991, na esperãnça de que esse pensamento e essa convicção
estejam em harmonia com o entendimento dos demais Senadores, em especial os representantes do Estado de_ Sergipe
e do povo sergipano, nas duas Casas do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Não há mais
·
oradores inscritos. ·
Nada mais havendo a tratar, a Presidência Vafe"nceir3r
os trabalhos, designando para a sessão ordinária de quintafeira, a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N• 7, DE 1992
Votação, em segundo turno, da Proposta de Emenda
à Constituição n•, 7 de 1992 (n• 82/91, na Câmara dos Deputados), que altera o artigo 2~ da Constituição Federal, tendo
. PARECER FAVORAVEL, sob n• 246, de 1992, da
- Comissão Temporária.

-2PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N• 23, DE 1991
Votação, em primeiro turno, -da Proposta de Emenda
à Constituição n• 3, de 1991 (45!91, na Cãmara dos Deputados), que dá nova redação ao art. 16 da Constituição Federal,
tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 24, de 1992, da
- Comigsão Tempõniria.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Está encerrada
a sessão.

(Levanía-se a sessão às 17 horas e 25 minutos.)

3536

Quarta-feira 21

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li)

ATO DO PRESIDENTE N• 166, DE 30-1-91
Que aposentou CANDIDA DE MEDEIROS MARIZ, Analista Legislativo, Processo Legislativo, Classe
t~, Padrão I
APOSTILA
Fica alterado no presente Ato, para CANDIDA DE MEDEIROS MARIZ. o nome da aposentada e, no fundamento
legal, excluir os artigos 490 e 492, do Regulamento Administrativo do Senado Federal.
Senado Federal, 20 de abril de 1993. - Senador Humberto
Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N•173, DE 30-l-91
Que aposentou NELSON GOMES DOS SANTOS,
Analista Legislativo, Área de Processo Legislativo, Classe Especial, Padrão III.
APOSTILA
Fica alterada para integral a presente aposentadoria, em
virtude do servidor haver atingido mais um ano ent~~ a autuação do requerimento e a publicação de sua aposentadoria,
passando a ter o seguinte fundamento legal: nos termos do
artigo 40, Inciso III, alinea a,- da Constituição da RepUblica
Federativa do Brasil, combinado com os artigos 517, inciso
IV, 520 e 48&, § 4"', do Regulamento Administrativo do Senado
Federal, bem assim com o artigo 11 do Resofução SF no 87,
de 1989, com proventos integrais, obSe"iVãd-à o disposto ·no
artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 20 de abril de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente. _
ATO DO PRESIDENTE N• 395, DE 8-4-91
Que aposentou NAPOLEÃO TOMAZ DE CARV ALHO, Analista Legislativo, Área de Comunicação Social, Classe Especial, Padrão III.
APOSTILA
Fica alterada no presente Ato, a proporcionalidade do
tempo de serviço, para 33/35 (trinta e três, trinta e cinco
avos), tendo em vista averbação de tempo de serviço posterior
ã publicação do Ato.
Senado Federal, 20 de abril de 1993. - Senador Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 735, DE 24-10-91
Que aposentou JOAQUIM MAR'I'lNS DA SILVA,
Técnico Legislativo, Classe Especial, Padrão TI.
APOSTILA
Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposentadoria, a que s_e refere o presente Ato, para-eXcluir o_s artigos
490 e 492, do Regulamento Administrativo do Senado Federal.
Senado Federal, 20 de abril de 1993. - Senador Rumberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 29, DE 4-2-92
Que aposentou LUIZ DE ARAGÃO CARDOSO,
Técnico Legislativo, Área de Processo Legislativo, Classe Especial, Padrão III.
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APOSTILA
No pr-esente Ato, onde se lê; "Com proventos prvporcionais ao tempo de serViço", leia-se; "Com proventos Integrais.''
Senado Federal, 20 de abril de 1993. - Senador Hum-berto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 446, DE 1H1-92
Que aposentou MARCO ANTONIO CAMPOS
MARTINS, Analista Legislativo, Área de Orçamento
Púb!ieo, Classe Especial, Padrão III.
APOSTILA
Para incluir, no fundamento legal deste A~o._a Resolução
(SF) n" 77/92.
Senado Federal, 20 de abril de 1993. - Senador Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal.
(*) ATO DO PRESIDENTE N' 245, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso de sua c_ompe·
tência regimental e regulamentar, eni conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n9 PD-000076/93-7. resolve_
aposentar, voluntariamente, o servidor CES AR FRANCO
BONILHA, Especialista em Administração L~gislativa!Téc
nícas de Administração, Nível Médio, Classe Especial, Padrão
III, do Quadro Permanente do Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal - PRODASEN,
nos termos do art. 40, inciso Ill, alínea c, da Constituição
da República Federativa do Brasil, combinado com os arts.
67, 100. 186, inciso III, alínea c, e 244 da Lei no 8.112, de
11-12'90; art. 76, inciso V, §§ 5' e 8' do Regulamento do
Prodasen; Resolução no 59/91 do Senado Federal. bem assim
com as vantagens da Resolução n9 87, de 1989 - arts. 11
e 13 - , e com os Atos n• 005/89, 001/91, 003, 005 e 006,
de 1992, do Presídente do Conselho de Supervisão do Proda-sen e com a vantagem constante da decisão da Egrégia Comissão Diretora do Senado Federal, adotada e_m sua 14• Reunião
Ordinária, realizada em 27-11-85, conforme Pro-ces-so
PD-1010/85-9, com proventos proporcionais.. correspondente
à razão de 30/35 (trinta trinta e cinco avos) do seu vencirilento,
observadO o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição
Federal.
Senado Federal, 31 de março de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
(•)

Republicado por ha~er saído com incorreçâo no DCS (Seçâo II), de 1··4·93

ATO DO PRESIDENTE N• 246, DE 1993
O Presidente do Senad_o__Federal. no uso de sua competência regimental e regulamentar, de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora no 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n'~ 005.119193~6, resolve
--aposentar, voluntariamente, a serv}dora ALBETISA DE JESUS NERI, Técnico Legislativo, Area de Assistência de Plenátios e Portaria, Classe "Especial", Padrão III. do Quadro
de Pessoal do Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso
III, alínea a, da Constituição da República Federativa do
~~a_sil, combinado com os arts. 186, inciso III, alínea a, 250
(*)
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e 67, da Lei n' 8.112, de 1990, bem assim com o art. 11
da Resolução (SF); n9 87, de 1989, com proventos integrais,
observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição
Federal.
Senado Federal, 31 de março de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
(•)

Republicado por haver saído com incorrcção no DCN, (Seçào II), de 1'·4·93

ATO DO PRESIDENTE N• 284, OE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições e em conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n9 2,
de 1973, resolve exonerar, a pedido, JOÃO BOSCO ALTO É,
Analista Legislativo, Área de Contabilidade, Classe ''Especial", Padrão V, do Quadro de Pessoal do Senado Federal,
do cargo, em comissão, de Direto{da Subsecretaria de Administração Financeira, ·código SF-DAS-101.4, do Quadro de
Pessoal do Senado Federal, a partir de 22 de abril de 1993.
Senado Federal, 20 de abril de 1993. - Senador Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 285, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso das suas atribuições regimentais e regulamentares, em confOrmidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Atá
da Comissão Diretora n» 2, de 1973, resolve nomear VICEN-
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TE SEBASTIÃO DE OLIVEIRA, Analista Legislativo,
Área de Contabilidade, Classe ''Especial'', Padrão V, do Qua~
dro de Pessoal do Senado Federal, para exercer o cargo, em
comissão, de Diretor da Subsecretaria de Administraçã,o Fi~
nanceira, Código SF-DAS-101.4, do Quadro de Pessoal do
Senado Federal.
..
Senado Federal, 20 de abril de 1993. -Senador Hulllberto Lucena, Presidente.
RETIFICAÇÃO
Na publicação da Ata da 9~ Reunião Ordinária, realizada
em 25 de março de 1993, feita no DCN II, de 30 de março
de 1993, na rágina 2820, 2• coluna, onde se lê:
e) Proposta de Ato que "revoga os Atos da Comissão
Diretora n•' 15, de Í990 e 10, de 1993";
Leia~se:

e) Proposta de Ato que "revoga os Atas da Comissão
Diretora n•' 15, de 1990 e 10, de 1991".
O Diretor~Geral do Senado Federal, de acordo com art.
1ú, letra e, do Ato n9 9, de 1987, da Comissão Diretora,
que dispõe sobre o Regulamento do Pecúlio dos Servidores
do Senado Federal, Cegraf e Prodasen, faz publicar o Balancete Demonstrativo d_a_Receita e Despesa constante da Prestação de Contas da Comissão de AdministraÇão do Pecúlio,
objeto do Processo n• 008393/92-3, correspondente ao exercicio de 1991, consideradas exatas pela Auditoria e aprovadas
com a ressalva da "deficiente gerência finariceiira ocorrida
no período".
Em 16 de abril de 1993. - Manoel Vilela de Magalhães,
Diretor-Geral.

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

ANO XLVIII- N•65

SEXTA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 1993

BRASÍLIA- DF

..----CONGRESSO NACIONAL-----.
Faço saber que o Congres~o Nacional aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente c;lo Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte.
DECRETO LEGISLATIVO N• 6, DE 1993
Regulamenta a escolha de Ministros do Tribunal de Contas da União pelo Congresso
Nacional.
O Congresso- Nacional decreta:
Art. 1' A escolha dos Ministros. do Tribunal de Contas da União, a_que se refere ao art. 73, §
2':>, inciso II, da Constituição Federal, ocorrerá dentre os brasileiros que preencham os seguintes requisitos:

I - mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade;
II -idoneidade moral e reputação ilibada;
III -notórios conhecimentos em uma das seguintes áreas:
a) jurídica;
h) contábil;
c) econômica;
d) financeira; ou
e) de administração pública;
IV -mais de dez anos de exercício de função ou de efetivaatividade profissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior.-

-

Art. 29 As vagas abertas na composição do Tribunal de Contas da União, a que se refere o eaput
do art. 1' deste decreto legislativo, serão preenchidas, na ordem estabelecida no art. 105, inciso II, da
Lei n' 8.443, de 16 de julho de 1992, mediante iniciativa, alternadamente, da Comissão de Assuntos Económicos do Senado Federal e da Comissão Q., Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados.
§ 1' No prazo de cinco dias úteis, contado da notícia de abertura de vaga na composição do Tribunal
de Contas da União, dar-se-á a: habilitação de candidato indicado pelas lideranças da Casa.
§ 29 A indicação será instruída com o curriculum vitae, do candidato e submetida ã Comissão competente após a leitura em plenário.
·
§ 3• A argüição pública do candidato será procedida somente perante a Comissão iniciadora do
processo, devendo ser feita em prazo não superior a três dias Uteis, contado do recebimen_to da indicação.
§ 49 Será pública a sessão de argüição do candidato e secreto o voto, vedada a declaração ou justificação,

exceto quanto ao aspecto legal.
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO PPDBRAL

MA.NOEL VILELA DE MAGALHÃES
Diretoc.OeraJ do Seaado Pe4eral
AGACIEL DA SILVA MAlA
Di:retot Eacu.tivo
CARLUS HOMERO VIEIRA NINA
Oiretor Adm.iaiatratrvo
I.L IZ CARLOS BASTOS

DIÁRIO DO CONOIU!SllO NACIONAL
lapre.&a IOb rcapouabilld.ade da Mesa do Suado Pedenl

ASSINATURAS
Semes1ral

............................................................................- - C!iJO.OOO,OO

Dire1o1 ladutnal
fLORJAN AUGUsrD COL'11NHO MADRUGA
Dirctor AdJUto

Art. Y __ A Comissão de Assuntos Eçonõmicos do Senado Federal e a CQmissão d,e finanças e Tributação
da Câmara dos Deputados submeterão_ à apreciação, do Plenário da respectiva Casa, projeto de decfeto·

legislativo aprovando a escolha do Ministro do Tribunal de Contas da União.
§ 1' O parecer da Comissão deverá conter relatório sobre o candidato e elementos informativos
necessários ao esclarecimento do Plenário.
§ 2' O parecer,côm o projeto de decreto legislativo, será apreciado pelo Plenário, em sessão pública
_
e votado por escrutínio secreto.
Art. 4' O candidato escolhido por uma Casa será submetida à aprovação da outra, em sessao pública
e mediante votação 'por escrutínio secreto.
Parágrafo único: Considera-se escolhido o candidato que lograr a aprovação· de ambas as Casas do
Congresso Nacional.
·.
.
·. · ·
Art. 59 . O nome do Ministro do Tribunal de Contas da União: ·escolhido pelo Congresso Nacional,
será comnnicado, mediante Mensagem, ao Presidente da República para o fim do disposto no art. 84,
inciso XV, da Constituição Federal.
Art. 69 A primeira escolha de_Ministro do Tribunal de Contas da.União, de competência do Congresso
Nacional, dar-se-á por iniciativa da Comissão de Assuntos EconõmicosdQ.Senacio Federal.
Art. 7' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 89

Revogam-se as disposiçõeS em -cóntfário.

Senado Federal, 22 de abril de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 62" SESSÃO, EM 22 DE ABRIL DE
1993
1.1 -ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Ofícios do Primeiro Secretário da Câmara dos
Deputados

- N" 141/93, comunicando a aprovação do Projeto
de Lei do Senado n• 22189 (n' 4.244/89, naquela Casa),
que dispõe sobre o transporte de presos e dá outras providências.
- N 9 146/93, comunicando a r~jeiÇâo da emenda do
Senado ao Projeto de Lei da Câmãra n" 32/93-Complementar (n" 147/93-Complementar, na Casa de origem), que

estabelece normas sobre fixação de coeficientes no _Fqndo ..
de Participação dos Municípios e dá outras providências.
1.2.2.- Com~nicações da Presidência
--Deferime·ri.tó, ad referendum do Plen::irio, dos Re-

querimentos n~ 361 e 362, de 1993.
.
-Recebimento da Mensagem n• 162/93 (n• 186/93,
o_

•

na origem), encamirihando ao Congresso Nacional relatório da aplicação- do fundo criado pelo Decreto-Lei n 9
1.437175, na parte relativa à retribuição Adicional Variável,
abrang~ndo o segundo semestre_de 1991.
1.2.3- Discursos do Expediente

SENADOR NEY SUASSUNA- Revisão da política.
de medicamentos. objetivando o firil do abuso nos preços.
o controle da qualidade e melhor comercialização.
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SENADOR EDUARDO SUPLICY- Registro da
presença, na Ttibuna de Honra, de presidentes de diversos
sindicatos de médicos do Brasil inteiro, aguardando leitura
_de projeto_ de lei oriundo da Câffiara dos Deputados e
de interesse da categoria.
SENADOR JÚLIO CAMPOS- Dificuldades na importação de medicamentos não ~i_sponfveis no mercado
nacional. Desburocratização no re"gistro de novos medicamentos.
SENADOR BELLO PARGA -Realizações do Go. vemador Edison Lobão, do Maranhão, no setor rodoviário, a propósito do 3~ aniversário de seu GOverno.
1.2.4- Leitura de Projeto

Projeto de Lei do Senado n"' 48, de 1993, de autoria
do .Senador Marco Maciel, que acrescenta dispositivo à
Lei n' 6.494, de 7 de dezembro de 1977, equiparando aprendiz a estagiário.
1.3 -ORDEM DO DIA
Proposta de Emenda à Constituição n~ 7. de 1992 (n"
82191, na Câmara dos Deputados), que altera o art. 29
da ConstitUição Federai.Àpreciação sobrestada nos termos
do art. 174 do Regimento Interno.
·

Proposta de Emenda à Constituição n? 23, .de 1991
(n• 45191, na Câmara dos Deputados), que dá nova redação
ao art. 16 da Constituição Federal. Apreciação sobrestada
nos termos do art. 174 do Regimento Interno.
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1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR NELSON CARNEIRO- Observações
sobre declarações atribuídas pela Imprensa aos Srs. Lula
e Brizola, consideradas por S. Ex" ofensivas aos membr9s
do Congresso Nacional.
SENADOR NEY MARANHÃO- Esclarecimentos
sobre perfuração de poço artesiano em sua propriedade, feita pelo DNOCS.
SENADOR PEDRO TEIXEIRA- Inutilidade do
plebiscito de ontem sobre forma e sísterna de Çjoverno.
Multiplicidade de partidos políticos em nosso País.
SENADOR EDUARDO SUPLICY- Resultados
parciais do plebiscito de olltem. Recebimento de resposta
a requerimentos de S. Ex• sobre o leilão da CSN.
1.3.2- Comunicação da Presidência
-Término do prazo. sem que tenha sido interposto
recurso, no sentido de inclusão em Ordem do Dia. da
emenda da Câmara ao Projeto de Decreto Legislativo n\'
2/93, que regulamenta a indicação de Ministro do Tribunal
de Contas da União pelo Congresso-Nacional.À promul~
gação.
1.4- ENCERRAMENTO
2- ATAS DE COMISSÃO

3- MESA DIRETORA
4- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS

5- COMPOSIÇÃO OE COMISSÕES PERMANENTES.

Ata da 623 Sessão, em 22 de Abril de 1993
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs, Júlio Campos, Jonas Pinheiro, Valmir Campelo e Pedro Teixeira.
AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

Aureo Mello _ Bello Parga _ Carlos De'Carli _ Q<lrillaldi Alves
Filho _ Gilberto Miranda _ Humberto Lucena _ losaphat Marinho
_José Paulo Bisol _ Juvênç:io Dias-::_- LaVoisier Maia_ Mansueto
de Lavor _ Marco Maciel _ Ney Maranhão_ Pedro Teixeira _
Raimundo Lira.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 15 Srs. Senadores. Havendo número regímental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1? Secretário pi-acederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:
---

EXPEDIENTE

OFÍCIOS
DO PRIMEIRO SECRETÃRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Ns- 141/93, de 19 de abril corrente, comunicando a aprovação do Projeto deLe i do Senado_n.' 22, de 1989, (n' 4.244/89,

ni<J.uera Casa), de aUtoria dO Senador Jamil Haddad, que
diSpõe sobre o transporte de presos e dá outras providências.
(Projeto enviado à sanção em 19 de abril de 1993.)
N? 146/93, de 19 de abril corrente, comunicando a rejeição
da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 32,
de 1993-Complementar (n' 147193-Complementar, na Casa
de origem), que estabelece normas sobre fixação de coefi~
cientes no FuÍldo _de Partipação dos Municípios e dá outras
providências.
(Projeto enviado à sanção em 19 de abril de 1993.)
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- O Expediente
lido vai à publicação.
A Presidência coriwnica ao Plenário que, nos termos do
art. 43, § zo, do Regimento Interno, defere, ad referendum
do Plenário, os Requerimentos n•s 361 e 362. de 1993, do
Senador Esperidião Amin, lidos em 19 do corrente, por não
terem sido votados em duas sessões ordinárias consecutivas,
devido à falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- A Presidência
recebeu a Mensagem n• 162, de 1993 (n' 186/93, na origem),
de 20 do corrente, encaminhando ao Congresso Nacional relaM
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população, superior à de muitos países europeus, que se en·
contra carente e desassistida.
Os fabricantes alegam que o _remédio rio ·Brasil rião é
caro - o preço médio é de 7 mil cruzeiro5; por unidade,
a preços de- três meses atrás-, ficà.ndo ahaixQ dos congêner_es
vendidos em outros países da América Latina. Argumeptam _
que a população é pobre e não pode suPortar a despesa. _
Esquccem·se de observar que e.ssc mercad_o não é de supér·
fluos, nem facultativo. Embora sejam bens de consumo, nós
não poderemos considerá·los como tal, uma vez que são de.,
necessidade social básica. Estamos lidando com a doença,
com a dor, com o sofrimento, com o medo da morte, com
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB. PronunCia o
aii_llpotência diante dos limites da própria condição humana.
seguinte discurso. Sem reViSãO' do orador.)-:- Sr. PreSidente,
Há denúncias muito graves, segundo as quais a -indústria
Srs. Senadores, a política de medicamentos~ no Brasil, precisa
farmacêutica estaria operando em alguns segmentos com_ lu~
ser revista com a maior brevidade possível, não só no que
cros exorbitantes. nunca inferiores a 100%, e, freqüentemen·
se refere aos preços, mas também ao contrOle de qualidade
e à comercialização dos produtos. Basicamente, há nessa ques- _ te, acima de 1.000%. Calcula·se que os preços sejam de até
21 vezes acima dos registrados no mercado illte'rOac_iónal. Com
tão dois pontos que devem ser-urgentemente analisados, para
isso, laboratórios aqui instalados estariam faturando cerca d~
que se encontrem soluções definitivas- o aspecto cconôm!Có
4 bilhõeS de dólares por ano.
.
e o aspecto sociaL Se~ por ·um lado, o setór farmacêutiCo
Distorções significativas estão sendo constatadas nos pre·
está enfrentando sérias d1ficuldades, principalmente no que
ços praticados no mercado. _Como exemplo. temos o caso
se refere ao Se to r farmacêutico estatal, por oütro lado o- povo
dos três fabricantes__do genérico Diatepan, que oferecem seus
brasileíro nâo está sendo atendido cm suas r~ais ne-cessídã.desprodutos a 14 mil, 479 cruzeiros, 12 mil, 727cruzeüos e- 11
de saúde.
·
·
mil, 700 cruzeiros - preços de três meses pãssados, quãndO
Embora a Constituição Federal tenha estabelecido direi·
fizemos a pesquisa-. enquanto- a ·ma:r-ca Vallium, com.o
tos e garantias de atendimento à saúde, o _que estamos viven·
mesmo princípio ativo, é Vehdida a 13 mil, 520 cruzeirQS.
ciando é urna prática inteiramente opOsta ·-aos fundamentos
No entanto, existe um outro genéricc;> do Diazepan, produzido
legais, segundo os quais é dever do Estado criar mecanismos
p-ela Brasmédica, vendido a 4 mil, 614_cru:z;eiros. ~ clar9 qu,e
para que toda a população tenha acesso aos- ·medicarileilfoS
a Brasmédica está tendo o seu lucro e consegue vender o
de que necessita para -a- pró(>íü sobrevivência.
produto por 4 mil, 614 cruzeiroS. Então, como explicar que
Nenhum outro segmento do sistema econôrnico parece
o Vallium, com o mesmo_ princípio, ·a rriesma compos-ição,
mais desajustado dos princípios da livre -cohtorrênciá_-e' dos
seja vendido a 13 mil, 520 cruzeiros? Nesse caSo, o Vallium
limites- éticos_ do mercado do que a indústria farmacêutica:
é três vezes mais caro que o genéríco equivalente. Urge ·um
Medicamentos não são bens de consumo e, portanto, a preocu~
monitoramento mais eficiente, urna vez que a sociedade não
pação maior deveria ser cóm a produção c a distribuição de
possui mecanismos próprios de controle, mesmo porque até
remédios essenciais, colocando·se o car:áter social acima da
os consumidores mais instruídos não passam de leigos, do
finalidade comercial e lucrativa.
ponto de vista da ciência médica.
A sociedade brasileira está cansada de ser tomada Pelos
laboratórios como_ massa· de .manobra para o enriqueeiinento
Por outro lado, tornou-se praxe entregar a etapa comerilícito, que é o resultado da manipulação dos·preços. A Nação
cial a distribuidores, alguns sem o menor escrúpulo, que con~
inteira está a reclamar uma política mais realista para a saúde,
fundem fármacos com supérfluos. A comercialização é feita
de tal forma que coisas popularescas, tidas como remédios,
que impeça os abusos cometidos contravi_Q_ª~ humanas e possi·
bilite, quando necessário, o acesso a medicamentos aptos a
mas que não passam de simples táticas alternativas ou deriva·
curar doenças ou a, pelo menos, diminuir- a expressividade
das de.crend_ices, jamais respaldadas em indispensáveis avalia~
ou conseqüências delas.
·ções científicas, são vendidas livremente, sem qualquer restri·
Confortada por um liberalismo permissivo, a estrutura
ção ou controle de qualidade por paite dos órgãos oficiã.ls
de produção farmacêutica se expandiu no Brasil muito além
competentes.
das necessidades de. mercado. E, depois de um longo período
Aqui, eu até faço justiça ao Ministério d~ Saúde que,
em que os preços ficaram submetidos ao controle governa·
há dois meses - quando já havíamos feito a pesquisa - ,
mental, a indústria quer agora recompor os lucros com rapi·
proibiu a venda de alguns produtos considerados inócuos.
dez. No entanto, tentar recuperar o atraso~ num momento
O Dr. Chabo, meu conterrâneo de C3JIJ,pina Gtaride,
em que a recessão atinge o auge, devido ao a_çhatamento
após pesquisas, chegou à conclusão de que inúmeros medica·
sem precedentes dos salários, equivale a um atestado de insen·
mentes estavam sendo postos à venda, sem que tivessem ne~
sibilidade social por parte dos empresários desse setor.
nhuma eficácia, e divulgou uma relação, contendo os nomes
A indústria farmacêutica bra!lilejra tornou~se extrema~
e proibindo o uso desses medicamentos.
mente complexa. Constitui~se, atualmente, de 400 empresas,
Precisamente para evitar tais absurdos é que foi criado
com cerca de 50 mil funcionários, produzindo e distribuindo
o INCQS - Instituto Nacional de Controle de Qualidade
cerca de 5.700 marcas, desde medicamentos bastante simples
em Saúde, órgão subordinado à Fundação Oswaldo Cruz:
e conhecidos, até os mo.is sofisticados c de.última geração.
que tem a atribuição de promover a -avaliação sistemática
Segundo estatísticas, enquanto dez milhões de famílias
da qualidade dos alimeritos; medicamentos, cosméticos, san~
são assistidas pelas previdências pública ou privada, outras
gue e outros produtos relacionados à saúde, consumidos pelos
quinze milhões de fami1ia só_ têm assistência eventual ou ne~
brasileiros.
jnhuma ajuda para se tratar. Isso signifiç:a qUe temos Uma
tório da aplicação do fundo criado pelo Decreto-Lei n~
1.437175, na parte relativa à Retribuição Adicional Variável,
abrangendo o segundo semestre de 1991.
O expediente será encaminhado à ComissãO-de Assuntos
Econômicos e, eiri cópia, ao Presidentl! da Câmara dos Depu·
tados, para conhecimento.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Há oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobr_e Senador -N~ey-Suassuna, pri-.
.
meiro orador inscrito.
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O ideal para o consumidor sería a comercialização _de
remédios identificáveis pela designação genérica- a substância básica - e não pela marca. Se o médico receita pela
marca, o cidadão não pode escolher o produto cujo preço
melhor lhe convém. Ao- doente, já não resta muita escolha,
muitas vezes nem a escolha de um médico da su_a_confiança
pessoal. Mas, se quisermos adotar princípios democráticos,
teremos de defender o direito de exigir que o médico revele
o que está receitando e que o farmacêutico forneça uma listagem completa com alternativas de medicamentos.

O Sr. Gerson Camata- Permite-me V.

Ex~

um· aparte?

O SR. NEY SUASSUNA- Ouço o aparte do nobre Sena-
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não havia na bula do remédio brasileiro. O mais grave é
que as_ bulas brasileiras - e até hoje esse problema _existe
- indicam o espectro de ação do medicamento de fúrmã
ampliada. Por exemplo, o caso da novalgina: nos Estados
Uni~os, a bula do princípio ativo - dipirona admite o
medicamento apenaspara co~trole de temperatura do corpo,
quando outros medicamentos estiverem falhado; aqui, no Braw
sil, a bula indica que é para dor de _cabeça, dor de dente,
dores em g~ral, reumatismos; ou seja, alarga o espectro de
ação da droga, numa linguagem bem popular. Na parte da
contrawindicação, a bula fecha o-espectro e coloca uma líitguaw
gem científica, para que o consumidor admite- normalmente
nós, que não estudamos medicina _:_-não" possã entender OS
males .que aquele medicamento ocasiona. No caso d.a dipirona,
que provoca um mal que pode chegar ao câncer no sangue,
com o aumento- violento de glóbulos brancos, enquanto a
bula americana recomenda estrito controle médico durante
o uso, a bula brasileira diz que o uso freqüente poderá provocar a:granulocitose, que é o nome científico dado ao câncer
no sa:ngue. Ora, nenhum consumidor ficará chocado ao ler
essa palavra, mas se consultar o dicionário levará um susto.
À época, a CPI reçomendou que a iri.dicação do medicamento
fosse escrita em linguagem científica e suas contrawindicações~
em linguagem popular a fím de se evitar a automedicação,
otC-Seja, o inverso do que os laboratóriOs fazem. Há poucos
dias, verifiquei que algurrias bulas de remédios continuam
com essa prática, forçando o cidadão que vai à farmácia à
automedicação, que, inadvertidamente, c.Qmpra uma série de
remédios. Tivemos também uma declaração, que repercutiu
na imprensa, de um farmacologista l~ga9o a um laboratório
multinacional que chegou a afirmar _que a dipiroiúi S6 próvócava o Câncer no_ sangue de_ pessoas_ da raça. saxõnica; que
para nós, brasileiros, não havia problema; estava lançado o
racismo medicamentoso! Parabenizo e _cumprimento V. Ex~
Quanto mais falarmos sobre isso, mais conscientizaremos a
sociedade, nós mesmos- o Governo, o Legislativo e o Judiw
ciário -de que inedidas urgentes deYem ser tomadas prontaw
men~e para que o_ mercado de medicamentos, no Brasil, seja
destinado a produzir saúde e não a tomar dinheiro dos incautos
e produzir do_ença no seio da sociedade brasileira. Muito obriw
gado.

dor Gerson Camata.
O Sr. Gerson Can13ta- Ilustre Senador Ney Suassuna,
começo a ouvir o seu pronUnciamento, abordando a trágica
sitnação dos medicamentos -no Brasil COm a certeza de que,
no desdobramento de sua fala, V. Ex" vai, _Ç3da vez mais,
aprofundar essas mazelas existentes na indústria farmacêutica
brasileira, e talvez até do mundo, sendo os nossos problemas
os mais graves. Erh 1976, na Cãmãrã. dos Deputados_, foi criada
uma CPI para análise dos problemas do consumidor brasileiro.
Essa CPI começou a levantar tantos problemas na área de
medicamentos que, nas suas recomendações finais, foi sOiiciw
tada à Câmara_ a instalaç-ão da CPI dos Medicamentos. Todos
os problemas levantados na CPI do Consumidor c na CPI
dos Medicamentos, em 76, estão sen_do focalizados novamente
por V. Ex• Quer dizer, daquele período até agora, apesar
da recomendação das duas CPI, nc_nbtuna·providência dura,
firme, foi tomada, nem pelo Legislativo- que não aprovou
nenhuma das leis recomendadas pelas duas CPI -,nem pelo
ExecUtivo - que não baixou nenhum decreto ou portaria
para acertar, ou pelo menos minorar, os problemas existentes
na área da indústria farmacêutíca. Quando o Ministro Jamil
Haddad começou essa campanha no sentido de baratear o
custo do medicamento e até moralizar<' rhertado, todos esses
problemas voltaram à tona. Se pudéssemos voltar atrás e ouvir
V. Ex~ em 1976, o discurso ·seria o mesmo-, porque nada se
fez. Em Cima -de todas essas mazelas, há um outro problema
muito sério que o Ministro agora tenta corrigir,-mas entendo
que deveria ser uma iniciãtiva do sindicato dos proprietários-e da própria indústria farmacêutica.-Naqucla época, a CPI
O SR. NEY SUASSUNA - Obrigado pelo aparte, nobre
chegou à conclusão de que um balconista, por exemplo, que
Senador Gerson Camata. Vamos insistir tãntas _vezes quantas
vende sapatos e !:lm balconista que vende remédios são o
mesmo cidadão. As vezes, o comerciário trabalha numa loja
tenhamos oportunidade porque acreditamos que "água mole
que vende camisas, ténis, cuecas, meias, deixa aquele emprego
em pedra dura tanto bate até que fura".
e vai trabalhar numa farmácia. Na época, a CPI recomendava
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é óbvio que vamos esbarrar na vaidade humana, pois a maioria dos médicos def~nde
que se deveria submeter esse comerciário (!. um curso 9e pelo
o direito de receitar o desejado, contrapondo-se a supervisões.
menos 90 dias para concientizáwlo de que se vendesse um
Também a indústria perderia o poder da venda pela publiciw
número errado de _sapato poderia no máximo machucar o
dade- exatamente o.que o Senador Gerson Cãmata acabou
pé do seu freguês, mas se vendesse remédios inadequados,
de comentar. Então, pergunto, nobres Senadores: estamos
empurrando medicamentos, coisa que é estimulada pelos labow
aqui, no Senado Federal, para defender os direitos de alguns
ratórios- e nisso os 1aboratórios brasileiros dc __capital naciow
ou para estabelecer melhores condições de vida e promover
nal são os campeões - . ele provocaria d_anos sérios não só
o bemwestar da Nação brasileira?
à economia mas também à saúde do cidadão_, Um. outro problew
Sr. Pre;Siden-te, Srs. Senadores_, em economia e em admi-:
ma. ao qual, certamente, V. Ex·.< chegará, é_ o relativo às_bulas
nistração não se fazem milagres. Não se baixam preços por
dos medicamentos brasileiros. Na época, foi feita uma pesw
decreto, e esse tem sido um nó górdio para nossos econoquisa em 20 mediCãmcntos, escolhidos ao acaso, fabricados
mistas, ministros e governantes. Eis a origem da guerra que
por laboratórios_multinacioriais e por laboratórios nacíonais
ora se trava em virtude dos reajustes nos preços dos produtos.
por concessão multina_çion_al. Foram comprados os 20 medicaw
Junto com o controle de preços, houve um verdadeiro sucateaw
mentos nos Estados Unidos e no Brasil. Constatamos que
menta dos laboratórios ofici3.is, razãO' pela qual estes não
nas bulas americanas havia a interdição do medicamento a
apresentam, atUalmen_te, cOndiçõeS financeiras rtern tecnolów
mulheres grávidas e a crianças com menos" de 8 anos, o que
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gicas de competir com as multinacionais, que dominam. hoje,
80% do mercado brasileiro.
Nada temos contra as multinacionais~ ·Más, na rrifnha ca~
br.:ça, essa é uma área de interesse nacional, e aí a presença
do Estado deveria ser maior. 9 Brasil é pote-ncialmente rico,
mas ainda depende muito dó exterio"r.- Qlfase a totalidade
dos sais componentes dos medicamentos é importada, e existem fármacos indispensáveis que são, lamentavelmente, muito
caros. Alguns, não disponíveis em instituiÇões públicas, estão
sendo adquiridos pelos clientes, em 6rgáos pr"i:vados, mediante
o pagamento de quantias por demais elevadas. Enquanto a
importação de matéria~prima é caríssima, a exporta-ção das
pastas extraídas das nossas florestas é feita a preçosinjs6rios.
A falta de incentivos à produção nacional é uma das
causas do drama que se vive na área. O setof se ressente
de equipamentos hoje inadec.ji.Iados c de escassez de recursos.
Por outro lado, a discretíssima participaÇão de uniVerSidades
e indústrias nacionais _na busca de novos conhecimentos no
campo farmacêutico está merecenclo 1,1q1. novo enfoque, uma
nova postura.
Exatamente por tratar~se de uma atividade cconômica
com características muito_ pe-culiares, a indústria farmacêutiCa
depende basicamente da pesquisa científica. Faz-se, porta-nto,
imprescindível a retomada dos investimentos; virtualmente
paralisados no Pais nos últimos anos, reativando-se os labora~
tórios oficiai~. qUC estão funcionando com apenas cerca de
30% de sua capacidade de produção. Tal medida viria a aumentar a produtividade c acompanhar o desenvolvimento dos
padrões de qualidade e competitividade que são seguidos no
resto do mundo.
É muito importante incentivar o- aproveitamento da capacidade ociosa dos laboratórios Qacionais, com conseqüente
aumento da produção, o que provocaria maior coricorrência
às empresas multinacionais que hoje dominam o mercado
e impõem preços cada vez mais altos. Da mesma forma, garantiríamos o abastecimento da rede pública de saúde e diminui·
ríamos a demanda por remédios nas farmáciàs.
Técnicos e cientistas já provaram que os laboratórios estatais, uma vez reativiidos, poderão produzir 90% dos medica~
mentos básicos nece_s_sários à população brasileira. Essa produção poderia ser destinada à rede hospitalar pública, o que
significaria redução de despesas e maior possíbilidade de controle de qualidade, além de maior adequação às nossas diversidades regionais, tariibém presentes no âmbito da saúde. Por
outro lado, tal medida incentivaria a pesquisa local e forneceria
um parâmetro real do custo da produção de medicamentos,
inclusive para efeitos comparativos com a empresa privada.
Em São Paulo. o Hospital das Clínicas, d_e_sde que iniciou
sua própria produção, reduziu consideravelmente os gastos
com medicamentos. Para isso, passou a importar apenas os
princípios ativos paTa a fabricação dos medicamentos e a fazer
uso da embalagem hospitalar. Comparando o preço dos remédios produzidos com os pre~,:'1s dos mesmos rem_édios no mer~
cado, o hospital detectou uma diferença de 560% no preço
dos remédios utilizados no tratamento da epilepsia e da insuficiência: cardíaca.- Atualmente, o Hospital das Clínicas, de São
Paulo, produz aproximadamente 60% dos remédios miniStrados a seus pacientes.
Acabar com os abusos na área farmacêutica e garantir
o acesso aos medicamentos não é _uma _tarefa fácil. Alguns
países desenvolvidos adotaram a fiscalização do lucro da indústria farmacêutica. Nos Estados Unidos, nenhum laboratório
pode lucrar mais que 10% ao ano. Vejam, OS Estados Unidos,
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templo da concorrência, templo da liberdade econômica, mesmo assim, permitiram 10% do lucro dos laboratórios ao ano;
na Alemanha e na Inglaterra, o lucro é tabelado em 6%,
e, na França, 2%. Da mesma forma, a concessão d.e benesses
a ·empresas, traduzida por isenções quanto ao pagamento de
impostos. exige regUlamentação e valorização de critérios para
eliminar propósitos basicamente lucrativos, sem que a população interessada sinta o impacto das vantagens atribuídas. _
O Governo tem o direito de coibir abusos do poder econômico. O problema é que as medidas ad_otadas para conter
os aumentos abusivos de lucros sempre esbarram na falta
de detalhamento dos diversos tipos de crimes contra a ordem
econômica. Ou seja, a legislação falha dificulta a sua aplicação.
As Leis n<>s 4.137162 e 5.168/91, ora em vigor, que tratam
do assunto, não estipulam o índice de lucro considerado abu§ivo, nem estabeleCem quais critérios seriam utilizados para
definir o lucro abusivo. Dessa forma, as autoridades governamentais não _dispõem de instrumentos legais para coibir o
aumento arbitrário de lucros praticados por empresas de vários
setores da economia.
Sob o ponto de vista da administração pública, o principal
objetivo deve ser o de evitar os desperdícios, como os constan~
tes casos_ de hospitais e postos de saúde com medicarn~nto~
vencidos ou sem remédios para atender aos clientes, -simples~
mente por falta de critérios na elaboração da lista de fármacos
essenciais.
O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me um aparte, nobre
Senador?
O SR. NEY SUASSUNA- Çonceçlo aparte a V. Ex'
O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador, com muita
oportunidade V. Ex~ trata do assunto_ que está na Ordem
do Dia. Permita-me lembrar que há leis no Brasil- até leis
delegadas do tempo do Governo João Goulart - destinadas
a reprimir o abuso do poder econômico. O que está acontecendo é que só no Brasil se entende que liberdade económica
significa poder de explorar o povo; é ísso que- eStá aconte~
cendo. Não precisa de mais leis. Basta interpretar, inteligente
e firmemente, as leis que aí estão e o GOverno poderá intervir.
Não intervém porque não quer; não intervém porque é solidá·
rio com o abuso do poder económico.
O SR. NEY SUASSUNA- Obrigado. Senador Josaphat
Mannho, realmente falta vontade e força política. Os inúme~
ros casos ocorrem, atualmente, em todo o território nacional.
em vários lugares; incineração de medicamentos que não podem ser consumidos porque perderam a validade; gastaram~se
fortunas, e, hoje, os medicamentos estão jogados fora, incinerados, enterrados. Isso representa um prejUízo incalculável.
A imprensa noticiou, recentemente, o fato de que na Centrai
de Medicamentos do Rio de Janeiro estão armazenadas 386
toneladas de matérias-primas pará remédios, estragadas. no
valor de 3,4 milhões de dólares. Isso não acontece nos países
ricos. Como podemos permitir que isso aconteça conosco?
Mas o p-roblema dos medicamentos? Sr. Presidente, não
se resume aos preços. Essa é apenas a ponta do iceberg, e
seria uma posição extremamente sirilplista acreditarmos que
tudo se resolverá com um possível controle de preços, ou_
cpm uma fiscalização preCária que· 5e cOnte:õta em recolher
determinados produtos em algumas farmácias das grandes capitais. Isso não basta. A nossa situação é muito mais grave.
O Governo não tem controle, nem possui dados reais que
conduzam a uma ação eficaz no combate a este caos absoluto
que se instalou no setor farmacêutico brasileiro.
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as d~núncias relativas a determinados produtos, revelando-se
As distorções são muitas. tanto nas relações mercadouma total ignorância do tipO de ameaça a que estamos sendo
lógicas relativas aus ·pr-eços.- quanto no abastecimento e na
sub111etidos -literalmente, uma ameaça às nossas vidas. Ninqualidade dos produtos farmacêutícos. Recenteriiente, os órguém se surpreende ao constatar a inexistência, nOS rCffiédios.
gãos oficiais de controle do Ministério da Saúde revelaram
de fármacos indiCados na bula. Ninguém se abala quando
que 50% dos medicamentos postos à disposição dos consumisão descobertos no mercado produtos manipulados de forma
dores não dispõem de qualquer eficáCia terapêutica. Ao conirresponsável, capazes de provocar danos irreparáveis à saúde.
trário,- há suspeitas de que grande parte deles pode gerar
efeitos colaterais de extrema nocividade para a saúde. Parece __
---O Sr. Josaphat Marinho- V. Exame permite um novo
absurdo, parece ficção, mas é a nossa realidade.
aparte?
Processos de registres-de medicamentos desapareceram
O SR. NEY SUASSUNA- Ouço V. Ex' com o maior
da Secretaria Nacional de Vigilância .Sanitária .do Ministério
prazer, nobre Senador.
da Saúde, c há denúncias de concessão de registras provisóO Sr. Josaphat Marinho- Exatamente_ para ir ao enconrios;com os quais ó pi"Otluto e lançado no mercado sem prévia
tro do pensamento de V. Ex~, e note que isso não se verifica
avaliação científica.
apenas com os medicamentos propriamente ditos, mas com
Sr. PreSidente, o registro provisório é um _meçanis_mo
produtos diVerSos. Há dias seguidos, a televisão vem dizeiido _
que não existe na legislação, mas foi introduzido, na prática,
que produtos como iogurte, por exemplo, estão sendo comerpara acelerar a liberação tlo produto. Em uma linguagem
cializados sem que os_ ingredientes correspondam, realmente,
bem clara, se me permitem, o registro provisório é um crime
ao que constam das inscrições dos invólucros. Mas o produto
cometido com a completa anuência da autoridade responsável,
continua sendo vendido, não há quem seja capaz de adotar
ou irresponsável, digamos assim.
a providência saneadora em _benefício do_ povc). Por que o
Entre 1990 e !991, 32 mil registres de remédios simplesGoverno não iil~~rfere? Fãlta a "lei? Não. -Falta- o que V. Ex~
mente desapareceram dos computadores, __enquanto outros
disse, a decisão política e administrativa.
produtos foram retirados do mercado sem notificaçãO oficial.
Há também ·o caso - inexplicável, até agora - de_ indústrias
O SR. NEY SUASSUNA- É verdade, SenadorJosaphat
que obtiveram registras de produtos, mas não os lançaram
Marinho. Muit9 obrigado.
__
_
.
no mercado. Existe; ainda, a maquiagem, isto é, mediÇfl.menO alerta das autoridades sanitárias funciona· às avessãs
tos que mudam de nomes e de preços ou_ que passam de
--até pela nossa cultura- e, quando anunciam providências
um laboratório para outro, com a evidente finalidade de terem
para retirar do mercado um determinado medicamento, a
seus preços aumentados.
população corre às farmácias, compra todos os frascos que
Nos Estados Unidos, os padrões éticos paril a liberação
encontra e faz um estoque em cã""Sa. De que outra forma
de novos medicamentos são rigorosíssimos. oe cada cem dropoderia reagir um povo desde s_empre habituado à divulgação
gas que ~entram em testes,· apenas vinte têm' sUa- aprovação
enganpBa, em ~~:?surdas escalas de freqüência, em torno de
definitiva para titílizaçâo comercial, num processo -metiCulomilagrosos unguentos, xaropes, pomadas e outras variações
samente supervisionado pela Food and Drug Administration,
da farmacologia de uso inte_nsivo?
o FDA, órgão goV~rna:méift31 americano ·encarregado do conEis outro ponto que merece ser :tratado em maior profuntrole de produção e venda de alimentos e medicamentos nadidade: o degenerado sistema de propaganda. A fúria propagandística dos fabricantes, praticada de inúmeras I_naneiras,
quele país.
.
Os testes de um novo medicamento duram c_erca de doze
influi indiscutivelmente nas prescrições médicas_. Do lado do
anos. São divididos em cinco fases, cuja duração varia eritre
paciente, a automedicação e o consumo de remédios com
um a três anos e meio. Antes que as novas drogas sejam
efeito duvidoso estão, quase sempre, ligados à propaganda
experimentadas em seres humanos, os fabricantes têm que
e à desinformação. A automedicação ~ flagrante e habitual.
mostrar os resultados de experiências ,com animais e cOmo,
sem qualquer tipO de coibiçãO. Possibilita lucros para inescrupulosos, reflete~ má educação e, pior do que tudo, causa agraonde e por quem os novos estudos serão conduzidos. Além
disso, devem explicar a estrutura· químiCa-dos compostos utilivamento de moléstias, uma vez que comumente retarda tratamentos corretos.
_
zados no novo medicamento, corno se imagina- que- ela vai
fundõilãt no organismo', e seus efeitos: tóXiCos rios teSteS-arite-, Falta-nos uina legislação para coibir. a propagalld3 engariores_.
-riosa, o anúncio- indiscrimíhadO de_ produtos farmacêuticos
No fim dos experimentos, a que s_ó chegam 27%- das
sem eficácia comprovada, que são apresentados como se fosdrogas em teste, os laboratórios apresentam um requerirriento
sem "um s·anto remédio", _capaz de aliviar exatamente aquela
solicitando a comercialização da nova droga, acompanhado
dor que o consl!midor está sentindo. Restringir esse tipo de
de um relatório que, em geral, tem cerca de cem mil páginas
abuso seria. tim.bém, uma forma de combater a autome_die que leva, em média, vinte e sete meses para- sef analisado.
cãÇ_ão e a conlerCialização irresponsável.
Somente, então, o FDA libera o medicamento para pres~
Medicamentos específicos contra moléstias insidiosas, já
crição médica, embora os laboratórios continuem obrigados
.condenados nos países de origem, continuam a ser vendidos
aqui sem o menor constrangimento, até o dia em que despera fornecer informações periódicas ao órgão, incli.:iindo os casos
de reações adversas e os índices de controle de qualidade.
tam a intervenção social ou em que as ofensas ao organismo
se tomam tão ostensivas que os próprios consumidores reagem
Com essa trajetória, um medicamento novo custa, para ser
desenvolvido, em média, cerca de 231 milhões de dólares,
e impulsionam as àutoridades.
segundo um levantamento feito pelo Centro para o Estudo
Neste momento, eu lhes faço uma indagação, nobres colegas: como poderemos combater tais abusos, se a imprensa
do Desenvolvimento de Drogas da Tufts University, de Massanacional informou, recentemente, _com todas as letras, em
chusetts.
No Brasil, ninguém se interessa em saber o co_nteúdo_
maChetes garrafais, que o brasileiro, por causa da crise econódo remédio que está ingerindo. Ninguém se iiicom_oda com
mica, da recessão e _do desemprego, assim como do desabaste-
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cimento da rede pública, está hu~cando nos remédios de uso
animal uma alternativa mais barata para a cura de doenças?
Ainda que o consumo de medicamentos de uso veterinário por seres humanos seja uma prática constatada erri apenas algumas regiões agropecüárias âo País, não podemos ignorar fatos, denunciados para todo o território·nadonal, de crianças intoxicadas com remédios espedficos para gado bovino,
assim como não podemos fechar nossos olhos e japar nossos
ouvidos diante de reportagens que nos apresentam idosos impossibilitados de comprar os medicamentos de que necessitam
para aliviar as dores da velhice.
Ninguém compra remédio por prazer, nem para se divertir. Logo, vamos tratar esse assunto com um põuco mais de
seriedade, mesmo pOrque as faiXas populaCionais mais preju~
dicadas são exatamente aquelas que não podem se auto~sus~
tentar- as crianças e os velhos. São esses os maiores consumi~
don~s de medicamentos, os mais frágeís,-e, qua-ittó--riü:lfs po~
bres, maior o sofrimento diante da_ doença e_ da necessidade
de cuidados médicos.
Enquanto as classes mais favorecidas buscam seu tratamento no exterior. e de lá importam drogas caríssimas, os
trabalhadores se angustiam com prescrições médicas que não
podem custear, ou recorrem a sugestões do balconista d~ farmácia. Esses balconistas, geralmente, são simples empregados
do comércio, com alguma prática de venda e nenhuma de
ciência médica, como bem ale_rtoti o· senador Gerson Camata.
Exercem o que se costuma chamar, jocosamente, de ''empurroterapia". ou seja, "empurram" para o freguês desesperado_
medicamentos dos quais o doente certamente não necessita.
Existem; ainda, os laboratórios gueltas, laboratórios de
furido de quintal que conseguem um lugar pa~a a venda de
seus produtos~ clandestinamente, embaixo do balcão da farmácia. Muito raramente somos atendidos por um profissional
credenciado, um farmacêuticO- responsável pelo produto que
está sendo vendido. Não há seriedade, fiscalização nem controle no comércio de produtos farmacêuticos, revelando-se
uma profunda falta de respeito pela saúde da população.
Os mais pobres, já que não podem mesmo comprar os
remédios, recorrem a chás ou emulsões de fabricação caseira.
Junto com a tradição e os costumes, há a crendice popular
e a ignorância, como ·o hábito Qe_ tomar_ ç_reolj_na com leite
para curar problemas de estômago. Isso existe no Brasil, e
~muito triste. Já é tempo de buscarmos novos caminhos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, diante deste cenário que
nos é apresentado, o essencial, a curto prazo, é melhorar
a distribuição e preservar o consumidor de abusos praticados.
Faz-se necessária urna política social de distribuição que abasteça os hospitais com remédios mais baratos, uma vez que
a distância entre os preços dos medicamentos e o poder aquisitivo dos trabalhadores é muito grande.
Está devidamente comprovado que os aumentos dos preços no mercado de remédios não são compatfveis com os
custos verdad_ejros de produção, ultrapassando os limites éticos. A conseqüência disso é que grande parte da população
brasileira, em virtude do baixo poder aquisitivõ;está impossibilitada de adquirir produtos-essenciais à sua sobrevivência.
A legislação brasileira deverá, necessariamente, prover
o Estado dos mecanismos capazes de enquadrar quaisquer
de seus transgressÕres, de evitar abusos_, e, prfncipalffiente,
de fazer cessar os efeitos dos atos considerados lesivos ao
bom funcionamento da lei de mercado.
- Ao Poder Legislativo caberá analisar a transparência da
. estrutura de produção, a evolução e a composição dos preços
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dos remédios de maior utilização, a importação de fármacos
e_ o efetivo posicionamento das organizações nacionais e multi:
nacionais no mercado, denunciando as distorções da indústria
farmacêutica em suas relações de produção e corii.ercialização.
Trata-se de uma questão da maior importância, de grande
apelo popular e de notória dimensão política.
_Estamos diante da necessidade de_ uma redefinição da
política de medicamentos, para que seja implementada urna
política global, norteadora. qu_e _elimine __ definitivamente as
atuais angústias e incertezas: Uma vez definidas as novas dire~
trizes, caberá ao Governo ~Qotar.ações o.rganizadas e uniformes, indispensáveis sob múltiplos pontos de vista, tais como
o estímulo à pesquisa e o inCe-tlfivo às indústrias nacionais.
Que seja uma preocupação governamental a redução dos
preços dos remédios mais consumidos pela população carente,
isso é muito importante. Porém também é importante - e
é bom que fique bem claro- saber que essa_meta só poderá
ser alcançada se atacarmos simultaneamente tod9~ ps múltiplos problemas do setor farmacêutico.
Existem abusos, sim, porém também há falhas, tanto
legislativas quanto _administrativas._Te_mos que rever a importação de sais utilizados na fabricação de medicamentos, ps
impostos que eStão sendo cobrados,_a necessidade de subsídio,
o estímulo à produção nacional, _a reativação dos laboratórios
estatais, os mecanismos fiscali~dores da produção _e da comercialização, as restrições à propaganda enganosa, e, principalmente, a retomada dos investimentos em pesquisa científica.
Assim, o futuro será simplesmente uma conseqüência
dos a tos de agora. A solução para os nossos problemas econômicos e sociais só pode ser bus_cada nas raízes da questão,
ou não será definitíva e duradouros. Para cada doença, ()
remédio exato. Para os m~es do_Brasil, o diagnóstico preciso,
a prescrição honesta, o tratamento intensivo, com trabalho
e dedicação. Eis o caminho para alcançarmos a saúde da nossa
população e a vitalidade econômica do nosso _P_aíS-.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a palavra
para urna brevíssima comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Tem V. E>'
a palavra, com a anuência do próximo orador inscrito, nobre
Senador Júlio Campos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para uma comunicação.) -Sr. Presidente, solicitei _a palavra, apenas para
faZer um registro. Estão presentes na tribuna de honra do
Senado Federal diversos presidentes de sindicatos de médicos
e da Federação dos Médicos de, todos çs Estados brasi!c_:!ros.
Vieram para ouvir a leitura de Projeto de.Lei que a Çâ_m~~<!_.
dos Deputados aprovou e está encaminhando para o Senado
Federal. E como, provavelmente, será lido de hoje para amanhã, então haverá a hora adequada para a leitura prevista
pela" Mesa. Faço apenas o registro de que aqui Vieram. pa:ra
ouvir a leitura de Projeto de Lei, relativamente ao salário
mínimo de médicos e cirurgiões-dentistas __ a que se refere a
Lei n• 3.999, de 15 de dezembro de 1961. Era apenas esse
registro, com anuênCia do Senador.
• O SR~- PRESIDENTE (Valmir Carripelo)- A Presidência
comunica a V. Er, nobre Senador Eduardo Suplicy, que são
40 projetes que acabam de chegar hoje à Mesa. E, diante
do número bastante significativo de projetes, provavelmente,
somente na próxima sessão·é-qU.e se dará a leitura dos mesmos .
Concedo a palavra ao nobre SenaQor Júlio Campos.
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O SR- .JÚLIO CAMPOS (PFL-MT. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a abertura do mercado brasileiro para importação de
produtos provocou certa euforia no País, especialmente entre
os que prezam carros estrangeiros. O próprio Governo estni--turou-se para viabilizar rapidamente a importação desses bens.
Hoje, praticãrilente em todas as grandes cidades brasileiras,
encontram-se automóveis produzidos· em outros países, à dis-

posição dos interessados. São carros oriundos do Japão, da
Coréia, da Rússia, da Alemanha, dos Estados Unidos, da
França e de outras partes. Até mesmo carros usados já podem
ser trazidos dos Estados Unidos, conforme anunciam os jor~
nais, e as empresas do ramo treinam seus operáriOS para darem
assistência aOs cOni.pradores. Desse modo, atualmente, os que
compraram veículos importados podem dispor de mecânicos
para o desenvolvimento de testes, preparação de diagnóstiCos
e execução da manutenção, decodificação do computador do
carro, análise eletrônica do motor e outros serviços.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, todas essas· coisas são
normais e revelam o dinamismo da sociedade e do próprio
Governo quando se trata de alguns setores econômicos. Contudo, o mesmo não acontece em relação a outros aspectos
de cunho não diretamente econô:mico, mas de interesse e
necessidade de um número significativamente maior da população brasileira.
Refiro-me, especificamente, ao problema que ainda enfrenta aquela parcela da populaçãu- para a qual a abertura
comercial do País signifiCa-mUitO mais do que a simples possibilidade de compra de automóveis ou de brinquedos eletrónicos
de última geração. Para milhares de brasileiros, a abertura
do comércio adquire maior ·sentido pela possibilidade que
lhes oferece de comprarem no exterior os medicamentos ainda
não disponíveis no mercado interno, medicamentos de que
dependem para viver. No entanto, o caminho a seguir para
a importação -dos remédios está repleto de obstáculos, que
transformam a tarefa em martírio para os que podem fazê-lo
diretamente, tendo os que dependem de terceiros de enfrentar
entraves burocráticos de toda ordem.
A forma mais fácil para importar remédio é utilizar o
serviço de alguns dos numerosos escritórios de importação.
Isso, contudo, cria maiores gfava:mes financeiros, pois, além
das taxas alfandegárias e do custo do transporte, o paciente
deverá pagar os serviçoS -do escritório, cUjo preço, como sói
acontecer, varia de acordo com o medicamento e com a rapidez exigida pelo cliente.
A imensa maioria dos consumidores não sabe onde adquirir os remédios no exterior ou quais os procediril,~ntos legais
necessários para realizar a- transação, segundo afirmam os
que atuam no ramo comercial dessa atividade. Por essa razão,
a maioria dos necessitados prefere pagar os serviços dos intermediários, para não correr o risco de nâO diSPOr do medicamento dentro do prazo requerido.
Em termos legais, qualquer pessoa física pode importar
medicamentos, com isenção até o valor de 50 dólares e pagando 20% de imposto, se a importância for de so-até_SQQ_ddlru-es.
Nesse caso, a importação é permitida apenas para consumo
individual, e são proibidas todas as compras para fins comerciais. Pó r essa razão, as importadoras tornam-se procuradoras
dos clientes e caracterizam sua ativid~de. como prestação de
serviços.
Por outro lado, Sr. Presidente e Srs. Senador~s. o processo para registro de medicamentos no Brasil é extremamente
lento, mesmo que estejam aprovados e em uso no exterior.
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Em conseqüência, proporcionam-se estímulos para o surgimento de empresas especializadas na importação de remédios
sem registro, pelos quais oS cOnsurilidOres brasileiros pagam
altos preços. Tais medicainent.os entram, com freqüência, de
maneira clandestina no nosso País, percorrendo um caminho
que visa tão-somente ao lucro, sem pagamento de impostos.
Além disso, ao lado da lentidão do Governo na concessão
de registro de medicamentos descobertos, analisados e testa-.
dos no exterior, dissemina-se entre as farmáciãs --nacionais
de manipulação a prática de revenda de remédios iinpOrtados,
não registrados no Brasil, acondicionados em embalagens na~
cionais, como se aqui tivessem sido produzidos.
Pensar que o Brasil tenha condições de atingir, em curto
espaço de tempo, um estágio de progresso que lhe permita
desenvolver medicamentos novos_ é um sonho_ inatingível. A
tecnologia química hoje é extremamente sofisticadà; por isso,
mesmo o~ laborãtórios de países desenvolvidos, que investem
sistematicamente em pesquisa, enfrentain dificuldades. Em
r~ão ~essas dificuldades, países como Japão e Rússia poucas
drogas novas inventaram,- preferindo utilizar as obtidas por
laboratórios europeus e norte-americanos.
O Sr. Ney Suassuna- Permite-me V._Ex~ um aparte?
O SR. JÚLIO CAMPOS - Concedo o aparte ao nobre
Senador, com muito prazer.
O Sr. Ney Suassuna - _Gostaria de registrar a minha
satisfação em ver que abordamos o mesmo assUn_t9~ uma vez
que, há pouco, concluí pronunciamento mediante o qual manifestei preocupações em relação _às dific!lldades que temos en~
centrado nessa área. Identifiquei, durante o brilhante discurso
de V. Ex\ a existência de duas extremidades: o GOv_eroo,
através dos laboratórios estatais, p_ão fabrica, 9-e maneira satisfatória, os mais simples e necessários remédios para a população carente. Por outro lado, não estamos tranqüilos em
relação à importaçãO de remédios novos. Crei_p que os pronunciamentos de hoje, somados, darão ao Governo um panorama
geral da situação, que poderá contribuir para o aperfeiçoa- menta da política adotada em relação aos medicamentos. Parabéns, nobr_~ Senador.
O SR. JÚLIO CAMPOS -Agradecendo a V. Ex•, incorporo, com muita honra, o seu aparte ao meu pronunciamento.
-Reconheço que nem sempre nossos debã.tes"tê:m merecido
a devida atenção por parte do Executivo. Lamento que tal
ocorra, porque acredito que, com a nossa contribuição. providências poderiam ser adotadas com maior rapidez e eficácia.
- Continuando, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Professor Sebastião A. P. Sampaio, dermatologista, professor
emérito da Universidade de São Paulo e ex-membro do Comitê Internacional de Dermatologia, cita, como exemplo da
morosidade brasíleira na aprOvação de medicamentos, o caso
da isotretinoina, remédio -ae pnmeira linha para o tratamento
da acne grave. Tal medicamento permite a cura definitiva
da afecção, evitando-se as cicatrizes e os sérios problemas
psicológicos Vivericiados pelos adolescentes. A isotretinoina,
comercializada nos Estados._Unidos e na Europa há Illfli.s de
deZ' anos, encontra-se facilmente também no Brasil. Porém,
em nosso País, apenas em 1992 teve o registro ~provado.
AtualJ!l~Qte está aguardando a aprovação da bula, sem previsão de dat.a para que isto aconteça. Imaginem, Srs. Senadores,
o que vai ocorrer: depois de aprovado o registro, a bula que
acçmpanha o invólucro do medicamento deverá ser aprovada,
o que, com certeza, demandará muito tempo, talvez anos
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Trata-se do atraso da burocracia do nosso Minis_tério da Saúde.

das nossas autoridades do Governo Federal.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, não estou ãqui defeÕdendo o interesse nem das indústrias, nem das farmácias;
defendo o acesso de todos os brasileiros aos medicanientos
comprovadamente eficazes, aprovados e aplicados no exterior
e inexistentes no Brasil. Um exemplo típico é o caso do AZT,
um dos poucos medicamentos contra_ª A_l_DS e que é usado
freqüentemente pelos aidéticOs no mundo inteiro. No Brãsil,
contudo, há uma permanente crise em relação a esse produto.
Nos hospitais do meu Estado, Mato Grosso, há uma dificuldade terrível em se adquirir esse medicamento, principalmente
no Hospital Universitáriédúlio Müller, ondebáüitia ala reserw
vada aos doentes aidéticos. Lá constatouwse, nos últimos dias,
a falta do AZT para--inedicar os pacientes _que necessitam
desse remédio, simplesmente porque a burocracia que envolve
a compra desse produto, hoje tão importante em toâo o mundo, é imensa.
- Sr. Presidente e Srs. Senadores, é imperioSO- e--uigen-te
desburocratizar o processo de importação de medicamentos-.
Não é justo! Atualmente, no nosso País, é muito mais fácil
importar um ãutomóvel oU unf computador de últirilá geração
do que um remédio importante para salvar vidas. Há poucos
dias, conversei com um garimpeiro_do meu EstadO, que teve
a infelicidade de contrair o vírus da hepatite B, em plena
selva amazónica, e está necessitando se tratar _com um medicaw
mento chamado Interferon, importado dos Estados Unidos.
Uma vez que o produto não pode ser encontrado em Cuiabá,
ele teve que se deslocar para São Paulo e, lá chegando, teve
que procurar uma dessas firmas importadoras, onde pagou
um preço absurdo, porque o medicamento não é controlado
pelas autoridades federais.

O Sr. JosaphatMarinho- V. Exame permite um aparte'?
O SR- JÚLIO CAMPOS -Ouço-o com mtiítaoatenÇão,
nobre Senador.

O Sr. Josaphat Marinho - Nobre Senador, a administração pública, não apenas neste GOVerno, ~as já de longa
data, não está preocupada _em corrigir as irregularidades da
burocracia para servir bem à comunidade. Veja, agora, o
que está acontecendo: o Governo apura que há graves irregularidades, que há corrupção no INAMPS. Ao -iiwés de anunciar a apuração rigorosa dos fatoS para punição dos culpados,
o que anuncia é a extíilção do IN.ç\MPS. QUà-âizer. a população mais pobre, que nada tem a ver com a corrupção, é
que sofre o efeito dela com a extinção do órgão que lhe devia
servir.
O SR. JÚLIO CAMPOS- Incorporo, com muita honra,
o aparte de V. Ex' e concordo plenamente com suas palavras.
Ainda neste final de semana, discuti com pessoas amigas
essa decisão do Governo Itamar Franco. AO- iriv"és de punir
severamente, com prisão, se necessário, ou com o seqüestro
de bens, os corruptos que lesaram o INAMPS e o Erário
público em mais de 1,3 bilhão de dólares num ano· ·só.- ele
anuncia que vai extinguir o órgão e, com _isso, espe-ra acabar
com o crime.
Hoje, pela manhã, assisti, no programa ~om Dia Brasil,
à entrevista com o Presidente do Tribunalde Contas da União,
Ministro Carlos Átila, em que S. Ex~ levanta essa mesma
tese de que essa Corte não vai concordar com a atitude do
atual Presidente do INAMPS, Dr. Carlos Mosconi, endossada
pelos Ministros -da Saúde e da Previdência Social, que sugeri-

Abril de 1993

ram ao Presidente da República a extinção pura e simples
dQ lNAMPS em virtude da corrupção ali instalada. S. Ex•
enfatizou que é muito grave se isso Ocorrer, porque o Tribunal
de Contas da União quer investigar a fundo a corrUpção levantada no institUto e já praticamente comprovada, e que não
é de hoje. Aliás, a corrupção não se verifiCa apenas no
INAMPS, mas também na merenda escolar.
Na última audiência que tive, na terça-feira, com o Sr.
Ministro da Fa~enda,. Dr, ~liseU Resende, eu dizia a S. Ex•
que é um crime o que vem_ ocorre_n_do, justamente quando
se comentava o problema do INAMPS, com o qual o Ministro
está profundamente revoltado, dizendo que ele não tem dinheiro de espécie _alguma nem para obras mais _importanteS.
Tínhamos ido a S. Ex~ para dizer-lhe que Mato Grosso tem,
hoje, cerca de cinco milhões de toneladas de grãos produzidos
e precisa de recursos para fazer uma operação "tapa-buraco"
em suas estradas para poder transportar essas cinco milhões
de ton~ladas de arroz, soja, mil.ho, feijão etc., pois o Estado
não tem consumidor._, em. razão de sua população diminuta. '
S. Ex~ nos disse que,_infelizmente, não tinha como atender-nos, porque estávamos pedindo 30 milhões de dólares,
enquanto que só o INAMPS havia sido lesado em 1,3 bilhão
de dólares, que corresponde ao tamanho do rombo da corrupÇão no órgão.
_
_
Além disso, levantei a questão da merenda escolar, dizendo: "Se V." Ex~ mandar investigar o absurdo que_oc_orre na
merenda escolar, vai descobrir outro crime que se come~e
contr_a_o País. A carne produzida em Mato Grosso é industrializada pela Sadia, vai para São Paulo, depois é recomprada
pelo MEC e enviada para alimentar as criançaS lá rio Aripuanã,
distante 1.000 quilómetros de Cuiabá, quando se poderia muito bem comprar a carne diretamente no mercado mato-grossense.
Outro absurdo são os produtos que chegam estragados,
o charque, por exemplo. Nunca vi um Estado que tem oito
a dez milhões de cabeças de_ gado, como Mato Grosso, ser
obrigado a comprar charque de São Paulo ou de Minas para
fazer merenda escolar.
É necessária e urgente a descentralização, para evitar-se
essa corrupção que se generalizou em nosso País.

a

O Sr. Ney Suassuna- Permite-me V. Ex·) um novo apar-

te?

O SR- JÚLIO CAMPOS- Pois não.
O Sr. Ney Suassuna - Concordo em gênero, número
e grau com V. Ex~: falta vontade política para punir culpados,
_s~ja os da fraude do INAMPS, seja os do desvio de recursos
da seca, seja os que _estão utilizando a estrutura pública indevidamente. Não podemos continuar sendo o país da impunidade. Exemplos têm que ser dados, até para que a juventude
acredite que a Justiça existe, pois ela está virando uma ficção,
como o Papai Noel e a cegonha.

O SR- JÚLIO CAMPOS- Eminente Senador Ney SuasSurra, peõSõ que o maiOr exemplo de impunidade neste País
é o que vem ocorrendo no escândalo PC Farias_. Já se vã.o
seis ril.eses que este Senado_ Federal decretou o impeachment
e cassou-os-direitos políticos do ex-Presidente Fernando Collor
de _Mello, depois da longa e tenebrosa CPI do PC Farias.
e ate hoje nenhuma medida foi tomada para valer com relação
ao assunto.
O emperramento da máquina do Judiciário brasileiro é
o pior possível. Se o Poder Executivo, que mais uma vez
venceu com esse plebiscito, tapeando o povo com mentiras
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e obtendo vantagens para esse presidencialismo que está aí,
não conseguiu punir ninguém, muito mais graVe é a situação
do Judiciário, que, baseado ainda em códigos de 20, 30, 50,
80 anos atrás, não consegue punir ninguém. A impunidade
ocorre no Brasil de cabo a rabo; vem desde o município,
continua no Estado e no Governo Federal, e o Poder Judiciário
é o mais burocratizado.
O Sr. Ney Suassuna- Nobre Senador, permita-me mais
um esclarecimento: no caso PC, só para fazer a citação jUdicial,
foram gastos quatro meses, porque a citação tinha que ser
feita pessoalmente. Para evitar fatos como esse, tive a honra
de apresentar aqui, recentemente, um projeto de lei que per~
mi te que o Judiciário faça a citação pelo Cõrre-IO,-como ·ocorre
no Código de Processo CiVil. Isto porque a citação em todos
os processos oriUndos do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal tem que ser física. Por isso, foram
necessários quatro meses para se fazer a citação no caso PC.
Enquanto isso, o pOvo espera a punição. V. Ex~ está coberto
de razão. Rc~lmen_te, dói ver a lentidão com que os corruptos
sao punidos.
-. -·

O SR. JÚLIO CAMPOS -Muito obrigado pelo aparte
de V. Ex•
Sr. Presidente e Srs. Senadores, concluo o meu pronunciamento a respeito das dificuldades, em razão da burocracia,
exístentes no País para se importar remédios para a população
carente, dizendo que a desburocratização trará numerosos
benefícios à população que necessita dos remédios. A simpltficação dos procedimentos fará com que os pacientes paguem
menos e obtenham a droga com mais facilidade e rapidez,
e evitará os caminhos tortuosos que favorecem a clandestinídade e a sonegação.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Júlio Campos, o Sr.
Valmir Campelo, deixa a .:adeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Pedro Teixeira.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Teixeira)- Concedo a palavra ao nobre Senador Bello Parga.
O SR. BELLO PARGA (PFL- MA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs.
Senadores, apraz-me trazer ao conhecimento desta Casa alguns fatos significativos da vida política e administrativa do
meu Estado.
Há cerca de um mês, aniversariou a administração do
atual GovernadorEdison Lobão, que já pertenceu a esta Casa,
onde pontificou como político e legislador.
Esse evento, que poderia ser, como muitas vezes acontece, apenas motivo para manifestações de regozijo pessoal
ou de grupos políticos, ou uma oportunidade para festejos
sem qualquer conseqüência, o Governador Edison Lobão
aproveitou para assinalar, de forma concreta e positiva, as
realizações que tem efctuado em prol da coletividade do meu_
Estado. S. Ex• dedicou-se, neste ano de 1993, a salientar o
trabalho profícuo ·que vem realizando no campo das comunicações, precisamente no campo rodoviário.
Dentro das comemorações do segundo ano de governo,
o nosso Governador inaugurou, no dia 20 de março, a rodovia
que liga os municípios de Dom Pedro e GonçalveJ> Dias. A
pavimentação asfáltica dessa ligação foi executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Ma_r_anhãQ~_ vinculado
à Secretaria de Estado de Infra-estrutura. Aberia ao PUblico
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na mesma data, tal obra possibilitou ao trecho serviços comple-mentares de drenagem, meiosMfios, bueiros em concreto arma~
do e sinalização vertical e horü:~mtal, proporcionando aos
seus usuários o máximo de segurança no tráfego. Essa via
vai intensificar o intercâmbio comercial entre os municípios
ora lígados com o de Eugênio Barros, retirando do isolamento
povoados, distritos de grande produção agrícola até então
de difícil acesso, o que onerava o preço dos produtos agrícolas,
tais como Cedro dos Primos, Beirada, Veneza e Centro das
Rosas.
No dia seguinte, 21 de março, o Governador Edison Lobão inaugurou uma estrada vicinal de importância estratégica
para a economia maranhense, unindo o MuniCípiO de Fortaleza dos Nogueiras ao Distrito de São Pedro dos Crentes,
no Município de Grajaú. Essa estrada recebeu 51.3Km de
revestimento primário, meios-fios e pontes de madeira, executados pela Companhia de Desenvolvimento Rodoviário do
Maranhão, empresa estatal também vinculada à Secretaria
de Infra-Estrutura. Ela abre comunicação pelo Município de
Estreito, à margem do Rio Tocantins, onde ocorre a interseçâo
das BR-010 e 230, aos Estados do Tocantins, Pará e Goiás.
Propicia, ainda, sensível _red_uç_ão entre a distância que separa
a região T9cantína dos Estados do Nordeste e dos municípios
do sertão maranhense e do Médio Parnaíba. A criação dessa
estrada vai beneficiar, de imediato, cerca de 150 mil pessoas
que labutam nos Municípios de Sambaíba, Loi-eto, Estreito,
Balsas, São Félix de Balsas e Grajaú.
Juntamente com a Rodovia .MA-006, BR-230 e BR,O!O,
beneficiando, ainda, os Municípios de Riachão, Balsas, Caro~
lina e Estreito,_ ~sSa vicinal fecha a p_erimetral de urna vasta
_ área agricultável, assegurando o _escoamento mais rápido e
seguro da produção dos municípios beneficiados para a capital,
São Luís, e para os corredores Nordeste III e do Araguaia/Tocantins. Também encurt_a, em mais de 90%, a distância dos
principais municípios da região sul e Estreito, facilitando o
acesso à BR-010, qUe é a denominação oficial da Belém-Brasília.
Para mostrar a extensão da obra realizada pelo Governo
do Estado, através da Companhia de Desenvolvimento Rodoviário do Maranhão - CODERMA, o Governador Lobão
- iriforniou que nela foram utilizadas 180 mil carradas de terra
e piçarra, o que equivale a l.OOOKm de caçambas enfileiradas.
Os Srs. Senadores poderão muito bem verificar, pelos
recursos financeiros que foram empregados nessa via viciiial,
o~ell: profundo sentido estratégico para a economia do Estado,
notadamente na integração com ·a futura rodovia Transmaranhão, que ligará o sul do Estado cpm o litoral. levando
a produção agrícola de _uma vasta região para os terminais
do Porto de Itaqui.
Antigas reivindicações dos produtores e da população
do sul do Estado, essa estrada faz parte do programa de ampliação da rede rodoviária que vem sendo desenvolvida com
· bastante sucesso pela administração estadual.
_ _ Uma outra rodovia foi completada, Srs. Senadores. Trabalho idêntico em pavimentação foi executado _no trecho_ F:or~
taleza dos Nogueiras/Entroncamento da BR-230, com 48Km,
inaugurado neste mês de abril, interlígando os centros de
produção agrícola localízados na extensão que vai do Município de Fortaleza dos Nogueiras ao de São Raimundo das
Mangabeiras e Grajaú.
O asfaltaniento de um novo trecho dessa MA-006, conheM
cida como Transmaranhão, foi inaugurado pelo Governado"r
Edison LobãÕ_, sendo que o trecho entre Fortaleza dos Noguei-
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as pessoas que, indo para o trabalho no comércio e no setor
ras e Entroncamento foi cOmpletado com serviço de drenapúblico, perdiam um tempo muito grande no deslocamento
gem, meios-fios, bueiros, pontes de concreto armado e sinalide seus locais de trabalho até assuas residências, impOssibilização vertical e horizontal, permitindo um fluxo mais seguro
tai:tdo-os, muitas vezes, de regressarem, no intervalo do alm,oe mais célere dos veículos que dele se utilizam.
ço, às suas residências. Ficou desimpedido o escoamento do
Fruto dos compromissos_assumidos pelo Governador Lotrânsito de veículos nos sentidos centro da cidade/bairro e
bão, durante a sua campanha ao Governo do Estado, o prograVice-versa.
ma rodoviário se amplia com essa estrada de excelente qualidade. A rodovia vai assegurar o escoamento da produção
O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. Ex um aparte,
agrícola e pecuária, o transporte e a circulação de riquezas
nobre Senador?
numa vasta região do sul do Estado, onde se incluem os MuniO SR. BELLO PARGA- Pois não, nobre Senador Ney
cípios de Balsas, Grajaú, Fortaleza dos Nogueiras, Riachão,
Maranhão. Fico muito grato em ouvir o aparte de V. Ex~
Carolina, Estreito e São Raimundo das Mangabeiras, região
essa que tem recebido o influxo da migração de lavradores
O Sr. Ney Maranhão - Nobre Senador Bello Parga,
oriundos, principalmente, do Rio Grande do Sul, mas também
V. Ex\ nesta tarde, mostra da tribuna o trabalho sério que
do Paraná, Santa Catarina e São Paulo.
o Governador Edison Lobão vem realizando em seu Estado.
Esses nossos compatríotas- têrit ido para o Maranhão Ie-· Todos nós, no Senado, conhecemos a competência do Senador
vando seu capital e sua experiênciã -no--CUltivo de lavouras
Edison Lobão como parlamentar. S. Ex~ sempre trabalhou
como as de arroz de sequeiro e de soja, contribuindo para
pelos altos interesses do Maranhão e do Nordeste. Portanto,
o enriquecimento da nossa economia.
nobre Senador Bello Parga, para mim não é novidade e nem
A construção-dessa rodovia garante ainda redução consisurpresa o trabalho magnífico e progressista que o seu Gover~
derável da distância que separa-oS Estados do Nordeste, os
nador vem fazendo naquele Estado. Aproveito, também, nomunicfpios do sertão maranhense e o médio Parna1ba - via
bre Senador, ·para citar outros bons governos, além da gestão
paralela à que acabei de descrever. Os benefíciOS--gerados
do Sr. Edison Lobão: o Governador da Bahia, Estado que
por esse trecho de estrada atingem hoje mais de 150 mil habitem como representante o nobre Senador Josaphat Marinho,
tantes dos municípios da região, cujas atividades predomiaqui presente; o Governador Círo Ferreira Gomes e tantos
nantes são a pecuária de corte, a produção de soja, arroz,
outros. Tenho uma emenda que deverá entrar em votação,
feijão e milho.
provavelmente, na próxima semana ou no começo do mês,
Além disso, a rodovia integra o corredor norte de exporobjetivando justamente atingir os bons governadores, os bons
tação com o Porto de Itaqui, através da malha Rodoviária
prefeitos, o Presidente da República. O que o Governador
Federal e Estadual e da Ferrovia de Cã.i'ajás. Essa interligação
do Estado de V. Ex~ vem realizando é um exemplo, como
reduz o custo do transporte e favorece o comércio da soja
outros bons governos: como Jarbas Vasconcelos, em Pernammaranhense com os grandes centros de consumo no exterior. . buoo, que, em·pe_sql!isa, obteve 80% de aprovação da populaDa mesma forma, ela irá fãcilitar e garantir o mãícJtconção; Jaime Lerrier, em· curitiba. A minha emenda, Senador
forto no transporte de passageiros naquela região, que antes
Bello Parga, é um incentivo aos bons governantes. Essa emenera feito com dificuldades e maior tempo de percurso. Igualda dá direito à reeleição de prefeitos,_ de governadores e de
mente, permítirâ·--a redução nos custos com manutenção e
blica. Sob esse prisma, estou remetendo cartas aos prefeitos
aquisição de peças e acessórios danificados com a trepidação
do Brasil mostrando a minha emenda c suas vantagens, para
nas antigas lombadas que se formavam no piçarrainento da
que esses solicitem ao Congresso que a aprove, pois é um
estímulo aos bons governadores para que completem suas
via.
obras. Tenho certeza que o Governador Edison Lobão, amaUm outro feito, Sr. Presidente, verificou-se na Capital
nhã, nas urnas no Estado do Maranhão, terá um julgamento
do Estado que também não foi esquecida pelo programa rodopositivo, ganhando com isso o povo daquele Estado. E terá
viário do Governador EdíSon "Lobão.
S. Ex~ condições de, em mais quatro anos de mandato, contiAli inaugurou-se, também no início deste mês, a duplinuar o governo do quilate que V Exa, neste momento, descrecação de um trecho de 840 metros da Avenida Collares Moreive da tribuna e que todos conhecemos. Parabenizo~o e agrara, no Bairro de São Francisco, entre os retornos do Quartel
deço o aparte, que foge um pouco do discurso de V. Ex&,
da Polícia Militar, no bairro do Calhau, e do Marcus Center,
lembrando~ ao mesmp tempo, que o povo sempre apóia aquena mesma localidade.
Com a duplicação, São Luís ganha uma de suas vias urba- les que trabalham bem pelo País.
O SR. BELLO PARGA- Senador Ney Maranhão, como
nas mais modernas: são duas pistas de pavimentação asfáltica
de oito metros de largura cada, que entram em funcionamento
Parlamentar e cearense, sinto-me satisfeito e até mesmo lisoncom o duplo objetivo de evitar acidentes de trânsito na área
jeado pelas referências e pelo conceito que tem do meu campa~
e complementar o sistema viário de acesso ao Bairro do Ca- nheiro de partido, o Governador Edison Lobão. Fico muito
satisfeito por ver que V. Ex\ companheiro dele aqui no Senalhau, um dos bairros residenciaiS mais rece~ri'tes de São Luís.
Na avenida foram feitos serviços de drenagem, canteiro
do, ainda não esqueceu de sua marcante passagem por esta
central gramado, duas calçadas para pedestres, sinalização
Casa.
vertical e horizontal e plena iluminação das pistas.
Quanto à emenda de V. Ex\ tenho certeza que o ConAs obras foram executadas pelo Departamento de Estra- gresso Nacional, no momento oportuno, levará em conta os
da de Rodagem do Maranhão - DERMA, com supervisão
argumentos que_ V,_ Ex~ muito bem expende sobre a necessidade e a conveniência dos bons governadores serem mereceda Secretaria de Estado da Infra-Estrutura~ Sinfra.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, essa duPlicação veio desa~
dores de um mandato subseqüente, caso a população sinta-se
fogar o tráfego que em determinadas horas do dia, naquilo inteiramente satisfeita com o desempenho do governo.
que tecnicamente chamam de rush, causava grandes engarraFinalizando, Sr. Presidente, Srs. Senadores, citei aqui
famentos do trânsito, prejudicando os usuáriOs, notadamente
quatro itens de realizações adminisWativas do Governador
6
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Edison Lobão no campo rodoviário.- Quero dizer que não
se tratam de itens ou fatos isolados, fazem parte de um prOgrama de Governo. __
_
Lançado em 1991 pelo Governãdor Edison Lobão, diante
do atraso económico injustifícáYel em regiões de farto poten-

cial, o Programa Rodoviário do Estado do M.aranhão chega
ao seu segundo ano exibindo um quadro não apenas alentador,
pois supera todas as metas anteriOi"_men.te previstas ou pré-fixadas - só os i.!ens Restaur_ação de Rodovias Pavimentadas
e Restauração de Rodovias não _P_áyilil~ntadas SQmam, respectivamente, 1.117,8 e 1.992Km já inauguradOs -,-o programa
é reconhecido pelos maranhenses como o principal fator de
modernização do Estado.·
_
A esse respeito, o Presidente da Federação da Agricultura
do Estado (FIEMA), Sr. Raimundo Coelho de Sousa, lembra
que " antes da pavimentação e n~cuperaç.ão das estradas, o
escoamento _da produção agrícola dos centros produtores até
as cidades consumidoras, onde estão os armazéns, era seriamente prejudicado". Garante, aquefe líder dassisüi, que osmédios e os pequenos agricultores do médio sertão, uma das
maiores concentrações de trabalhadores rurais do Maranhão,
depositaram confiança no Governador no sentido de que o
Programa Rodoviário possibilite investimentos também em
obras de elct_rifiçação e formação de barragens para o aproveitamento de água.
O Secretário do Sindiqtto da~ ~~presaS de Transporte
Rodoviário, Sr. José Olavo Farias, lembra que "o contJ;ibuinte
está vendo que o imposto pago está representando retorno
com o _asfaltamento de estradas, estabele~ndo um_a relação
de confiança com o seu governante". -

O sucesso_do Plano Rodoviário, __St. Presidente e Srs.
Senadores, pode ser expresso numericamente, Cóino- passo
a fazer:
-Implantação de rodovias, 104,5I_<r!I; além, portanto,
das metas previstas;
- Asfaltamento, 533,0Km;
-Restauração de rodovias pavimentadas, 1.117 ,8Km;
-Restauração de rodovias não pavinientadas,
1.992,5Km;
-Construção de pontes de madeira, 212m;
-Recuperação de pontes de madeira, 1.117m;
-Construção de pontes de concreto, 546m.
Esses quantitativos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, são
em si eloqüentes, porque demonstram que temos, no nosso
Estado, para gáudio nosso, para a satisfação dos cidadãos.
um governante que cumpre as promessas que fez em campanha
eleitoral; que não só executa à risca, mas se antecipa aos
programas fixados e que reCebe, portanto, o reconhecimento
dos seus governados.
Esse reconhecimento, Sr. Presidente -já que- falei em
números - expressa-se no resultado de urna pesquisa, feita
por uma entidade especializada nesse tipo de trabalho, recentemente. O Governador Édison L9b_ão apresentou um percentual de aprovação de 74%, somando-se os itens Hótimo",
"bom'' e "bom para regular".
Está assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, aprõvado pelo
povo do Maranhão, o Governo do Sr. Édison Lobão. Fazemos~
votos para que S. Ex~ continue com esse trabalho benéfico
e frutífero em favor do Estado do Maranhão, do fortalecimento da sua economia e do incentivo à_ agricultura, a fim
de que o povo possa gozar de melhores diã.s no futuro.
Era o -que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Bello Parga, o Sr. Pedro
Teixeira deixa _a cadeira da presidencia, que é ocupada pelo
Sr. Júlio Campos, ] 0 Seàetá1-io.
Durante o discurso cf.o Sr. Bel/o Parga, o Sr. JrJlio
Campos, ] 0 Secretário, deixa a cadeira da presidênCia, que é
ocupada pelo Sr. Pedro Teixeira.
COMPARECEM MAIS OS SENHORES:

=

Albano Franco _ Almir Gabri_el _ Álv&o -PacheCà
EdUardo
Suplicy _ Gersõh Camata_ João Calmon _Jonas Pinheiro _Júlio
Campos _ Louri_val Baptista __N~!Son Carneiro_ Ney s_uassuna __
Valmir Campelo.
-O SR. PRESIDENTE (Pedro Teixeira) - Sobre a mesa,
projeto que será lido pelo Sr. 1'.> Secretário.
É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 48, DE 1993
AcresCenta dispositivo à Lei n~ 6.494, de 7 de dezembro de tm, equiparando aprendiz a estagiário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ _O art. 4" da Lei n" 6.494, de 7 de dezembro
de 1?77. passa~ viger acrescid? do seguinte parágrafo:
"Parágrafo único. Para efeito do previsto no caput
deste artigo, são equiparados a estagiários os apren-~
dizes participantes de programas que objetivem atender ao disposto nos arts. _60 a 69 da Lei n 9 8.069, de
13 de julho de 1990."
Art. 2P- _O ·Poder E~ecutivo regulamentará a presente
lei no prazo de 30 (trinta dias) contado de sua publicação.
Art. 39 _Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
__ Art. 49 Revoga~-se as_ disposíçõe~ em contrário.
Jus1;ificação
A Lei n" 6.494, de 7 de dezembro de 1977, que dispõe
s-obre os estágiOs de estudantes de estabelecimentos de ensino
superior e de ensino profissionalizante do 2" Grau e Supletivo,
em seu art. 49 estabelece que:
"O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza e o estagiário poderá receber bolsa, ou
outra forma de contra prestação que venha a ser acordada, ressalvado o que dispuser a legislação previdenciária-, devendo o estudante, em qualquer hipótese,
estar segurado contra acidentes pessoais."
Com esta desobrigação do vínculo empregatício e a possi- ·
bilidade das ,empresas pagarem aos estagiários remunerarão
(bolsa) inferior ao salário dos profissionais diplomados (apesar
de desenvolverem trabalhos semelhantes), os legisladores agiram sabiamente e incentivaram o empresariado e os próprios
órgãos da Administração Pública direta e indireta a oferecerefi maior riúmero de vagas para estagiários.
O que se pretende com est~ projeto é justamente -possibilitar uma equiparação entre ·o menor aprendiz e o estagiário,
objetivandO garantir mais oportunidades de profissionalização
do menor no Brasil.
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Art. 5a A jornada de atividade em estágio, a ser cumprida pelo estudante, deverá compatibilizar-se com o seu horário escolar e com o horário da parte em que venha a ocorrer
o estágio.
Parágrafo único. Nos períodos de férias escolares, a jorna- da de. estágio será esta9elecida de cop1um acor~o en~~~- o
reza.
estagiário e a parte concedente do estágio, sempre com a
Assim, a sua aprovação, além de proporcionar maiores
interveniência da instituição de ensino.
oportunidades, garantindo ao menor condições de aprendiz
Art. 6" O Poder Executivo regulamentará a presente
com bolsa de aprendizagem (que significa aumento da rençla
lei no prazo de 30 (trinta) dias.
familiar), não lhr:: retira nenhum direito assegurado constituArt. 7o Esta lei entra em vigor na data de sua publicionalmente ou na Lei n"' 8.069, de 13 de julho de 1990, que
cação.
dispõe sobre o Estatuto_da Criança e do Adolescente.
Art. 8" Revogam-se as disposições em contrário.
Trata-se, portanto, de uma proposição justa e oportuna
Ernesto Geisel - Presidente da República.
que merece o apoio de todos os membros __do Congresso NacioR
·
Ney Braga.
nal.
Sala das Sessões, 22 de abril de 1993. -Senador Marco
Maciel.
LEI N• 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990
LEGESLAÇÃO ClTADA
DispÕe sobre o Estatuto da Criança e -do AdOlescente
e dá outras providências.
LEI N• 6.494, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1977
O
Presidente
da República. Dispõe sobre os estágios de estudantes de estabeleciFaço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciomentos de ensino superior e de ensino profissionalizante
no a seguinte lei:
do 2o Grau e supletivo, e dá outras providências.
Do Direito à ProfiSSionalização e à Proteção no Trabalho
O Presidente da República.
Art. 60. É proibido qualquer trabalho a menores de
14 (quatorze) anos de idade, salvo na condição de aprendiz.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancioR
no a seguinte lei:
Art. 61. A proteção ao trabalho dos adolescentes é re.,
Art. 1" As pessoas jurídicas de Direito Privado, os órR
guiada por legislação especial, sem prejuízo do disposto nesta
gãos da administração pública e as institllíi;OCS de ensino poR
lei.
dem aceitar, como estagiáríos, aluitos regularmente matricuArt. 62. Considera~se aprendizagem a formação técnilados e que venham freqüentemente, detívamente, cursos
ca-profissional ministrada segundo as diretrizes- e bases da
vinculados à estrutura do ensino público e particular, nos
legislação de educação em vigor.
níveis superior. profisSíOii:ã.lizante de 29 Grau e Supletivo.
Art. 63. A formação técnico-profissional obedecerá
§ 1~ O estágio somente poderá verificar-se em unidades
aos seguintes priridj)iOs:que tenham condições de proporcionar experiência prática
1- garantia de acesso e freqüência obrigatória ao ensino
na linha de formação, devendo, o estudante para este fim,
regular;
estar em condições de estagiar, segundo disposto na regulaII- atividade compatível com o des~~~olvimento do
mentação da presente lei.
adolescente;
§ 2" Os estágios devem propiciar a complementação do
III -horário especial para o exercício das atividades.
ensino e da aprendizagem a serem planejados, executados,
Art. 64. Ao adolescente até 14 (quatorze) anos de idaacompanhados e avaliados em conformidade com os currícude é assegurada bolsa de aprendizagem.
Are 65. Ao adolescente aprendiz, maior de 14 (qualos, programas e calendários escolares, a fim desse constituirem em instrumentos de integração, em termos de treinatorze) anos, são assegurados os direitos trabalh~~~a~_ e previmento prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico
denciários.
Art. 66. Ao adolescente portador de deficiência é assee de relacionamento humano.
Art. 2"' O estágiO, independentemente do aspecto progurado trabalho protegido.
Art. 67. Ao adolescente empregado, aprendiz, em regifissionalizante, direto e específico, poderá assumir a forma
me familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido
de atividades de extensão, mediante a participação do estudante em empreendimentos ou projetes de interesse social.
em entidade governamental ou não governamental, é vedado
Art. 3~ A realização do estágio dar-Se~á m-ediante termo
trabalho:
de compromisso celebrado entre o estudante e a parte conceI - noturno, realizado entre as 22 (vinte e duas) horas
dente, com interveniência obrigatória da instiú.Iição do ensino.
de um dia e as_5 (cinco) horas do dia se_guinte;
§ 1~ Os estágios curriculares serão desenvolvidos de
II- perigoso, insalubre ou penoso;·
acordo com o disposto no§ 2"' do art. 1~ desta lei.
III -realizado em locais prejudiciais à sua formação e
§ 2~ Os estágios !ealízados sob a forma de ação comuao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social;
nitária estão isentoS de celebração de termo de compromisso.
IV - realizado em horários e. locais que não permitam
Art. 4" O estágio nãO cria vínculo empregatício de quala freqüência à escola.
quer natureza e o estagiário poderá receber bolsa, ou outra
Art. 6K O programa social que ten~a por base o trabaforma de contraprestação, que venha a ser acordada. ressallho educativo, sob responsabilidade de entidade governamenvado o que dispuser a legislação previdenciária, devendo o
tal ou não governamental sem fins lucrativos, devet:á assegurar
estudante, em qualquer hipótese, estar segurado contra aciao adolescente que dele participe coridições de capacitação
dentes pessoais.
para o exercício de atividade regular remunerada.

A ampliação do direito do menor à profissionalização
é, pois, o objetivo maiOr do projeto, o qual resguarda também
os interesses dos próprios órgãos goVernamentais e das empresas públicas e privadas, ao estabelecer que o aprendiz, como
o estagiário, não terá vínculo empregatfcio de qualquer natu-
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§ 1"' Entende~se por trabalho educativo a a,_tividade laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o
aspecto produtivo.
_
_ -.
§ 2"'- A remuneração que o adolescente iÇç~ge pelo trabalho efetuado ou a participação na venda- dós produtOs ·cte
seu trabalho não desfigura o caráter educativo.
ArL 69. O adolescente tem direito à profissÍdn3.lização
e à proteção no trabalho, observados os seguirites aspectos,
entre outros:
I - respeito à condição peculiar de pesSoa em' desenvolvimento;
II - capacitação prcifissíonal adequada ao_ mercado de
trabalho.

TÍTULO IlJ
Da Prevenção
CAPÍTULO L
• ' ' • • • • • • • •' ' • ' ' '" • • • •' ••

~•

• •.o .. ~-·· • • •

O • • • • • • • •'' •

n •

•~•

" • • • • • • •• - • • . . . . • • " ' •

(À Comissão de Ed~lCação -:- Decisão Termirifl.·

tiva.)

O SR. PRESIDENTE (Pedro Teixeira) ~_Q _projeto lido
será publicado e remetido à corriissão c9rilp_etente.-A Presidência, nos termos do a_rt. 174 do Regimento
Interno, dispensa o período destinado â Ordem do Dia da
sessão de hoje.
São _os seguintes os itens adiados:
-1-

~

~

~

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N• 7, DE 1992
~ ~ ~
Votação, em se-gundo turno, da Proposta de Emenda
à Constituição n' 7, de 1992 (n' 82/91, na Cãmaia~dos Deputados)y que altera o artigo 29 da ConstitU.içãõ Federal, tendo
Parecer favorável, sob n' 246, de 1992, da
-Comissão TempOráfia·.

-2PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
. . .
N• 23, DE 1991
Votação, em primeiro turnoy da Proposta de Emenda
à Constituição n• 3, de 1991 (45/91, na Câmara dos Deputados), que dá nova redação ao art. 16 da ConstitUição Federal,
tendo
Parecer favorável, sob n9 24, de 1992, da
-Comissão- Temporária.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Teixeira)- Volta-se â lista
de oradores.
Concedo a palavra ao nobre seD.ã"dor Nelson Carneiro. .
O SR. NELSQN CARNEIRO (PMDB --,~ RJ. Pronuncia
o seguinte discur!io~)- Sr•. .Presidente, Srs._Se:nadores, o plebiscito ocorreu, Os resultados aí estão. Mas a grande vítima
do plebiscito, Sr. Presidente, foi o Congresso Nacional, __
Os presidencialistas, em especial, aproveitaram a oportunidade para agredir o Congresso Nacional. Primeiro; esqueceram que os 503 Deputados não sãn_503 pessoas escolhidas
ao acaso; são 503 parlamentares que, somados, são a própria
manifestação da vontade popular.
Foram colocados, de um lado, os 503_cidadãos, e, do
outro lado, a vontade popular, dissociando~s!>! a yontade que
os parlamentares representam.
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. Mas,_sobretudo, Sr. Presidente, aproveitou-se a oportu_
nidade para- agredir o Congresso -Nã.don_al. _
·· j]:oje,_ tomei up1 susto_quáildo li uma declaraçãQ do Presidente do PT, o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva. Felizmente,
no Jornal do Brasil há uma~ c_orrrigenda: O que oS- jõinais
·de Brasília publicaram foi o seguinte: ..0 Congresso Nacional
é uma instituição falida diante do.s olhos do povo", e paravam
'por aí. No entanto - e devo fazer justiça -, o Jornal do
Brasil publicou a declaraçao do Presidente 9o PT na í!l!~gra,
ou seja, colocou uma frasezinha continuando: "lamentandO
que os políticos sérios acabem penalizados".
Ora, Sr. Presídente, é muito difícil distinguiririOs os parlamentares sérios dos que não são sérios. O "Congresso Nacional
é uma soma de toçlas as vontaçlcs, tanto da Câmara 4os Depu. tados quanto do _Senado .Federal, representando, portanto,
uma opinião que deve ser examinada e julgada com serenidade.
O Presiderife do PT errou apenas quando se referiu aos
políticos sérios, pois deveria ter enumerado aqueles que não
o são, ou aqueles que o são, para o julgamento da Nação.
Sr .. P:r;esiden~t:. muito mais grav~ 1 _porém, é a afirmação
clq_ ilustre Goverilador do Rio de Janeiro,- Sr. Leonel BrizOla,
publicada no Jornal do Brasil do_ último domingo, que diz
o seguinte:
_
_ ·~Esse Congresso, o mesmo que aprovou os pacotes eConômicos do GOverno Collor, não tem autoridade moral nem
política para fazer a revisão constitu<:ional. Esta é uma tarefa
para o próximo Congresso."
Ora, Sr. Presidente, será que o Sr. Leonel BrizOia tem
autoridade para julgar o Congresso Nacional, onde militam
numerosos representantes do seu próprio partido? Será que
este COngreSsO ~ai::ibriã.l, que realizou, talvez pela primeira
- vez na h~stória da política mundial, o impeacbmerlt e depôs
um Presidente da República, no meio-do seu m-andato; será
que este Congresso não tem ;,totoridade moral nem política?
Essa é uma aflrm_ação qtie choi:p, Sr. Presjden.te: E choca
porque dita por um homem que tem uma longa vida pública.
Aliás, essa afirmação só surpreende os que não conhecem,
os que não se dedicam às coisas do passado.
Em -1961, ocorreu um episódio neste País que, ao contrá--rio do que se espalhou, constituiu uma p·ágina de grandeza
para o Congresso Nacional: o Sr.__Jânio Quadros _renunçiou.
Os ministros militares publicaram um manifesto que proibia
__a presença de João Goulart no País. A Aeronáutica ia ao
aeroporto fiscalizar os aviões que chegavam; corriam até às
privadas para ver se ali estava escondido João Goulart, como
depuseram vários parlamentares naquele tempo.
O que feZ o Congrf:SSõ-T A-ó -r"eceber urila comunicação
do Pre~idente,Ranieri Mazzilli, em nome dos militares, proibindo a presença de JoãO Goulart_ no Brasil, nomeOu_ U_ina
comissão, preSidida pelo Senador Jefferson Aguiar e relãtada
por Oliveira Brito, que, érii ·24 horas, respondeu exatamente
o contrário, reafirmando o que se vinha pleiteando desde
·o dia 25 de agosto: que João Goulart era o Presidente Qo
Brasil e tomaria posse no País.
E realmente basta. lembrar que, em 1961, Brasília começava; BrasHia tinha um ano; o Congresso nã_O possuía revólver,
o CongressO não tinha uma segurança; apenas -a do voto popular, a segurança do respeito que lhe dava o voto conquistado
nas umas.
E assim se ópôs, e âquela expectativa que tioha o apoio ·
prévio do Presidente João Goulart, atrav.és de comunicações
telefónicas sucessivas - ele estava no ~xterior - , aqqela
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decisão do dia 25 de agosto se tornou realidade no dia 2
de setembro, sete dias depois, após a Câmara haver vOtado,
por duas vezes, pormais de dois terços, a Emenda ParlamenM
tarista. E depois o Senado, por mais de dois terços, em duas
oportunidades, referendou a Emenda Parlamentarista, afinal
promulgada.
Em sete dias, o Congresso reagiu; reagiu ao poder dos
Chefes militares, não se rendeu, não pTecisou contar com
as baionetas; tinha a sua força moral, e foi esta que o levou
à vitória em 1961.
Mas o Sr. Leonel Brizola, falando à imprensa mineira
no dia 26 de dezembro de 1962, dizia:
"Estamos arrependidos de não ter fechado o Congresso, quando os ministros militares tentaram o golpe,
e a maioria de deputados e senadores violaram a Constituição, nos impingindo esse ·regime que aí está."
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_ _ Vem aí 1994, Sr_. Preside!lte; será qu~ em 1994 se repetirá
o que aconteceu em 1964? Não; não esperamos qualquer manifestação militar. Estamos certos de que os militares continuarão na caserna. O povo, porém. novamente iludido, será
aquele que, convocado para as urnas, elegerá qUem tenha
outro pensamento, outra aspiração, outra visão do panorama
-político brasileiro.
Sr. Presidente, :30 anos se passaram. Oxalá 1994 não repita 1964, pois 1993 já repetiu 1963. Peçamos a Deus que tal
não aconteça.
Era o que ti~~a a dizer, Sr. Presiden_te.
Durante o discurso do Sr. Nelson Carneiro, o Sr.
Pedro Teixeira deixa ã cadeira da presidência, qui! é
ocupada pelo Sr. Jonas Pinheiro.

O SR- PRESIDENTE (Jonas Pinheiro)- Concedo a palavra ao nobre Senador ~ey Maranhão.
Portanto, esse desapreço ao _Congresso rião é novo; é
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o
antigo, conta muitos anos.
-seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Sr. Presidente, além da agressão ao Legislativo, o GoverSrs. Senadores, venho hoje à tribuna do Senado Federal para,
nador do Rio de Janeiro desceu às pessoas, numa linguagem
em primeiro lugar, dar uma satisfação aos meus Pares com
que aqui não reproduziinos porque a- c-ensura parlamentar· respeito a uma reportagem publicada na revista Veja: e em
alguns jornais do País sobre a perfuração de poços pelo
não permite. Diz S. EX•:
- a
- DNOCS, nas quais o meu nome foi citado.
"Os Líderes do Governo no Senado,PediO-:~;fmon,
Em primeiro 'ugar, gostaria de parabenizar a imprensa.
e na Câmara. Roberto Freire, foram cíniCOs quando
Nós todos, políticos e homens públicos, temos que prestigiar
disseram que eu estaria ameaçando a governança."
a imprensa falada, escrita e televisionada. Quando alguma
coisa de errado acontece neste País, em que governantes e
pessoas que detêm um mandato popular estão envolvidas.
Ora, Sr. Presidente, tudo isso repercutiu nas urnas que
a imprensa é o grande fato r de fiscalização para que o regime_
ontem se abriràm; era o-congresso injuriado, era o Congresso
democrático e as instituições se ape-rfeiÇoem cada vez mais.
acusado, era o Congresso exposto Como uin réu à sanha dos
Também, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é necessário -que
seus adversários.
os homens da imprensa escrita, falada e televisada separem
o joio do trigo.
O Sr. Ney Suassuna- Permite-me V. Ex~ um aparte?
Quando surgem algumas informações, denúncias a respeiO SR- NELSON CARNEIRO -~Comri>uita honra.
to de_ __ um homem que tem responsabil_idades muito grandes,
O Sr. Ney Suassuna- Ex", a mim causou espécie não
temos que examiná-las e permitir que a imprensa divulgue,
só as declarações, como a presença ctmStaiité--do Sr. Leonel
mas que seja feita justiça, para que não sejam enlameados
Brizola ria televisão, ao arrepio da lei, que não dava espaços
os nomes daqueles que são dignos e q~e muito lutam para
a partidos. Inclusive, na Comissão __de Constituição, Justiça
que a sua imagem seja condizente com aquilo que representam
e Cidadania, tivemos a obrigação de relatar um parecer em
perante as comunidades de seu Estado, em particular, e de
que negávamos completamente a presença de partidos em
todo o povo brasileiro.
qualquer frente. E, nõeD.üiiiiO, permanentemente, o Sr. LeoFatos como esse, Sr. Presidente e Srs. Senadores, vêm
nel Brizola ocupou as televisões, fazend9_p_ropaganda partiacontecendo no Brasil. E faço daqui um veemente apelo à
dária e aproveitando a oportunidade para detratar o Conimprensa para, quando mostrar à Nação algum erro praticado
gresso Nacional.
pelo representante do povo, principalmente quando se tratar
do Congresso Nacional, que aponte os erros, mas que tenha
O SR- NELSON CARNEIRO - Muito ob~rigado a V.
em ·mãos as provas, a fim de que isso nã:O -se propague- e
Exa Isso aí foi uma fraqueza da Frente Presidencialista, e
amanhã a nossa imagem fique prejudicada perante o eleitolamento que aqui não esteja o riObre Senador Marco Maciel
rado e o povo brasileiro.
para explicar onde encontrou razóe_s de direito para acolher,
Dentro desta linha, vou ler uma carta - que acredito
numa divulgação que seria restrita às Frentes Partidárias, por-lodos os se-nadores devem estar recebendo - relatando os
que era essa a lei, a presença de um partidO e de um candidato,
fatos relacionados a esse escândalo dos poços artesianos perfuinclusive, com a participação de pessoas gritando o seu nome
rados no Nordeste. Alguns políticos, algumas pessoas foram
e o nome de seu partido.
envolvidas, mas é preciso que se saiba corno foi envolvida,
Mas, Sr. Presidente, queria terminar esta breve intervencomo foi o pedido, para que fOi o pedido e quem se aproveitou
ção, dizendo que, em 1963, também houve um plebiscito,
desse benefício. Vou relatar, esclarecer, porque eu costumo
e ganharam os presidencialistas, ganharam com um dilúvio
inalar a cobra e mostrar o pau. Sou um homem que tem
de dinheiro e de corrupção. E agora em 199J, 30 anos depois,
40 anos de vida pública, desde prefeito da minha cidade,
ganharam pela segunda vez; mas ganham com o desintere_sse
Deputado Federal por quatro legislaturas. Depois pass_ei um
do povo. Pelo que dizem os jornaiS. as umaS-_mo.stra:m- que,
tempo fora da vida pública, obrigado que fui na_ época dos
.no mínimo, 45% dos eleitores não votaram OU votaram nulo.
governos militares, quando cassaram oS meus direitos politiDe modo que isso tem 30 anos: 1963 a·1993.
·-~
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cos. Hoje, represento o meu Estado, o meu País, com muita
dignidade neste Congresso e não posso admitir, e me revolta_
profundamente ver o meu nome inserido em reportagem dessa
natureza em uma revista de grande circulação, como se eu
estivesse me aproveitando do mandato de Senador da República para pedir algo que me viesse beneficiar diretamente
ou a minha família.
Para isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu trouxe aqui,
para ser transcrito nos Anais do Senado Fed_e_r_aL o pedido
que fiZ -desse poço artesiano. Ele foi soliCitado por mim a
pedido da maioria dos vizinhos e dessa gente que trabalha
nessa nossa propriedade, onde temos uma escola com quase
100 alunos. Trouxe as fotografias, está tudo aqui para quem
quiser ver. E essa água era exclusivamente-para ajudar a
essa gente. Os meninos dessa escqla não têm água potável
para beber, porque na minha propriedade tenho uma lâmina
de água de mais de seis hectares, mas tenho provas da sua
insalubridade.
"BoletiJil de Análise da Água. Laboratório de
Análise de Agua e Solo e Consulta-Limitada~'-,_ __
Laboratório de maior técnica_ em P_ernambuco.
"Conclusão:

Água salobre, inadequada para consumo huma~o
e irrigação".
Ela serve apenas para o consumo "do gado. Como eu
disse à Veja, mas_ ela interpretou de outra maneira, já de
má-fé, dizendo que "esse poço era para esse gado beber".
Tenho documento, também, desse mesmo laboratório,
dizendo a mesma coisa a respeito desse poço: "Conclusão:
água imprópria para consumo humano in natura". Estão aqui
todos os documentos relacionados ao poço que paguei, para
beneficiar essa coletividade e estão aqui as fotografias das
escolas, do arruado - como dizemos lá no Nordeste - na
nossa propriedade, onde todos os camooneses que trabalham
conosco têm .água encanada, saneamento e rede de esgotos
nas_ suas casinhas. As provas estão aqui para wdos que se
interessarem delas tomar conhecimento. A única fonte de
água potável vem de uma cacimbinha - como_ falamos lá
no Nordeste- que mal abastece a casa-grande. Esse pedido
referente a esse poço é, exclusivamente, para o abastecimento
de nossas escolas, pois os quase 100 alUnos não dispõem de
nenhuma água para beber no verão, a não ser essa água do
açude. E, corno prova disto, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
trago e peço para que seja transcrito nOs Anais do Senado
este abaixo-assinado com mais de 200 assinaturas dos campones.es que trabalham nessa região, pa-is dos alunos que estudam
nessa escola.
Diz o abaixo-assinado:
"Nós, abaixo-assinados, moradores do Engenho
Galiléia de Taubatá .. "" - Galiléia, o nordestino se
lembra, é uma propriedade ligada à nossa e que pertenceu à famosa Liga Camponesa, cujo chefe era um primo
meu, o ex-Deputado Francisco Julião. Esses camponeses e os seus filhos estudam nessa propriedade pertencente a este Senador, e Taubatá - que é a minha
propriedade-, onde temos filhos estudando na Escola
Constâncio Maranhão -que é o nome do meu pai.
uSolicitamos a V. EX' a perfuração de um novo
poço artesiano nesta localidade, tendo em vista que
o poço aberto por esse órgão não é apropriado para
o consumo, conforme laudo anexo. Esse novo poço
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irá beneficiar não só os setenta alunos da escola, como
também duas dezenas de famílias que residem na localidade."
-Esse o abaixo-assinado do povo daquela região.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é certo que em todos
os lugares há pessoas boas e ruins. Entretanto, as notícias
truncadas criam uma imagem distorcida do Congresso Nacional, cuja maioria absoluta faz jus-ao seu rúandato, assumindo
responsabilidade pela defesa do povo brasileiro.
O Sr. Ney Suassuna - V. Ex~ me perrrfite um aparte.
O SR. NEY MARANHÃO - Com todo prazer. Senador
Ney Suassuna.
O Sr. Ney Suassuna - Está mais.-do que explicado o
caso de V. Ex\ mas creio que alguns-- e não sãO ·muitos
-, que não são tão bem esclarecidos e, pelo contrário, até
erroneamente são_ feitos, é que toldam, que mancham a imagem do Parlamento. Nós, Parlamentares, nunca devíamos utilizar a estrutura públíca. Se _dependesse de mim, seria cobrado
çle um Parlamentar que usasse a estrutura pública três vezes
o preço, exatamente para inibir aqueles que caíssem na tentação, ·porque, dessa forma, não só não ajudamos o País como
ainda denegrimos o único lugar onde re~lmente a liberdade
é praticada e onde as facções antagónicas se encontram na
prática da democracia._ Estou inteiramente satisfeito com as
explicações de V._Ex• Em virtude da lisura do comportamento
de V. Ex• durante toda a sua carreira, tenho certeza de que
jaffiais V. Ex~ praticaria um ato ilícito.
O SR. NEY MARANHÃO - Senador Ney Suassuna,
agradeço-lhe o aparte.
Essas notícias, muitas vezes, recaem em pessoas que desejam fazer o bem, como é o caso deste Senador.
_
_
Vou ler, para conhecimento do Senado, carta que recebi
em meu gabinete, dirigida à Câmara dos Deputados, que
vem corroborar o que acabo de destacar neste pronunciamerlto, ou seja, a posSibilidade de se denegrir a imagem do
Congresso Nacional.
'"São Paulo, 14 de abril de 1993.
.
À -Câitiara dOs Deputados --:-_Brasília
At. Presidência e Demai$ Deputados.
Ref.: Uso de verbas públicas, DNOCS etc.
É com revolta que observamos o uso de verbas
públicas destinadas a resolver questões tão aflitivas t:i:atadas com o mesmo descaso de PC Farias e Cía.
Como os senhores ainda não perceberam a gravidade dessa situação? Todos os dias, através de jorna1s~-
revistas e, principalmente, televisão, nós, cidadãos honestos, trabalhadores, e nossas famílias somos bombardeados pelos abusos cometidos por pessoas que não
têm o direito de usar qualquer verba pública em benefício pessoal.
Lembrem-se que a ditadura acabou e, com ela,
os segredos das falcatruas feitas por baixo do pano.
Ainda existem? Sim. Mas, graças à Deus, temos uma
imprensa livre, que está ate-nta a essas barbaridades.
_ Agora, os senhores não deitem em berço esplêndido, porque essa situação que nos envergonha, a nós
e a tantos outros brasileiros, não pode continuar. É_
preciso urgentemente que façamos alguma coisa porque, assim como nós, tenho_ certeza que milhares de
outras pessoas estão muito revoltada_s çom tudo isso. _
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Que tal se nós, cidadãos honestos, que custeamos
essa roubalheira, fizésse-mos õma campanha e não pa~
gássemos mais nenhum tributo? Tenha_certeza que empresários. pessoas comuns, representantes de vários
setores topariam dar um grande calote nesse Estado
que, a cada dia, nos mostra como nós, cidad:ãos hqnestos, somos perfeitos idiotas._ Ou, então, se concretizássemos o movimento separatista Sudeste do resto
do País?
Esperamos sinceramente que os senhores tenham
a hombridade de reconhecer os errQs- e limpein essa
mancha de uso abm.ivo, indiscriminado e fisiologístico
do nosso dinheiro. Vemos mesmo_ que fomos vítimas
da propaganda enganosa que fizeram a nós, e_1çitQres,
quando da campanha eleitoral.___
Com urna denúncia dessas~ no mínimo~ a Câmara
deveria trocar o seu Presidente...
Ivan Rossi._'~ _
Seguem assinaturas e o-endere_ço do remetente.
Foram enviadas cópias para o Presidente da República,
Presidente do Senado, Folha de São Paulo, Boris Casoy, Jornal
da Tarde, revista Veja, Ministério da Justiça, PROCON, Presidentes do PT, PSDB, PL, PTB, PMBD, PRN, Sr. Roberto
Marinho e Deputado José Genoíno.
Sr. Presidente, esse é reflexo de atitudes erradas de alguns
membros do Congresso Nacional. Não pode, porém, o Parlamento como um todo, que representa o pulmão da sociedade,
ser responsabilizado por essas falcatruas, pois onde há um
Congresso forte existe uma democracia forte. Por outro lado,
com um Congresso fraco impera a ditadura, em que só tomamos conhecimento dos_escândalos quando eles estouram, tais
como os -da Coroa Brastel, Dc!Iin etc.
Hoje, todos nós temos, em nossos gabinetes, um computador ligado aos Ministérios, às Secretarias, que nos permite
conhecer as verbas que são liberadas e suas respectivas aplicações, possibilitando a que muitas irregularidades sejam evitadas. Inclusive, o nobre Senador Eduardo Suplicy muito lutou
para que pudéssemos_ exercitar esse controle.
Isso não ocorreu apenas no Governo Fernando Collor
de Mello ilhando- como o caso do I_NSS -::~_mas está acontecendo também no Governo do Presidente Itamar Franco, cm
que vários erros estão sendo apurados.
Sr. Presidente, estou _certo_ de que a fiscalização da imprensa é importantíssima. Penso qUe a guardiã da nossa democracia é uma imprensa livre, mas responsável. Precisamos,
por isso. apressar a apreciação da Lei de Imprensa, que objetiva evitar notícias infundadas, visto que o própriet'áriO do
jornal torna-se responsável por tudo que _se publica, inclusive
financeiramente, como nos países industrializados, do Primeiro Mundo.
O Sr. Eduardo Suplicy- V. EX'" me permite litn <fparte'?
O SR. NEY MARANHÃO -Com muito prazer, nobre
Senador Eduardo SuplicY.
O Sr. Eduardo SupliCJ' --Senador Ney Maranhão, não
conheço a região Nordeste nem a ação do DNOCS, desde
sua criação; em 1902, tão bem como V. Ex~ Seguitdo informa
a imprensa, um poço artesiano, para ser aberto por empresas
privadas que tratam desse assunto custaria aproximadamente
100 milhões de cruzeiros, enquanto o DNOCS_ realiza essa
operação por preços em torno de 15 a 30 milhõe_s de cruzeiros
a unidade, possivelmente dependendo da complexidade da
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obra e da dificuldade de realizá-la. Se_ d_e fato há empresas
privadas que realizam a prospecçãO de poços artesianos ao
preço de 100 milhões de cruzeiros, há um mercado para isso;
se b DNOCS também realiza essas obias; se a_ necessidadç:
da realização de _abertura dé poços ~rie_sla:nos é muitO grande
-~ âado o problema da seca no Nordeste e a sua extensão
-~ então, obviamente, coloca-se a questão _da prioridade:
onde devem ser abertos os poços em primeiro lugar? Que
política deveria ter o DNOCS para cobrar um preço, digamos,
. subsidiado? Qual_ é o critério para se ab!'i_r poços em determí-_
nado lugar e não abrir em outro? Há, efetivamente, da parte
do DNOCS, urna sistemática de avaliação da relação custo/be_.nefício social de cada obra?
há, por exemplo, 100 posSíveis
poços para serem abertos (todos a um preço de 30 milhões
de cruzeiros), obviamente, alguns deles 1[ão beneficiar umnúmero muito maior de pessoas dõ que outros óu ii"âo ben,eficiar·atividades prOdutiVas de muito maior relevância do que
outros. Nas reportagens da revista Veja, da Folh3 de_ S. Paulo,
bem como de outros órgãos de imprerisã, "fOfãrri-apreseritados
alguns aspectos da questão. dentre eles o fato de que diversos
poços foram abertos por solicitação de alguns políticos Deputados e Senadores; em alguns casos, em número significativo de seis ou oíto poços ao longo dos últimos dois ou
três anos. Hpuve casos, até_~ de poços artesianos abertos para
servir a piscinas ou para outras atiVidades i1ã0 pi"iOritárías,
já que não atendem a um grande número de pessoas nem
a atividades produtivas de grande alcance social, como a irrigação, que poderia estar viabilizando a agricultur~ __e o dir~ito
de sobrevivência e bem-estar de centenas ou milhares de famílias de trabalhadores agrícolas. Com isso, prezadó Senador
Ne"y Maranhão, é natural que tenha surgido um grande moviw
mento de protesto contra esses abusos. _
-- · ·

se

O SR. NEY MARANHÃO- Concordo com V. Ex•
O Sr. Eduardo Suplicy- E é importante que o Congresso
Nacional reflita a respeito de corno corrigir esses procedimentoS e: corno fazer com que um Organismo como o DNOCStenha uma atuação clara e transparente na escolha de priori:.
dades, porque me parece que isso não o_corre, A imprensa
registra também que, ontem, na fila de votação, o·Mini!;.tro
do Desenvolvimento Regional, Senador Alexandre Costa, disw
se que; se fosse no Sul, não teria havido esta gritá, pOri:[ite,
lá, quando se abre uma estrada ou se realiza uma obra pública
não se procura verificar quem está sendo beneficiado. Ora,
Senador Ney Maranhão, os mesmos critérioS que avalio sejam
importantes para a definição de obras públicas no Nordeste
devem ser válidas para todo o País: a questão da escolha
de prioridades e a relação _custo/benefícip para definir o que
fazer. O Presidente Itamar Franco, diz_ a imprensa, está por
eJNiar mensagem ao Congresso Nacional modifiCando_~ Lei
Orçamentária para 1993, recémwaprovada. Parece que o_ Presidente da República quer modificar, inclusive, o que foi definido por parlamentares. Se houver uma clareza de. definição
sobre o que pretende o Executivo, se as alteraçQes_ vão resultar
em investimentos que imp!iquem benef!cios sociais muito
maiores dos que os custos, em comparação com a proPOsta
iriícial dos Parlamentares, creio que teremos que examinar
isso Com atenção. Temos tido, na história dos investimentos
e gastos governamentais, uma situação que deixa muito a
desejar, um proce:dirnento pouco transparente. Então, V. Ex~
tem razão ao dizer que a imprensa, aO- reVelar esses -fatos,
na verdade, chama a atenção para algo que precisa ser corri-
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gido. No _caso da sua propriedade, V. Exa mostra que um

Então, a água de um poço, mesmo particular, deve servir

número significativo de pessoas_ está sendo beneficiado em

à coletividade. O principal problema é a falta de verbas para

função do poço artesiano aberto. Não conheço de perto para
poder avaliar cm toda a sua extensão ...
O SR. NEY MARANHÃO- V. Ex•, que vai a Pernambuco, amanhã, com o Presidente do seu partido, passará,
coincidentemente se for de automóvel para Garanhuns
e Caetés -:- na frente-da propriedade.
O Sr. Eduardo Suplicy- Então, vou ver se o ônibus
pára lá.

reposição de peças para rriáquinas quebradas, que são máquinas caríssimas. Com esses poços perfurados em área particu~
lar, são essas pessoas que financiam as peças de reposição
p~ua as máquin(IS, permitlndo o seu funcionamento. Assim,
pelo menos, os poços estão jorrando água - se é para particular-ou se é para o público não podemos afirmar·- e alguérif
vai bebê-la. Agora, temos que ajustar essa lei; mas não podemos é misturar o joio ao trigo. E para isso que quero chamar
a atenção de V. Exa
Tenho certeza de que muitos fizeram esses poços na maior
boa-fé, como este Senador, porque essa água é para beneficiar
a coletividade, não é para mim; mas fui pego e levei a culpa
sem tê~la.
Mas o que acontece, Senador Eduardo Suplicy? A primeira notícia é a que fica. Hoje, estou escrevendo urna carta
para a revista Veja, cujo texto solicito seja transcrito nos
AnaiS dO Senado.
- Passo à sua leitura:

O _SR. NEY MARANHÃO - E_ terei uril enorffie prâzer,
se V. Ex• tiver um tempinho, de convidá~lo a comer um bode
comigo, quando poderá examinar, com a seriedade com que
cumpre seu mandato, se estou dizendo alguma coisa errada.

O Sr. Eduardo Suplicy- Concluindo, Senador Ney Ma~
ranhão, V. Ex\ que te_m uma_relação de respeito, de amizade
e de franqueza com os parlamentares do PT, inclusive com
o Deputado José Genoíno, que tem tido o cUidado de levantar
essa questão perante a Câmara dos Deputados e. também,
perante o Presidente Inocêncio Oliveira, está percebendo que
há um forte sentimento da opinião pública no sentido de que
é preciso corrigir oS Critérios de definição dQ uso dos recursos
que são do povo. Muito obrigado,
O SR. NEY MARANHÃO - Senador Eduardo Suplicy,
meu caro amigo, ouvi atentamente o aparte de V. Ex•
No Nordeste não existe _seca. Se_ca que conheço é no
Saara, na Somália, é -no deserto do Chile, no deserto Negev,
e não no Nordeste. José Américo de Almeida, grande Mintstro
de Getúlio Vargas, naquela época, já dizí<i: "O Nordeste não
precisa de esmolas; precisa apenas pegar o rio São Francisco
para molhar as suas terras calcinadas pelas secas para tornar-se
a Califórnia da América do Sul_, abastecer o Brasil e exportar
para o mundo". Dessa forma, não haveria a necessidade da
elaboração, por V. Ex•, Senador Eduardo Suplicy, de um
projeto de renda mínima para o Nordeste. Se os governos
anteriores tivessem ouvido o que disse José Arnéri.c.Qde Abn~~
da, naquela épnca, nos anos 30, e elaborado uma política
de irrigação ·para o Nordeste, não teríainos, hoje, 400 mil
hectares de terra irrigada, mas, sim, 10 milhões de hectares.
V. E:lé' sabe o que está acontecendo nessas áreas irrigadas
de Petrolina e naquelas áreas onde não existe miséria? O
que existe, Senador Eduardo_ Suplicy, são erros, que têm de
ser consertados.
Quem não se lembra das "bar;ragens sonrisal"? Quando
batia a chuva, o cimento sumia, desaparecia a barragem e
a água ia embora. Era o resultado do furto, da safadeza,
da ladroagem. Mas o povo está tomando consciência dessa
situação.
Veja, por exemplo, Senador Eduardo Suplicy, o problema do DNOCS. V. EJ<' sabe que as verbas do DNOCS, destinadas à perfuração_ de poços artesianos, são ínfímas; tenho
certeza de que se o __DNQCS_ tivesse verbas suficientes a sua
prioridade seria a de perfurar poços nas áreas públicas. Mas
não há verbas, e as que tem são pequenas, portanto, o pessoal
está parado, as máquinas ficam ociosas, fazendo com que
se dê prioridade, então, à perfuração de poços nas áreas particulares. O que também está errado.
.
Nesse sentido, nós, do Congresso Nacional, devemos elaborar uma lei. O subsolo não é de ninguém, é da coletividade.

"Caro Redator-Chefe:
._ _
É dever de quem pratica um jornalismo sério não
brincar com informação, nem omitir dados para buscar
o sensacionalismo. O poço perfurado pelo DNOCS
em fazenda de minha propriedade visou apenas o abastecimento d'água dos trabalhadores e, sobretudo, o
fornecimento de água potável para os quase cem alunos
da escola que funciona na fazenda. Para informar melhor os "'jornalistas" desta redação e os leitores, gostaria de dizer que para o abastecimento da casa sede
é feito através de água proveniente de uma mina d~água
-que é insuficiente; no verão, falta água até na casa
grande. Os animais têm à disposição urna lagoa de
água salobra, com mais de 6 hectares de lârriina d'água.
Por solicitação dos moradores da fazenda e dos alunos,
encomendei o poço ao DNOCS. Como a água produzida não se presta ao consumo humano, tornarei a
pedir nova perfuração ao_órgão. Se a Veja estiver interessada, qualquer um de seus funcionários poderá encontrar em meu gabinete, no Senado Federal, cópias
do abaixo~assinado dos mais de 200 moradores. Assim
como poderá verificar na fazenda a destinação que se
daria à água do poço perfurado pelo DNOCS. Acreditando ainda na seriedade dessa revista, aguardo a publi~
cação da carta no menor prazo possível, como prescreve
-alei."
Vou, ainda hoje, ligar para a redação da revista e pedirlhes que publiquem esta carta. Mas a notícia primeira que
saiu, inclusive com a minha fotografia, informando que pedi
o poço para abastecer o gado que tenho em minha propriedade, já foi lida por muitas pessoas, e isso prejudica minha
imagem. Quem não deve ilão teme, Por isso vim à tribuna
dar uma satisfação não só aos meus Pares mas também_ ao
povo. Como representante do povo pernambucano, com muito orgulho, nesses 40 anos, tenho uma imagem a preservar.
Portanto, agradeço a V. Ex~, Sr. Presidente, a paciência
de Jó_, pois já ultrapassei muito O terripo regimental.
Solicito, também, a transcrição desses documentos nos
Anais do _Senado Federal.
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animais tem à disposição uma lagoa de água salobra com
maiS de seis hectares de lâmina d'água. Por solicitação dos
moradores da fazenda e dos alunos encomendei o poço ao
DNOCS. Como a água produzida não se presta ao consumo
humano, tomarei a pedir nova perfuração ao orgão. Se a
Veja estiver interessada, qualquer um de seus funcionários
poderá encontrar em meu gabinete do Senado Federal cópias
do abaixo-assinado dos mais de 200 moradores. Assim como
poderá verificar na fazenda, a destinação que se daria à água
do poço perfurado pelo DNOCS. Acreditando ainda na seriedade dessa revista, aguardo_ a publicação da carta no menor
prazo possfvel, como prescreve a lei. - Ney Maranhão.Senador da República.

DOCUi!fENTOA QUE SE REFERE O SR. NEY
MARANHAO EM SEVDISCURSO:
Caro redator-chefe:
É dever de quem pratica um jornalisnío sério não brincar
com informação nem omitir _dados para buscar o sensacionalismo. O poço perfurado pelo DNOCS em fazenda de minha
propriedade visou apenas o abastecimento d'água dos trabalhadores c, sobretudo, o funcionamento de água potável para
os quase 100 alunos da escola que funciona na faZenda. Para
informar melhor os "jornalistas" desta redação e os leit~res,
gostaria de dizer que para o abastecimento da casa-sede é
feita atraVés de água provenierte de uma mina d'água .. Os

MI~T~RIO
DEPA~~ENTO
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DA AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA

NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS

DIRETORlA DE ENGENHARIA RURAL
Orçamento eStimativo di" poço denominado _ _

JC--~-~~::,0:L··~:2(/:...:..,t~·~~P~.:.fi-:::.«':.c'f:...ié'~-·-----

Solicitado_ por -------------------------~~~~-c~T7~~~~~~
Munidpio de - - - - - - - - - - - - - - ' D i s t r i t o
·
v ) ' -;!L!I:.t.J_5"'1'-J-'!Jd...tt;...iiia.!..f_·__

--IJ.i/.Li.f.l.L,/~;

com

Perfuração do poço tu)nlar com _____ m de profundidade, para revestimento
tubos de _______.. de acordQ c:o,m a tabela de Preços Unitários em vigor.

DESCRIMINAÇÃO DOS SõRVIÇOS
Perfuração no cristaliãO

em-Lu.

Perfuração no sedimen~ e eutros ma
!ii
teria is em _ _.Jiz.2...._ _ "

Teste de

Bomb~amento

Desenvolvimento

QUANT.

UNID,

UNIT~IO·
(Cr$)

(Cr$)

/.,).c c::;~ 1

.JO
L; O

!I 'I'':.I -'I ,7 +

!O

) ([1,/1

/O

P.TOTAL

;WI

~ ;':C I, I:,'

Sub Total (1)

.:..L 4"l(o;•'-c

Desconto para zona rural

____

''-~·

~~2.)-::.~Ç:
,_ --

Sub Total (2)

VLJ)

Locação
Instalação Perfuratriz

L .l D

Instalação compresoor
Instalação Carro-PiPã--

I I/)

/(I {'':,/1

350

/( -\.t.l

Transporte compressor

35"0

f("""""'

.: :.1~"J1

/f 1\A.!I ·

~ (J :·

Aplicação do revestimento
Crivagem

Sub Total (3)

·'""""'

j{/!i

1/

6N: '!;J + t-'
?) ;::rr,:;r

Transporte perfuratriz
Transporte carro-pipa
Transp?rte Unid.bombeamento

.'

'

5°é",J.:.

.5:

J. n r, ;s

/''I
/ __'i ;.-- ?

~

7
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QUANT.

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVI-OS
Revestimento em

UNID.
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?.TOTAL
(Cr$)

UNITÁRIO
(Cr$)

"

Filtro
Pré-Filtro (cas,selecionados )
Preparo e aplicação de conc~eto

Para isolamento do poço

Análise físico quimico COEn?leta da
Água.
"rampa do poço

(4)

Sub Total

Total Geral •

* Preço

(1)

~OU

(2)

-

+ (3) + (4)

. .: .s.;, J .... ! !

de mercado

NOTA:

O desconto

d~

30% na zona rural. incidirá somente nos itens:

perfuração, teste de-bombeamento e desenvolvimento:

pelo cálculo

Concordo com o valor estimado deste

orçamen~o

Assinatura do proprietário

ror\J..._~·..

'/)
t '·

('::Jl

I

,1"'1,0

-~ •

-.

·"'
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Durante o discurso do Sr. Ney Maranhão, o Sr.
Jonas Pinheiro deixa a cadeira da presidência, que é

ocupada pelo Sr. Júlio Campos, ]1' Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Os documentos
serão transcritos, de acordo com o pedido de V. Exa
Nesta oportunidade, queremos também trazer a V. Ex~
a nossa solidariedade pelo seu pronunciamento e fazer um
apelo à imprensa brasileira, em especial à revista Veja, para·
que dê acolhida ao documento de V. Ex•, e para que pare,
de uma vez por todas, com esse tipo de infâmias e calúnias
~ue, sem nenhuma averigua~ão profunda, tem deturpado a
Imagem dos nossos Congressistas.
Gostaria de expressar a minha solidariedade, os meus
sentimentos, num reconhecimento de que V. Ex\ realmente,
tem prcstad?, com a sua atuação no CongreSso Nacional,
grandes servtços ao Estado de Pernambuco e ao Brasil. Coilte
V. Ex~ com o nosso apoio.
O SR. NEY MARANHÃO -Partindo de um Senador
q~e hoje represcnt~ um Estado tão importan_tc,_ c do qual
fot Governador, mUito me orgulho e fico muitõ senSibilizado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a pala-vra ao nobre Senador Pedro Teixeira.

0 SR. PEDRO TEIXEIRA (PP -DF. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, terminamos, enfim, de cumprir a inútil campanha do plebiscfto, inutilidade contra a qual me venho batendo desde o primeiro dia
do exercício do meu mandato. Não se saiu bem a classe política, porque a realidade nua e crua é que a grande maioria
do p~vo, desde_ a primeira hora, demonstrou que havia metas
mais tmportailtes, outras refOrmas substanciais necessárias e
possíveiS. Denunciei-o, continuo denunciãndo e denunciarei,
constantemente, pois, antes de fazer política por fazê-lo, de
fazer política pelo poder, administrar, trabalhar é precisol
Sinto, diante da evidência dos fatos, que a primeira de
todas as reformas, a priorüáfíã, -a ·reforma de base é a do
sistema partidário. Tivesse o Senhor Presidente da Repúblíca
se dedicado a ela desde a primeira hora de seu_ Governo,
para com a colaboração do Congresso c_olocá-la
de~ltro do sentido dos princípios constitucionais, teria tollsegmdo a governabilidade que parece estar à beira do abismo.
. Apegaram-se os políticos aO sentido gramatical das primeuas palavras do art. 17 da. Coo_stituição e fundaram, com
a permissão de lei inconstitucional, essa pluralidade de partidos, que atuam inconstituciOnal e ditatorialmente! A vida
política, do poder pelo poder, vinte e quatro horas por dia,
durante todos os dias do mandato dos representantes do povo,
é um somatório de atas inconstitucionais desde a sua raiz!
Anteontem relembrei, aqui no Senado, o fato de ter Juscelino -até ele, o grande Juscelino- iniciado sua campanha
p~ra voltar ao poder no momento exato em que passou a
fatxa a seu trêfego sucessor. Dali saiu ele com enorme comitiva, que o glorificava com faixas, vivas e gritOS- de "Juscelino
66", deixando Jânio Quadros boquiaberto ao iniciar o seu
go~erno ..P?r isso, só por isso, cassaram-lhe os direitos políticos
- tmpostçao pessoal de Costa e Silva.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, administrar é preciso! A
crise brasileira é gravíssima! Tão grave que já nos acostumamos a ela.
. A minha geração, que sentiu a z~ Guerra nas carnes,
vtu a Alemanha e o Japão renascerem das cinzas e se transfor-
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marem em alguns dos cinco países mais ricos do mundo. Fruto
da administração de seus políticos e de seu povo! Políticos
que souberam construir normas por meio das quais seus_ países
são bem dirigidos. Políticos que souberam sacrificar seus interess~s pessoa!s pelos interesses de suas pátrias! Políticos que
tiveram estadtstas para conter a ganância dos ambiciosos, pelo
bem do povo. Políticos que agiam mais e faziam menOs disCursos demagógicos; que eram sinceros e ·sem essa demagogia
latina dos que vivem gritando pela democracia, pelos direitos
humanos, pela igualdade, pela fraternidade, quando ecostroe~ leis e praticam a ditadura dos partidos e_ depois criam
condtções para a sua pulverização, o que tira a legitimidade
da representação e a govemabilidade de qualquer governal
. Presidencialismo ou parlamentarismo, ou qualquer outro
"tsmo" que queiram inventar, evidentemente não podem se
sustentar com essa pluralidade partidária, sem disciplina e
se~ nenhum compromisso de fidelidade ao que foi acertado
hOJe para ser feito amanhã. Qualquer fato no_vo é motivo
de rompimento e o GOverno não tem como efetivar nenhum
plano que esboce.
Daí o t:o~a-troca de promessas e favores; e o fisiologismo
que a opostçao, quando na oposição, profliga, e a situação,
quando na situação, pratica.
E se ninguém trabalha - porque a recessão é a regra
absurda do combate _à inflação e que, apesar disso, vai indo
a galope - , o que podemos esperar dos políticos e de seus
'"suportes eco~ômicos". que, enquanto ninguém trabalha pesado para ennquecer a Nação, trabalham para manter suas
regalias no poder; os líderes partidários, em suas lideranças;
os grandes, médios, pequenos, nanicos e simples legendas
de aluguel?
Esse_ é o nosso retrato real, e quem quiser contestar,
C?nt_estara para defender a permanência do que é, para deixar
ficar como está, para ver como é que fica.
O grande mal está nas lideranças reais dos partidos, dos
grand~s aos na~icos, que não querem perder suas chefias!
Reduz~r a quanttd.ade de parti?os ao número necessário para
gara?hr ~xe:dcto _d_e~ocráttco de uma '"democracia pelos
partidos s1gmfica ehmmar aquelas chefias que necessariame~te ~êm que desaparecer! Então, eles gritam: "É livre
a cnaçao dos partidos! Está na Constituição e -feira disso é
"me_xicanismo'> é fascismo! Que se dane a governabilidade
fasctsta! Prefenmos a desordem, a inflação, a fome, a miséria
democ~áti~, mesmo que elas possibilitem o enriquecimento
dos n:ats nco~ e o empobrecimento dos mais pobres!"
A ceguetra desses ambiciosos, respondemos: - Não é
bem iss<?. O art. 17 da Constituição diz que é livre a criação
dos parttdos. Mas submete essa deusa da liberdade a determinadas condições e princípios:

.?

'"Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação
e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e
observados os seguintes preceitos:
I - caráter nacional (dos partidos, acrescento);
IV- funcionamento parlamentar (dos partidos.
acrescento) de acordo com a lei."
Entretanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, em flagrante
ofensa à Constituição, a maioria dos partidos se organiza e
pratica a ditadura partidária em sua ação diuturna, principal-
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mente quando está esco_lhendo os candidatos, de ve[eador
a Presidente da República, o que fere a "representação" de
ilegitirriidade desde a sua origem. Exatamentc cOrifó-l):as· elei-

ções a "bico de pena", antes da Revolução de 30.
Os partidos ofendem os direitos fundamentais da pessoa
humana, porque são todos "fechados", quando normas de
convênios internacionais, dos quais somOs Signatários, a ConstitUição e ã.s leis ordenam e garantem que "todos os partidos
devem ser abertos a todos os cidadãos". Nat!lrah:n_ente, eles
podem e devem estabelecer normas de fi<;l~lidade partidária,
e penalidades aos infiéis,' que ímpeçarn -a ·ação- da "quinta
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Carlos Prestes, Senador pelo Estado do Rio de Janeiro, João _
Amazonas e todos os demais candidatos eleitos por aquele
partido, também perderam seus mandatos.
Sr. Presidente e Srs._ Senad.ores, a tese é séria e não
pode deixar de ser levada em consideração, porqu~ ninguém
vai tratar de reformas sérias, urgentes e necessárias que retirem poderes de privilegiados! Essas reformas não serão permitidas por aqueles que têm o poder nas mãos: os líderes, os
chefes, os donos dos partidos, os que nos comandam!
Foi por entenderem isso que os idealistas dos anos 20,
40 anos depois de proclamada a República, formaram um
movimento civil chamado Aliança Liberal em busca da ve~;:da
de eleitoral. Como os donos do poder não faziam ã.s reformas_,
eles .. os idealistas, as fizeram pelo pOder das armas. E que_m
quer ver isso repetido hoje ou amanhã?
Ninguém!
E para que nós ou nossos filhos não assistamos à fatal .
rebelião do povo é que eu me dirijo, daqui desta tribuna,
ao Senhor Ministro da Justiça, Maurício Corrêa, para que
estude. aprofundadamente as linhas aqui bosquejadas, pois
S. _Ex• merece hast_ear a band.e~r.a,cjue lhe ofereçO. como demonstrou pelo extraordinário pránunciamento feito em cadeia
de televisão, pronunciamento que o consagrou definitivamen-

coluna" que por acaso queira infiltrar-se traiçoeiramente,_
Jamais fechar suas portas a quem quer _que s_eja, por
qualquer motivo. A lei poderia corrigTr ·mu-ita.- COisa a:o estabelecer ·normas
sobre o funcionaineilto parlame-ntar, mas não o fez, e está
aí registrada essa multiplicidade de partidos, inconstitucionalmente, porque eles não têm caráter ri(!çional (exigência
constitucional) e vivem praticando a ditadura interna, o que
tira tOda a legitimidade da representação-, de todos os que
se dizem representantes do povo.
Essa situação, inConstitUciOnal de fato,_ é que suporta
nosso chamadQEst_3dQ_Qe DireitO. ·
-------- Nosso Estado tem um vício de origem: ·a -legitimidade
te!
da representação de _todos. _E_ is~o é mu_ifO grave! Foi isto
Ao Ministro da Justiça os meus sinceros parabéns!
que deu legitimidade_ à Revolução de 30.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
Aí eStá o Poder Judiciário; com a·ex_ten,S~ãQ Qe ~eu poder
.. jilrisdicente", para pôr fim à nossa crise pOlítico-partidária,
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Concedo a palapOiS os pOlíticoS, ós líderes, os eternos cand_idatos_não permivra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
tiiãO as reformas nece~sárias. Eles fingirão ·que vão fãzê-las
. ·o SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pronuncia o
e construirão uma farsa,- poiS há anos privilegiados vêm faze ri-seguinte discursO. Sem revisão do orador.) -_Sr:. Presidente
do isso.
·
Primeiro, éia a mentira eleitOral, pof-meio das eleÍções e S~s. Senadores, os resultados_ parciais do plebiscito realizado
a "bico de pena". For pr-eciso GetúliO; c·om a Revolução de Ol)tem 1 d}~ 2~ de, abril, mostram qüe está vericetldo a opção
30, para afastar os privilegiados que praticavam a grande men- do povo brasileiro pela Repúblíca: 24 riülhões, 654 mil, seguntira eleitoral. Hoje, ·isto é praticado dentro dos partidos, na do os últimos dados agora revelados, versus _3 milhões. 853
mil para a Monarquia. Portanto, qUanto à forma de governo,
"escolha" dos candidatos.
Não enxergam, esses privilegÚtdos,_--quê-eles eStão -desa- ã._ Vantagem da República em relação à Monarquia é seis vezes
maior!
·
-··
·
·
fiando a vontade do povo?
Com respeito ao sistema de- goVerno, parlamentarismo
i3e assim é, vejo urna luz-no fim do túnel: o Poder Judiciário. Um estudo deveria ser elabor~c!_Q_QQ!_-nossõs juriStas . . .:. . e ~ presid_encialiSmo, os últimos dados informam que há 19
que os há no Congresso-, que-não pc-itei'lcein·à claSse-dOS mílhões, 960 mil votos para o pre-Sidencialismo versus 9 mi"priVilegiados" que não querem as reformas necess~árias e· lhõeS, 786 mil pãra o parlamenülfi"smo. Portaritú, orna diferença a'proximada de 2 para 1 em favor do presidencialismo.
urgentíssimas, para depois se invoca'r o poder jurlsdicionaL
Não há dúvida, Sr. PreSidente, que o povo brasileiro
Depois do pronunciamento de anteontem, feito diante
de cadeia de televisão, o Ministro da Justiça, Maurício Corrê a, dificilmente virià Considerar para Valer a volta da Mo,narquia.apare-ceu como verdadeiro líder do momento, em defesa da Não há entre nós uma tradição que fizesse o póvo brasileiro
governabilidade do País, em defesa necessária -da honra do sentlrrealrrienie Saüdades db-impe"t"àdor, do rei-ou dO regiine
Senhor Presidente da República, ofendido pelo Governador monárquico~ Nem mesmo a _figura de um rei havia; havia
diversos possíveis reis e o CongreSso Nacional ajn_da teria
Brizola.
Depois de seu brilhante pronunciamento em cadeia de que: definir quem- seria "o futuro rei do_ Brasil. __Além disso,
televisão, S. Ex\ mais do que ninguém, pOdería convocar muito se duvidOu da legitimídcide çlo possível monarca ou
um grupo de juristaS, para tentar· pôr as coisas nos tHxOs pois, da família do imperador, pois realmente resolvemos fazer
tão claro como a luz do sol, o partido político para ser criado a Independência do Brasil e, na medida em que o povo brasitem que ter necessariamente caráter nacional. Quais os parti- leiro resolveu ser autónomo e independente e·m rdação 5l_
dos políticos registrados c em funcionamento que têm caráter Portugal, não haveria mais por que se_ pensar em termos uma
Monarquia com os descendentes da famma real portuguesa.
nacional?
Aqueles que não têm, evidentemente, devem ter seus · Deveríamos, então, pensar em Oú:ttá família para escolhermos
registres cassados porque ofendem a ConstituiÇãO. Os eleitos o rei, quem sabe uma família daqueles que_ vieram forçados,
por esses partidos também devem ter os seus mandatos cassa- como escravos, da África? Ou deveríamos pensar num rei
descendente de Zumbi do __Quj.loQlbo de_ PalmaresJ Talvez
dos!
Foi com essa tese que o Superior Tribunal Eleitoral cassou fosse mais legítimo. Ou mais legítimo· aínda fosse escolher
o mandato do Partido Comuni~ta do Brasil, ocasião em que, um f-ei descendente de um dos caciques das diversas tribos
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indígenas que aqui habitam há muitO- riüi.iS--lempo do que
os portugueses que colonizaram o Brasil.
Só o pensar sobre essas-questões fez com que um número

realmente avassalador de brasileiros não cogitasse a hipótese
de termos de volta a Monarquia.
No que diz respeito à escolha entre o presidencialismo
e o parlamentarismo. avalio que a decisão levou em conta,
sobretudo, o fato de que para nós é muito forte a vontade
de escolhermos o principal governante para o País, -e, mais
do que isso, também para os Estados e Municípios.
Foi, talvez, pensando na conseqüência da extensão do
parlamentarismo o nível estadual e depois o nível municipal
que muitas pessoas se deram conta de que. estendendo-se
o parlamentarismo a todos os níveis, não iríamos-nem mais
escolher em nosso MunicípiO -o- Prefeito. ·nem-eScõlher em
nosso Estado o Governador.
Esses argumentos fizeram com que o povo pensasse mUito
antes de transformar um sistema que, na verdade, na sua
forina mais democrática, é -relativamente novO para os brasileiros. Por quê? Se a campanha parlamentarista tantas vezes
observou que, em 103 anos de regime republicano,_o presidencialismo não deu certo, o fato concreto é que presidentes
eleitos diretamente em eleições realmente livres foram poucos.
Além disso, havia um anseio muito forte por eleições, em
especial depois de quase três décadas sem escolhermos o presidente em eleições livres e diretas; diante das lembranças da
campanha pelas "Diretas Já" de 1983 e 1984; diante da lembrança do que foi a campanha eleitoral para a Presidência
da República, em 1989 _:_ na verdade, a primeira grande
campanha que mobilizou extraordinariamerife tanto a população quanto candidatos com possibilidade de haver debates
pelos meios de comunicação, sem Lei Falcão, sem procedimentos que viessem ·a impedir um livre debate dos_ candidatos
e numa forma mais ampla, mais extensa do que foram as
campanhas que levaram à presidência da República Jànio
Quadros, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, ou o Marechal Outra.
A campanha de 1989, especialmente após o período do
regime militar, teve um caráter de ampliação da democracia,
do direito de votar, inclusive com o voto dos analfabetos;
o número de eleitores foi mu'ito maior do que em-qUãlquer
outra fase da História brasileira. Por isso, senti que seria
prematuro caminharmos na direção do parlamentarismo sem
antes experimentarmos, por um pouco maiS de tempo, o presidencialismo. Seria necessário, pelo menos, mais dois ou três
mandatos, para que houvesse umaescolha mais madura. Co~
mo a decisão deu-se neste ano, optei pelo presidencialismo.
Essa também foi a Opção da maioria dos_ filiados do Partido dos Trabalhadores, que, em 14 de março último, participaram do plebiscito interno, ou seja, no âmbito-do PT. quando
aproximadamente 70% votaram em favor do presidencialismo, refletindo aquele que será o resultado do plebiscito.
Mas, qual o significado do plebiscito para o Governo
atual, para o Presidente Itamar Franco? _Aumenta _jnuit9 a
sua responsabilidade diante da Nação, do povo, que espera
a resolução dos seus problemas. É inegável que essa é uma
conseqüência do resultado do plebiscito.
-·
O Presidente Itamar Franco dispõe apenas de 20 meses
de governo. Sabe-se que, nesse curto espaço de tempo, Sua
Excelência não poderá resolver todos os problemas-que o
BraSil enfrenta; o período é curto, mas muita coisa há por
fazer e pode e precisa, nesses 20 meses, ousar.
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O Presidente, agora, está livre e conta com significativo
apoio, ainda, da opinião pública para realizar transformações

que venham caracterizar esse seu curto mandato, que, obviamente, é de transição e para fazer com que a economia brasileira retome um ritmo de crescimento positivO, razóá-vel, que
signifique esperança para todos, sobretudo para aqueles que
·se vêem negados a ter oportunidades de trabalho. Que possa
combater a inf;tação, reduzindo-a signifiCatiVamente; dar, efe~
tivamente, priOridade ao combate -à-fOme, à pobreza, da maneira mais eficaz posSível; resguardar os-direitos da cidadania;
e fazer com que o Brasil, de 1993 para 1994, possa escolher
a forma mais livre e democrática possível, coibindo-se o abuso
do poder econômico~ Enfim, um Presidente da República
que esteja à altura das aspirações de todos que participaram
deste plebiscito.
Se houve um número significativo de votos brancos, n1Jlos
ou de abstenções, isso decorre também do sentimento de tantos brasileiros -que avaliaram que não seria o caso de realizar
uma mudança, agora, no sistema de governo ou na forma
de governo, pois outras coisas mais lmpOttãntes estao-por
acontecer.
O Sr. Garibaldi Alves Filho - Permite~me V. Ex· um
breve aparte?
OSR. EDUARDO SUPLICY -Ouço V. Ex• com prazer.
O Sr. Garibaldi Alves Filho- Senador Eduardo Suplicy,
acho_que V. Ex• tem razão, quando diz que aumenta a respon~
sabilidade do Presidente Itamar Franco a partir do resultado
desse plebiscito. Se ele não buscou esse resultado, se não
fez campanha pelo presidencialismo, mas,_sendo o Presidente
da República, não resta dúvida de que o resultado legitima
ainda mais o seu mandato. É preciso compreender, a meu
ver, que todos nós também temos maiores responsabilidades
a partir de agora; não apenas -o Presidente, mas o Congresso,
os Líderes partidários, de modo a ajudar o Presidente Itamar
Fran_co a cumprir esse mandato, que, como disse V. Ex.',
é de transição e, em assim sendo, é peculiaríssimo. O que
se está exigindo muitas vezes é que Sua Excelência resolva
os graves problemas em apenas um hreve mandato de irallsição. Então, creio que essa responsabilidade que V. Ex• coloca
nos ombros do Presídente deve ser colocada nos_ ombros ·de
todos nós.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Concordo com V. Ex•,
prezado Senador Garibaldi Alves. O Congresso Nacional tem
urna responsabilidade muito grande. E se for verdade que
certos fatos, que caracterizaram a ação do Congresso Nacional, contribuíram para que o parlamentarismo tivesse menos força p.estas eleições, nós precisamos, inclusive os que votaram
no presidencialismo, observar que os defeitos do Congresso
Nacional precisam ser_corrigidos em qualquer que seja o sistema.
O Congresso Nacional fortalecer-se-á na medida em que
as nossas ações possam ser consideradas sérias. de interesse
público e que- estejamos agindo no interesse maior da população.
Há notícia, hoje, Senador Garibaldi Alves Filho, de que
o Presidente Itamar Franco está por encaminhar mensagem
ao Congresso Nacional m_odificando a Lei Orçamentária de
1993, recém-aprovada. Será esta uma oportunidade de responsabilidade mútua.
Se o Presidente, ao analisar aquilo que o Congresso apro~
vou, observou que a aplicação dos recursos públicos não está
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exatamcnte de acordo com o que se poderia justificar em
termos de prioridades sóci"o-econômicas,_ ~ntão acho que devemos analisar isso.
Aliás, o Executivo, ao encaminhar a sua mensagem orçamentária, não respeitou certos critérios dellne&dos na Lei de
Diretrizcs Orçamentárias·, eftt especial a_questão de se destinar
recursos, proporcionalmente em 50% à população dos Estados
e em 50% ao inversO da renda per capita de cada Estado.
Seria a oportunidade para o Presidente fazer a correção, porque já veio do Executivo ·com problemas.
Se é verdade_ que algumas das prioridades delineadas pelo
Congresso Nacional, melhor examinadas pelos técnicos do
Executivo, não atendem às prioridades -da melhor maneira
possível. então vamos fazer conjuntamente uma análise de
custos e benefícios sociais das diversas propostas. Se o Governo está por apresentar alguma proposta que faça mais sentido para o conjunto da população, avalio que é nossa responsabilidade examinar essa proposição. Entendo que esse é um
exemplo do que possa ser essa responsabilidade mútua, .que
venha na dircção de corrigir as falhas do Co.ngresso Nacional.
Sr. Presidente, na última terça-feira encaniinhei aos Presidentes dos fundos de pensão um questionário com três perguntas, solicitando que respondessem quais razões fizeram com
que o fundo de pensão, presidido por cada um deles, participasse ou não, e em que extensão, do leilão_ da Coinpanhi~
Siderúrgica Nacional; qual o procedimento u~.JJ.almente tomado pela Diretoria; quem é -consultado; se os trabalhadores,
se os cotistas dos fundos de pensão. ou os conselhos curadores
ou de administração. E se houve tempO suficiente entre a
decisão anunciada pelo Presidente Itamar F(~frico de permitir
aos fundos de pensão, relacionados aos organismos públicos
de participarem do leilão da CSN e a. realização do leilão,
para que o fundo, presidido por cada um deles, estivesse
apto a adquirir ações daquela empresa.
Quero dizer que até esta quinta-feira já recebi- portanto, num prazo de 48 horas- três respostas: a do Dr. Sílvio
Lins Nóbrega, presidente da Fundação dos Economiários Federais- FUNCEF; a do Direto(-Supefinte:rfdente do Instituto
de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos- POST ALIS,
Sr. Sinecio Jorge Greye; -~ a do Diretor-Supeiintendeilte da
Fundação Ferroviária de Seguridade Social - REFER, Sr.
Luiz Eduardo Pires e Albuquerque.
Vou fazer uma análise das respostas, possivelmente daqui
a uma Semana, ou na próxima segunda-feira, dia 3 de maio,
para ter o conjunto de todas as respostas e poder fazer uni
balanço mais adequado.
Eu gostaria, Sr. Presidente, que fossem registradas como
parte do meu pronunciamento as respoStas dadas por esses
três presidentes. O Sr. Sílvio Lins Nó~rega, inclusive, disse
que a Funcef participou do leilão da Co.mpanhia Siderúrgica
Nacional, adquirindo 373 mil e 103 lotes, de mil ações, com
um volume financeiro·de.Cr$225.973.563 mil, correspondendo
a 0,82% da Companhia.
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A avaliação geral será feita de modo melhor, quando
tiver todas as respostas.
Sr. Presidente, requeiro sejam transcritas nos Anais, como parte integrante de meu pronunciamento, essas três res·- postas.
Era o que· tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. EDUARDO SUPLICY EM SEU DISCURSO:.
FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMlÁRlOS
FEDERAIS
_Resposta às indagações do Senador Eduardo Matarazzo
Suplicy
__
·· · ·
·- _·1.- Que razões fiZeram com que o Fundo presidido por
participasse ou não, e em que extensão, do leilão da
CSN?
Seguit:~do a estratégia aprovada pelo COMIN - Comitê
de Investimentos desta FUNCEF, quanto à participação de
~mpresas estatais, foi realiza:9_o um parecer pela área técnica,
concluindo pela viabilidade da participação desta Fundação,
utilizando títulos públicos ainda disponíveis em carteira.
Foram adquiridos 373.103 lotes. de mil ações, com um
volume financeiro de Cr$225.973563 rnjl; correspondendo a
0,82% da Companhia.
2. Qual o procedimento usualmente tomado pela diretoria
do Fundo de Pensão para decidir a compra de ações numa
operação de vulto como a aquisição de participação acionária
da CSN? É o Conselho Curador ou de Administração normalmente consultado? Há representantes dos quotistas_ do Fundo
e dos trabalhadores da empresa neste órgãos de consulta?
Toda aquisição de ações realizada pela FUNCEF obede-:e, obrigatoriamente, aos seguintes procedimentos:

v.

s~

Parecer tériciCo ·favOrável elaborado por um analista e
referendado pelo Gerente de Análise, pelo Chefe da Divisão
de Aplicações, pelo Diretor Financeiro e pelo COinitê de Investimentos.
O COMIN- Comitê de Investimentos é constituído pela
Diretoria Executiva do Fundo, Porum representante eleito
da FENACEF - Federação Nacional das Associações dos
Aposentados e Pensionistas da _CEF, por um representante
da FENAE- Federação Nacional das Associações de Pesso.al
da CEF e demais membros da área técnica ..
3. Houve tempo suficiente entre a decisão anunciada pelo
Presidente Itamar Franco, de permitir aos Fundos de Pensão
relacionados aos organismos públicos de participarem do leilão
da CSN, e a realização do leilão, para que o Fundo presidido
por V. 8' estivesse apto a adquirir ações daquela empresa?
Sim. A FUNCEF já vinha se preparando para participar
deste leilão, eStando, inclusive, com suas moedas (títulos públicos) depositadas na C.L.C. -:.Cãmar de Liquidação e Custódia SIA pi.ua eSte.fim.
Brasílía, 22 de abril de 1993.
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POSTALIS
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS
CORREIOS E TELEGRÁFICOS
Brasília, 22 de abril de 1993.
Excelentíssimo Senhor
Senador Eduardo Matarazzo Suplicy
FAX (061) 311-1086
_ _ _
Ass. Privatização da CSN -participação i:l6 Posialis
· Ref. Fax datado de 20 de abril de 1993.
Excelentíssimo Senador.
__
.
Em atenção ao expediente de referência,_ çm que Vossa
Excelencia solicita informaÇOes deste FundO de Pensação a
respeito do leilão de privatização-da Companhia Siderúrgica
Nacional, temos a esclarecer o seguinte:
1. O Postalis não participou do referido leilão, em decor~
rência de elevados investimentos já concreti:z;ados no segmento
de siderurgia, ·assim comó pelo fato de o processo de privatização estar, na ocasião, muitO confusolconturbádo.
2. Qualquer operação financeira reaHzada pelO Postalis
é precedida de estudos e avaliações pelos técnicos da área
de investimentos do Instituto (por vezes com o apóio de avalia-

_ções externas) e posteriormente aprovada pela Diretoria Executiva, São também_ re~zados contatos e consultas prévias
·a- outros- Fundos de. Pensão. ·

O Conselho de Curadores não é consultado a respeito
do investimento que, no entanto, é realizado em consonânciacom 6 Plano de Aplicação do Património, por ele aprovado
a cada exercício.
De se ressaltar que todos os membros dos órgãos colegiados do Postalis (Diretoria Executiva, Conselho de Curadores
e Conselho Fiscal) são também Participantes do Instituto e
empregados das Patrocinadoras (há, no Conselho Fiscal, um
representantes dos aposentados).
_ - -3. Decisões dessa natureza e importância normalmente
s_ão_ tomadas com maior antecedência. No caso específico da
privatização da CSN, o Postalis já havia decidido não participar.
Na expectativa de que as informações ora apresentadas
atendam ao solicitado por Vossa Excelência, subscrevemonos,
_ _ _
Cordialmente, - Sinecio Jorge Greve, Diretor~Superin
tendente.
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Brasília, 20 de abril de 1993.
llmo Sr.
Luiz Eduardo Pires e Albuquerque
Presidente da Refer- Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social
Senhor Presidente;
Em virtude- da polêmica surgida desde a reaizaçãô. do
leilão da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), pelo fato
de o Presidente Itamar Franco só ter permitido a participação
dos Fundos de PensãQ ligados às di versas estatais e organismos
financeiros oficiais dois dias antes da data marcada, solicito,
se possível, enviar-me até quinta-feira, pela manahã (Fax
061-3U-16} ~sclarecimentos sobre as seguintes indagações:
1. Que razões ftzeram com que o Fundo presidido por
v. s~ participasse ou não, e em que extensão, do leilão da
Companhia Siderúrgica Nacional?
2. Qual o procedimento usualmente tomado pela diretoria do Fundo de Pensão para decidir a co·mpra de ações
numa operação de vulto como a aquisição de participação
acionária da CSN? É o Conselho Curador ou da Administraçáo normalmente consultado? Há representantes dos quotistas do Fundo e dos trabalhadotres da empresa nestes órgãos
de consulta?
_
3. Houve tempo suficiente entre a d"edSãci anunciada pelo
Presidente Itamar Franco, de permitir aos Fundos de Pensão
relacionados aos organismos públicos de participarem do Leilão do CSN, e a realização do Leilão, para que o Fundo
presidido por v. s~ estivesse apto a adquirir ações daquelas
empresas?
Na medida em que estas questões estão sendo feitas simultaneamente aos presidentes dos maio_res Fun.dos de Pensão
relacionados às institifuições oficiais, V. ~~ ~empreenderá a

importância de ter o Congresso Nacional as respostas o mais
rápido possível.
Atenciosamente, -Senador Eduardo Matarazzo Suplicy.
CRT 10025-93/DIS UP
Rio de Janeiro, 22 de abril de 1993.
Senhor
Senador Eduardo Matarazzo Suplicy
Senado Federal
Brast1ia - DF
Assunto: -Leilão da Companhia Siderúrgica Nacional
Senhor Senador
Em atenção à carta de 20 de corrente p~la qual V. S•
nos solicita esclarecimentos sobre a participação da REFER
no leilão da Companhia Siderúrgica Ni:!-cional (CSN), vimos
informar o seguinte:
Quesito 1
Exm~

Uma vez, na ocasião, não foi considerado entre as alternativas de investimetnos da Fundação.
Quesito 2
O Plano de Aplicação do património da REFER é aprovado por seu conselho de Curadores no qual tem assento
representante eleito pelos empregados das Patrocinadoras.
Quesito 3
Prejudicado.
_
.
Colocando-nos à disposição para quaisquer outrOs esclarecimentos que se façam neCessários, renovamos a V. Ex•
protestos de consideração e. de apreço.
Atenciosamente, - Luiz Eduardo Pires e Albuquerque,
Diretor-Supefintendente.
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- V. Ex• será atendido na forma do Regimento Interno.

Esgotou-se hoje o prazo previsto no art. 91, § 39 , do
Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso,
no sentido da inclusão em Ordem do Dia, da Emenda da
Câmara ao Projeto de Decreto Legislativo n~ 2, de 1993, de
autoria do Senador César Dias, que regulamenta a indicação
de Ministros do Tribunal de Contas da União pelo Congresso
Nacional.
A matéria foi aprovada em apreciação conclusiva pela
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O projeto vai à promulgação.
É o seguinte o texto final aprovado:
TEXTO FINAL APROVADO PELA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA,
EM SUA REUNIÃO DE 17 DE MARÇO DE 1993
(A Comissão esclar~ce que procedeu a algumas alterações de redação no texto, com a finalidade de escoimar
defeitos de técnica legislativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO~' 2, DE 1993
Regulamenta a escolha de Ministros do Tribunal
de Contas da União pelo Congresso Nacional.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1"' A escolha dos ministros do Tribunal de Contas
da União, a que se refere o art. 73, § 2"', inciso II, da Constituição Federal, ocorrerá dentre brasileiros que preencham
os seguintes requisitos:
I - mais de trinta e cinco menos de _sessenta e cinco
anos de idade;
I I - idoneidade moral e reputação ilibada;
III - notórios conhecimentos em uma das seguitnes
áreas:
a) jurídica;
b) contábil;
c) económica;
d) fíiuinceira"," OU
e) de administração pública.
IV - mais de dez anos de exercício de função ou de
efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso anteriOr:
Art. 2"' As vagas abertas na composição do Tribunal
de Contas da União, a que se refere o caput do art. 19 deste
decreto legislativo, serão preenchidas, na ordem estabelecida
no art. 105, -inciso II, da Lei nn 8.443, -de 16 de julho _de
1992, mediante iniciatiVa, alternadamente, da Comissão de
Assuntos Econômicos ·do Senado Federal e da Comissão de
Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados.
§ 1o No prazo de cinco dias úteis, contado da notícia
da abertura de vaga na composição do Tribunal de Contas
da União, dar-se-á a habilitação de candidato indicado pelas
lideranças da Casa.
§ 29 A indicação será instruída com o curriculum vitae
do candidato e submetida à Comissão competente após a leitura em plenário.
§ 3~ A ComissâO COri.Vocará o--candidato para, em prazo
não superior a três dias úteis. contado do recebimento da
indicação, ouvi-lo em argüição pública.
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§ 49 Será pública a sessão de argutçao do candidato
e secreto o voto,_ ve_dada a declaração ou justificação, exceto
quanto ao aspecto legal.
Art. 39 A Comissão de Assuntos Económicos do Senado Federal-e a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara
dos Deputados submeterão à apreciação, do Plenário da respectiva Casa. projeto de decreto legislativo aprovando a escolha do MinistrO do Tiibunal de Contas da União.
§ 1~ O parecer da Comissão deverá conter relatório sobre o candidato e elementos informativos necessários ao esclarecimento do Plenário.
§ 2~ O parecer, com o projeto de decreto legislativo,
será apreCiado pelo Plenário, em sessão pública e votado por
escrutínio secreto.
-Art. 4~' O candidato escolhido por uma Casa será subnl.etído à a-provação da outra, em seSSão pública e mediante -votação por escrutínio· secreto.
Parágrafo único. Considera-se escolhido o candidato que
lograr a aprovação de ambas as Casas do Congresso Nacional.
Art. 5" O nome do Ministro do Tribunal de Contas
da União. escolhido pelo Congresso Nacional, será comunicado. mediante Mensagem ao Presidente da República, para
o fim do disposto no art. 84, inciSo XV, da Constituição Federal.
Art. 6A A primelta escolha de Ministro do Tribunal de
Contas da União, de competência do Congresso Nacional,
dar-se-á por iniciativa da Comissão de Assuntos Económicos
do Senado Federal.
Art. 7o Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 8~' Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Presidência
comunica ao Plenário que não foram designadas matérias para
a Ordem do Dia da sessão ordinária de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Nada mais havendo a tratar, está_ encerrada se~são.

---yLevanta-se a sessão às 17h35min.)

ANEXO À ATA DA 13• REUNIÃO (DE TRABALHO) DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE IN-QUÉRITO, DESTINADA A INVESTIGAR A SITUAÇÃOATUALDA EVASÃOFISCALNO.PAIS,
REALIZADA EM 5-II-92, NA SALA 6, ALA SENADOR NILO COELHO, ANEXO II, QUE SE PUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SE·
. NHOR PRES!DENTE l)A COMISSAO.
Presidente: Senador Ronan Tito
Vice-Presidente: Senador Meira Filho
Relator: Senador Jutahy Magalhães
(Íntegra de acompanhamento taquigráficO.)
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
Criada através do Requerimento n 9 935~ de 1991,
"destinada a investigar a situação atual da evasão fiscal
no País".
Ata da 13~ Reunião realizada
em 5 de novembro de 1992
Aos cinco dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e noventa e dois, na sala n"' 6, da Ala Senador Nilo
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Coelho, presentes os Senhores Senadores:- Rbriárt TiU> (Presidente), João Calrnon._Esperidião Amin e Bcni V eras, reúne-se
à Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a "investigar
a situação atual da evasão fiscal no País". O Senhor Prcsi~ent~,
Senador RonanlitO, declara abertos os trabalhos da ComissãO:
e informa que devido à sobreposição àc horários da reunião

ordinária em pauta com os trabalhos que tratam do processo
do Presidente afastado Fernando Collor -de Mello, não será
possível a realização daquela reunião de trabalho. En1 seguida,
o Senhor Presidente submete â Comissão a convocação n~
próxima quinta-feira--dos Srs. Aloysio Biondi e Abílio dos

Ata da

14~
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Reunião realizada em 10 de novembro de 1992

Aos dez dias do mêS de nOvenibro do ano de mil novecentos e noventa e dois, na sala n'' 6, da Ala Senador Nilo
Coelho, presenteS os Senhores Senadores: Magno Bãcelar,
Ronan Tito (Presidente), João Calmo_n, Be:ni Veras, Jutahy
Magalhães (Relator) e Élcio Álvares, reúne-se a Comissão
P3rlamentar de InqUérito destinada a "Investigar-a Situação
Atual da Evasão Fiscal no País". Havendo número regimental,
o Senhor Presidente, Senador Ronan Tito, dedara abertos
os trabalhos da Comissão e convida o Sr. Senador João_ Calmoo para ser relator ad hoc da reunião. Em seguida, o Senhor
Presidente solicita ao depoente, Dr. Luiz Felipe Kunz Netto,
Empresário do Setor de Bebidas, que procede o juramento.
O Senhor Presidente faculta a palavra ao depoente para fazer
sua explanação. O depoente denuncia a intensa sonegação
no setor de bebidas no Estado do Rio Grande do Sul, inviabilizando totalmente assim, esse setor. A presidência concede
a palãvra ao re]ãtor ad hoc, Sr. Senador João Calmon, para
fazer suas indagações. Reassu,m~ a relataria o_ Sr. Senador
Jutahy Magalhã-es. Em seguida, é concedida a palavra ao relator, Sr. Senador Jutahy Magalhã~s. para fazer s,e_u questionamento. Na fase interpelatória usa a palavra o Senhor Senador
Beni V eras. Nada mais havendo a ,tratar, o Senhor Presidente
encerra os trabalhos, convidando todos os presentes para o
depoimento do Sr. Abílio dos Santos Diniz, Vice-Presidente
do Executivo do Grupo Pão de Açúcar 1 a realizar-se na quintafeira às 10:00 horas e, para constar, eu, Adriana Tavares
Sobral, Secretária da Comissão, 'avrei a presente Ata que,
lida e aprovada irá a publicação_ cO~rri- o_ apanhamento taquigráfico que faz pârte integrante des_ta ata.

Santos Diniz. O Se-nhor Presidente convida os presentes para
o depoimento do Sr. Luiz Felipc Kunz Netto, empresário
do setor de bebidas, a realizar-se na terça-feira próxima, às
15 horas. Esclarece que o depoente tem revelações muito
importantes para a CPI, pois não se trata de de_núnc;ia, de
firma de casos individuais, mas de todo um setor da maior
ais. O Senhor Presidente salienta ainda que o setor de bebidas
quentes possui uma alta tributação, chegando a 100%, e que
o uso e abuso dessa comercialização está_ se generalizando
e tornando inviável a vida dos empresárlos- que pretéTidem
recolher os tributos. tendo em vista a alfá taxa de tributos
que incide sobre o produto. Nada mais_ havendo a tratar,
o Senhor Presidente, agradecendo a presença dos Srs. Senadores c da Assessori(il., encerra os trabalhos e, para constar,
eu, Adriana Tavares Sobral, Secretária--da Comissão, lavrei
a presente Ata que, lida e aprovada irá a publicação com
o apanhamento taquigráfico que faz parte integrante desta
.
ata.
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)'-'- Declaro aberta
a reunião.
Os Senadores, neste instante, deveríamos ter uma reunião
ordinária da CPI da Evasão Fiscal. No entanto, com o processo
ANEXO À ATA DA I4' REUNIÃO DA COMISdo Presidente afastado. Fernando Collor. tenho a obrigação
SÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, DESTIde fazer um relatório sobre as declarações .do Senhor PresiNADA A INVESTIGAR A SITUAÇÃO ATUAL DA
dente da República afastado. Como há uma sobreposição de
EVASÃO FISCAL NO PAÍS, REALIZADA EM
horários e como, neste momento, parece-me-mais importante
IO-ll-92 NA SALA 6, ALA SENADOR NILO COEque eu esteja lá, apenas quero submeter aos Srs. Senadores
LHO, ANEXO II, COM O OBJETIVO DE OUVIR
aqui presentes que, na próxima quinta-feira. esta CPI possa
O DEPOIMENTO DO SR. LUIZ FELIPE KUNZ
convocar Aluísio Biondi c Abilio Diniz.
NEiTO, EMPRESÃRIO DO SETOR DE BEBIDAS,
Se V. Ex ..~ estiverem de acordo, determinarei àSicretáda
QUE SE PUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZAque faça as convocações, ofereça as passagens ao Sr. Aluízio
ÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO.
Biondi e pergunte ao Sr. Abt1io Diniz Se há necessidade de
Presidente: Senador Ronan TitO
emissão de passagem. (Pausa.)
Vice-Présidente: Senador Meira Filho
Convido-os também para uma reunião na terça-feira próRelator: Senador Jutahy Magalhães
xima; às 15 horas, quando o Dr. Luís Felipe CourSon deverá
(Íntegra de acompanhamento taquigráfico.)
prestar o seu depoimento a convite da Presidência. O Dr.
Luís Felipe Cou:i:son tem revelações muito importantes para
esta CPI. pois que não se trata de uma denún-cia, de uma
. O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Declaro aberta
firma de casos individuais, mas de todo um setor da maior_ a reunião.
importância para a arrecadação de tributos federais.
Convido o nobre Senador João Calmon para ser o relator
O setor de bebidas quentes tem uma alta tributação, que ad hoc desta reunião.
chega a 100% a 144% de IPI. Segundo declarações prestadas
A Presidência convida o Sr. Luís Felipe Kunz Netto para
a mim pelo Dr. Luís Felipe, o uso e abuso _Qessa comercia- __ tomar assento à mesa.
_
lização está se generalizando e tornando inviável a vida dos
O Sr. Luís Felipe Kunz Netto é técnico em contabilidade,
empresários que pretendem recolher os tributos, tendo em empresário do setor de bebidas desde os 1_7_ anos, ex-gerente
vista a alta taxa de tributos que incíde sobre o produto.
e ex-diretor da empresa Bebidas Morumbi S/A. Em 1977,
Assim sendo, agradeço a presença dos Srs. Senadores, · foj gerente da empre~a Rio Malte Indústria de Bebidas Ltda.,
da Assessoria e declaro encerrada esta reunião, convidando em Porto Al_egre, até 1988, quando esta encerrou suas atiVidaos Srs. Assessores para que estejam conosco na sessão secreta des. Em 1985, adquiriu a empresa de bebidas Embel Ltda.,
agora, para examinar as declarações de r~ndas e_ de bens do que funciona até hoje, sendo seu proprietário. Condecorado
Sr. Fernando Collor de Mello e do Sr. Cláudio Vieira.
pelo Exército, em 1959, pelo Ministro da Guerra, com a medaEstá encerrada a reunião.
lha Marechal Hermes.
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Sr. Luís Fclipe Kunz Nctto, o Regimento obriga que
cada depoente, antes de prestar o seu depoímento, submeta-se

ao juramento.
Solicito aos presentes que se coloquem de pé.

O SR. LUÍS FELIPE KUNZ NETIO -"Juro, como
dever de consciência, dizer toda a verdade, nada omitindo
do que seja do meu conhecimento sobre quaisquer fatos_ relacionados com a investigação a cargo desta Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar a situação atual
da evasão fiscal no País."
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Sr. Luís Felipe
Kunz Nctto, a sistemática dos trabalhos e_ de depoimentos
normalmente funciona Com urii.a" breve exposição do depoente
e, em seguida, é aberto o microfone _para aqueles ~en~dores
que quiserem fazer perguntas a V. Ex~
_
Concedo a palavra ao Sr. Luís Felipe Kunz Netto.
O SR. LUÍS FELIPE KUNZ NETIO -~r. Presidente,
Srs. Senadores, desde 1988, estamos denunciando às autoridades federais e estaduais a intensa sonegação que está ocorrendo no setor de bebidas no Estado do Rio Grande do Sul,
inviabilizando totalmente o setor. Dez empresas já fecharam,
outras ·arrendaram o estabelecimento e outras estão sendo
varridas do mercado consumidor, baseado num violento _e
criminoso dumping predatório que está sendo patrocinado
por intensa sonegação de IPI e ICS. Os impostOs representam,
na área de bebidas de 100 a 144%, dependendo do produto.
Isso permite que as empresas que sonegam dêem descontos
em cima desses impostos, quando vendem a mercadoria sem
nota, de 30, 40, 50% e algumas, até, de 100%, -o imposto
integral, inviabilizando totalmente as demais empresas que
querem trabalhar corretamente e não conseguem.
Estamos numa situação, realmente, desesperadora e em
pânico. Empresas vinícolas estão falindo, as que ainda não
foram, estão indo a qualquer momento; as cooperativas estão
quebrando. Estou denunciando isso desde 1988, por escrito,
às autoridades, inclusive sugerindo medidas que já podiam
estar corrigindo esse problema, porque o dumping predatório
não se corrige com multas. A empresa sonegadora ao ser
multada, sonega mais ainda para pagar a multa, isto quando
paga, porque normalmente não paga. o próprio- s-uperintendente da Receita Federal, em Porto Alegre, confidenciou-me
que não adianta mais multar as empresas porque elas não
pagam. Portanto, estamos aqui, perante o. Governo, para solicitar que seja organizado imediatamen_tc_ um grupo de trabalho
com as empresas que querem auxiliar o Governo a_solucionar
esse problema, contando com a presença de um representante
da Receita Federal e do CADE, do Ministério da Justiça.
Nas dificuldades de fiscalização, os fiscais- de ICM da Receita
Federal poderiam auxiliar. A situação, realmente, está tão
grave que não temos outra saída a não ser denunciar - o
que fiz ontem- na Procuradoria-Geral da República, como
crime de prevaricação, ou condescendência criminosa, as seguintes autoridades: Romeu Tuma, ex-Secretário da Receita
Federal em Brasflia; Sr• Cely Dcpine Delduque, Chefe da
Fiscalização do Setor da Receita Federal em Brasília; os Superintendentes_ da Receita Federal de Porto Alegre; Flávio Ozório Marques, ex-Superintendente; AntôniO Gilberto da Costa,
também ex-Superintendente; Luiz Jair Cardoso, atual Superintendente e Ademir da Silv_a_ Oliveira, também Superintendente Adjunto da Receita Federal de Porto Alegre_._ Denuncio, também, o Sr. Nino de Freitas Martine, Delegado
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da Receita Federal de Porto Alegre e o Sr. José Delchiaro,
que foi Secretário da Secretaria Nacional do Direito Econômico do Ministério da Justiça. Todas essas autoridades, desde
1990, estão a par dessa situação. Os superintendentes __da Receita Federal, desde 1988, estão a par dessas denúncias e
não tomaram providências. Essa é a razão dessa denúncia
como crime de prevaricação e condescendência criminosa.
Quero, também, estender essa denúncia aos Srs. José
Ernesto Pasco_to, Cézar Chemer, Orion Erter Cabral, Secretários da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul; Ênio
Lopes Fraga, Superintendente da Administração Tributária
do Rio Grande do Sul e Dr. Alécio Lovato, Promotor da
Justiça que está atuando junto à fiscalização estadual do Estado do Rio Grande do _Sul. Todas essas_ autoridades souberam
e nada fizeram; omitiram-se totalmente, não tomaram as providências que deveriam ser tomadas. Por isso, faço essas_ denúncias.
As denúncias dos Superintendentes___,... Dr. José Delchiaro
e Dr. Ronino de Freitas Martins - e_ do delegado_ Romeu
Tuma foram feitas ontem a Procuradoria-Geral da República.
Tenho aqui o protocolo; vou passá-lo às mãos do Presidente,
Senador Ronan Tito.
Estou a disposição para as perguntas que quiserem formular.
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) -Ofereço ao Sr.
Senador João Calmon a opção de fazer perguntas ao Sr. Luís
Felipe Kunz Netto.

O SR. RELATOR (João Calmon) - Sr. Presidente,
Senador Ronan Tito, ilustre depoente:
A sua corajosa denúncia coincide com a publicação na
edição desta semana da Revista Exame de uma reportagem
de capa com esse título:
"A Revolta contra os Impostos".
"Cansadas de dar dinheiro ao Governo, dezenas de empresas estão recorrendo à Justiça para não pagar o Fisco.
Do Finsocial ao Imposto de Renda, os processos somam 21
bilhões de dólares."
Devido a reportagem ser longa, eu focalizaria algumas
manchetes:
"O Fisco perde, por ano, 2 PIB do Chile."
"Só 10 mil empresas respondem por 84% da receita."
"Pior do que pagar é ver o Governo gastar mal."
Há outro quadro comparativo sob o título:
"Leão Desdentado: A carga tributária no Brasil, em percentual do PIB, é relativamente pequena. O problema é que
incide sobre poucos."
O quadro comparativo da carga tributária, em relação
ao PIB, mostra que na Alemanha ela é de __39,2%; na Itália,
37,9%; na Inglaterra, 37,1%; na Espanha, 29,8%; no Japão,
28,3%; nos Estados Unidos, 27,7%; no Brasil, 22,3%.
No final da reportagem, a revista salienta:
hO ponto é que pagar impostos, hoje, no Brasil tornou-se
uma questão jurfdíca."
Para __o advogado José Pinheiro Neto, o raciocínio dos
clientes interessados em contestar na Justiça a cobrança de
impostos é outro:
"Não há nada de mais em pagar tributos, porque se sabe
que o Estado, inevitavelmente, acaba sendo um sócio da empresa. O problema é que esse sócio quer demais e cobra
mais da metade do que rende o negócio" - o sócio é o
Estado -; "nesse ponto, o outro sócio começa a achar demais".
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Desse ponto de que fala Pinheiro Neto à declaração de
guerra é, como se pode ver, hoje, um simples passo.
Tenho focalizado, com muita freqüência, essas treme._ndas
e criminosas distorções ocorridas no Brasil, porque sou, corno
também o é o Senador RonanTito, fascinado pela Edu_cação.
Se não houvesse um percentual tão elevado de sonegação
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principalmente no Rio Grande do Sul, com êxito, sem dúvida,
invejável.
Tenho vínculos com o Rio Grande do Sul há muitos anos
e lembro~me de_ uma das empresas mais importantes dessa
área, que é a Dreher, Parece~me que o seu fundador faleceu
há muitos anos. N_ão Sei se os herdeiros conseguiram levar
avante a luta do fundador. A concorrência, às vezes, é leal,
de impostos, o Brasil não estaria enfrentando uma crise tão
é correta, mas algumas vezes é predatória, por parte de gigandramática na área da Educação e em outras área~ também
importantes, como é o caso. por exemplo, da Saúde.
tes internacionais do setor de bebidas - é também outra
Em última análise, esse problema de sonegação, que V.
difiCuldade além dessa çoncorrência dç:s.leal, criminosa, que
está levando à insolvência várias empresas que procuram agir
s~ foCalizou com _tanta objetividadc_ ~ª-= S!Ja_çurta exposição,
decorre, sem dúvida, da falta de educação do povo~ em geral,
corretam:enre, como é_ o caso, sem dúvida, da empresa da
qual v. s~ é um dos diretores ..
e do contribuinte~_em particular, bem como do poder público.
Decorre também como V. s~ cOmentou, de umacorrupção
Essas grandes organizações internacionais, inclusive algudesenfreada e impune. Raramente há cas_o_s_ de fis_ç:_a:_iS- sUrrrias· amci16mas·, têm causado algum dano na área da industria
preendidos em crime de corrupção _que percam seus cargoS- vinícola, ou os prejufzos decorrem apenas dessas denúncias
ou sejam conde_nados à prisão. Falta coragem, neste País,
de extrema. gravidade que_ v. s~ a_ç:aba de apresentar a esta
para pôr na prisão, como acontece no.s Estados Unidos •. na
Comissão?
Europa e no Japão, o sonegador, por mais importante que
O SR. LUÍS FELIPE KUNZ NETIO- Não. As empreele seja, por mais alta que seja a posição que ocupa na escala
sas multinacionais que estão atuando no setÇ>r vi_nícola são
social. Se todos os brasileiros tivessem a sua coragem cívica,
~s que -entendo estão tentando salvar o setor vinícola
a sua coragem patriótica, a situação serià menos gràve:·
do Rio Grande do Sul. Ela:?__não sonegam impof;tos - ao
Esta CPI, tem realizado um eSforço, serrt -dúyida, merimenos não se tem notíciã ·de- son.e·g·ãção praticada por essas
tório que se deve creditar, por dever primário de juStiça,
empresas-; não praticam concorrência desleal, ao contrário,
ao dinamismo e ao __ _çl_esvelo do nosso eminente Presidente,
até pagam melhor ao produtor de uva.
Senador Ronan Tito.
A concorrência a que me referi é das empresas regionais,
Quando vemos, nesta sala, uma eCoa ffi._elan.cóliCã.-·COmo
que se valem O.e intensa sonegação. o que as multinacionais
esta- bá, apenas, dois Senadores presentes-, não se pÚde
do setor vinícola não fazem. Pelo menos disso não se tein ·
atribuir integralmente a c_ulpa dessa distorção à falta de sensibiconhecimento. Essa intensa sonegação inviabiliza as demais
lidade ou de patriotismo doS que iritegram o Poder Legislativo_,
empresas e estão levando as cooperativas à falência e ao desesporque também apresentamos nurnerQsas de:fic;i_ênct,as.-.
_
pero a classe toda. Não temos previsão de que isso vá melhoUma delas é a. simultaneidade de realização de sessões
rar, a não ser que o Governo se sensibiliz_e e ouça, pelo menos,
no plenário e cm várias Comissões Técnicas~.D_e acordo com
as sugestões que há quatro anos estamos fazendo . Parece
o Regimento, quando está havendo sessão do Senado, nenhuque o Goverp.o _não está ouvindo ou não quer ouvir. Não
ma Comissão TéCnica deve exercer qualquer atividade. Infel[lsei o que está acontecendo.
·
mente, esse artigo do Regimento -é letra mor_ta.
O nosso problema é, principalrrieii.te, a sonegação pratiDesejo, como relator ad hoc, parabenizar V. s~ pela sua
cada pelas empresas regionais. Inclusive, as empresas de São
coragen). e perseverança. V. s· deslocou-se do. Rio_ Gçande · Paulo estão sendo tremendamente prejudicadas; elas não condo Sul e aqui compareceu para fazer urirá Q~ni.inC_ia· da m_aior
seguem quase mais vender seus produtos no Estado do Rio
gravidade, que poderia alcançar repercussão significativa, se
Grande do Sul, não conseguem enfrentar a prática de dumping
contássemos com a cobe_Itura adequada dos meios de comunique está sendo feita _no nossq est~dq.
cação- jornais;· rádio. telcvi_são.
· ·
O SR. RELATOR (João Calrnon)- Eu sugeriria a V.
Infelizmente, esta Comissão t_em sido alvo de pouco inte~
-S'- que foi muito_ c9nciso na s_1.:1a e2C_posição, que lesse para
resse dos órgãos de comunicação social; essadeficiênciã prejuos membros da Comissão, inclusive pafã efeito ·de gravação,
dica enormemente os nossos trabalhos.
o texto da sua denúncia, já formalizada e encaminhada à
A palavra de ordem, a sugestão que ínSistimOs em' a·pre~
Receita Federal. Como não lemos ainda - inclusive para
sentar é a de uma decisão que envolva perseverança inquefaze imos um questionamento mais objetiy_o --, seria interes~
brantável.
...
--sante a leitura desse libelo que V. s~ encaminhou ao poder
V. S• comparece. aqui, pela segunda vez e não e_stá Selido
público nos últimos dias.
muito mais feliz do que da primeira vez. Todavia, pelo menos,
O SR. LUÍS FELIPE KUNZ NETIO- Pois não.
está sendo ouvido pelo nosso P'resident_e, Senador Ro~ai1_ Tito,
Eu fiz um resumo. Vou abreviar para não ser muito longo.
que tem batido recordes de dedicação, de assiduidade, de;
zelo, e pelos nossos magníficos aSsessores, tOdos eles técnicos
_ _ ·~Desde 88, estou ·denunciandO o que está ocor.;
da mais alta categoria, que têm dedicado_çuidado realmente
. rendo no setor de bebidas no_ Riq Grande do Sul: a
insuperável ao trabalho de análise _dos docunjéJ1t6s ap~es~n~
intensa sonegação praticada pelas m-aiores enipresas
tados e das informações que temos_ co~seguii::lo n~ Receita
do setor, as empresas regionais. que se utilizam de
Federal.
todas- aS fraudes possíveis, como ·notas frias. talões duplos, notas de compras frias, para gerar créditos, emitiPerguntaria_ a V. s~ se, além do problema de transcen~
das por firmas fantasmas ou empresas já desativadas,
dental gravidade já denunciado por v. s• em termos de_sonevenda ·sem o selo de controle ou a sua reutilização,
gaçãp _de impo~tC?~ no seu Estado, se tem havido a\gum pre~
e, inclusive, a utilização de selos de controle falsos.
juízo para a indústr:ia vinícola nacional com a_ participação
Tudo ísSo está motivando a quebra das empresas aue
de empresas multinacionaís que nos_ últimos anos têm atuado,
·o,
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querem trabalhar corretamente e que não querem

pra~_

ticar esses procedimentos ilícitos.

Essa intensa sonegação -permite que essas empre-sas pratiquem preços baixos - dumping - , inViabilizem totalmente o setor e provoquem o fechamento
ou a falência das empresas concorrentes.
Como os iritpóstos das bebidas alcoólicas ultrapassam a casa dos lOo-%-~ as empresas sonegadoras brincam com descontos de 40% a 50%, ganham um outro
tanto e ficam debochando dos que querem trabalhar
corretamente e não podem.
Em 17-6-88, denunciei e prestei depoimento na
Receita Federal, perante uma comissão fiscal, assinada
por Antonio Fachi e Edison Pereira Rodrigues.
Em 4-8-88,-dois meses após, em correspondência
ao Superintendente da Receita Federal, disse da situação dramática e desesperadora em que se encontravam
várias indústrias, e solicitava providências urgentes e
drásticas no menor tempo possível, pois a situação era
insuportável.
Em 28-10-88, vinte dias_após, voltei, por escrito,
às autoridades federais e estaduais, Receita Federal,
Fazenda estadual e IJI Exército, onde o III Exército,
ao saber da minha denúncia, encaminhou-me à Polícia
Federal em Porto Alegre, onde, naquela mesma data,
em 28-10-88, prestei depoimento confirmando as minhas denúnciaS. Disse lá que o dumping predatório,
patrocinado por intensa sonegação, estava obrigando
as demais empresas a praticarem toda espécie de manobras para poderem sobreviver.
Isso foi dito em 28-10-88.
Em 6-6-89, mudou o Superintendente da Receita
Federal em Porto Alegre. Quando assumiu o Dr. Antonio Gilberto da Costa, encaminhei correspondência a
ele, fazendo um novo apelo, para que nos--socorresse
urgentemente, porque estávamos num "salve-se quem
puder" e esperávamos que, sinceramente, ele se sensibilizasse c nos ajudasse, com ã máxima urgência, pois
o nosso fôlego estava terminando. Dez empresas já
tinham fechado as suas_ portas e as outras estavam indo
à falência.
Em 2-10-89, fiz denúncia, por escrito, à Ouvidoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul; quando,
também, disse que não sabíamos mais o qlle fazer,
ou fechávamos as portas ou sonegávamOs para poder
sobreviver.
Em 20-11-89, novamente em correspondência ao
Dr. -Gilberto, Superinfendente d3. Receità Federal, disR
se que, infelizmente, não podíamos pedir socorro na
farmácia ou no açouge da esquina, e sim, às autoridades. Apelei para que fizesse qualquer coisa, e urgente, porque ele era a maior autoridade federal do estado
a quem devíamos recorrer e pedir socorro.
Em 12-12-89, fizemos denúncia ao Cade, órgão
do Ministério da Justiça, em Brasilia, onde disse que
a prática de dumping chegou a tal ponto que as demais
empresas, para sobreviverem, também o estavam praticando. Disse-que a situaÇão era inSuportável, levando
as empresas à falência ou à paralisação de ati vidades.
E que era totalmente impossível sobreviver trabalhando dessa maneira, permanentemente com prejuízos."
O índice de endividamento crescendo assustadoramente
provocaria a quebra ou a completa inadimplência das empre-
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sas, pois não teriam mais condições de pagar os. impostos.
E denunciei também ao C ade, no Ministéri6da Justtça, naquela oportunidade, que a maior empresa sonegadora do setor
de bebidas do Rio Grande do S_uLtem como dire.tor o Presidente do nosso sindicato_e da_nossa Associação, que, dessa
maneíia. bloqueava toda e qualquer iniciativa moralizadora
que quiséssemos tomar no sindicato. Quer dizer, quem deveria
estar hoje, aqui, fazendo a denúncia deveria ser _ele; mas
como se trata do maior sonegador do estado __!la_ ár~a de bebidas. ele bloqueia todas as iniciativas do sindicato~
Em 28-12-89, enviei novamente correspondência ao Cade, solicitando urgência, mas não obtive resposta. Em janeiro
de 1990 fiz denúncia na CPI da Sonegação da Assembléia
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, onde prestei
depoimento e deixei xerox das minhas denúncias.
Em janeiro de 1900, fiz denúncia e prestei depoimento
na Promotoria das Varas Criminais aos Promot_ores Dr. Orcy
Betanha Teixeiia e Dr. Antonio Dionísio Lopes, em Porto
Alegre.
Em 6 de janeiro de 1990 -só para um comentário o Secretário da Fazenda, José Ernesto Pasquoto, disse que
o Estado já tinha identificado uma gangue de sOnegadores
e que se tratava da área de bebida.
Pergunto: o que aconteceu após essa entrevista que foi,
inclusive, capa da Zero Hora em janeiro de 1990? Simplesmente nada. Ocorre que a maior empresa sonegadora do Estado possuía negócios com o Deputado Estadual Sérgio Zambiazi, e o seu Advogado era o Deputado Federal Mendes
Ribeiro. Por isso é- que não acontece nada. Tudo é abafado
na área do Estado do Rio Gfande do SuL
Em abril de 1990, estive em Brasília pa-ra falar cOm o
Delegado Romeu Tuma. Fui atendido pelo Dr. Juliano, seu
Assessor e Delegado da Polícia Federal na oportunidade. Fiz
minhas denúncias e deiXei xerox das mesmas.
Em 19 de maio de 1990, o ex-Deputado Valmir Susin,
do Rio Grande d_o Sul, fez um comentário no jornal, dizendo
que a concorréncia desleal estava asfixiando e provocando
a quebra das cooperativas que recolhem os seus tributos regularmente e que não podiam concorrer com esse dumping predatório.
Em junho de 1990, voltei novamente a Brasília para falar
com o Delegado Romeu Tuma. Não conseg_ui, mas fui atendido pelo seu Chefe de Gabinete, Dr. Mauro, que me informou que eu poderia voltar tranqüilo a Porto Alegre, que
seria aberto_o inquérito policial em conjunto com a Receita
Federal para apurar as minhas denúncias, e que eu aguardasse,
porque seriam tomadas as providências. Isto fou em junho
de 1990.
Em junho de 1990, quando cheguei a Porto Alegre, fui
ameaçado de morte. Uma das minhas funcionárias recebeu
um telefonem~. dizen~o _que eu seria morto naquela semana.
Fui, então, à Polícia Federal, prestei depoimento e renov_ei
todas as minhas denúncias.
Em julho de 1990, como tal inquérito policial, pr0inetíd6
pela Polícia Federal, não aparecia, voltei a Brasili3~ Fuí novamente à Receita Federal, onde fui recebido pela Sr' Celi Depine Delduque e pelo Dr. Tarcísio, quando apelei novamente
para que fossem tomadas providências urgentes. Estive também na Secretaria Nacional do Direito Econômico e fui recebido pelo Secretário Nacional, Sr. José Dei Chiare, que me
solicitou fosse encaminhado um relatório completo das minhas
denúncias. Isso no Ministério da Justiça, em julho de 1990.
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Em 31 de julho de 1990 ao voltar de Brasl1ia fui falar
Ninguém duvida da extrema gravidade _de suas denúncias,
com o Dr. Gilberto, da Re_ceita _Federal, quando apresentei
mas queríamos apenas saber quais são as vítimas já registradas,
empresas que entraram em colapso em virtude des~a compesugestões, e uma delas era solicitar que as empresas apresentassem seus custos: e o Dr. Gilberto então solicitõu que- eu
tição resultante da sonegação sistemática de impostos devidos.
V, s~ se referiu às denúncias encaminhadaS à Polícia Fedeapresentasse os custos, o que foi feíto três dias após .
Em 3 de agosto de 1990, endereçei ao Dr. Gilberto unia
raL ResUltadO -diSsas denúncias foi nulo: não foi tomada ne~
correspondência, encaminhando uma planilha de custOs e nonhuma providência depois da formalização dessas denúnci3s
vamente insistindo para que tomasse providências, medidas
à Polícia Federal, quando ela estava sob a direção do Delegado
enérgicas-,-drásticas c- urgentes_.
-- _:·_-. Romeu Tuma.
Em 10 de agosto de 1990, enviei relatório comPleto à
O SR. LUIZ FELIPE KUNZ NETTO - Se V. Ex•
Secretari-a=- Nacional do Direito Económico, do Ministério da
me permite, espeCificamente sobre aquela documentação falsa
Justiça, aos cuidados do então Secretário Nacional, Dr. José
qüe entreguei aqui em Brasília, foi aberto inquérito na POlícia
Dei Chiaro.
-Federal. Inclusive, já preStei--depoimento, mas isto foi em
Em 19 de março de 1991, encaminhei rriinhas denúncias
outubro de 1991; quer dizer, já faz um ano, e o- inquérito
pessoalmente ao Gabinete Militar da Presidência da Repú·
está parado. Foi aberto inquérito, e não fói -dado prosseguiblica, ao Coronel Pimenta.
mento. E a documentação que apresentei aqui é de bastante
Em 17 de abril de 1991, voltei ao Gabinete Militar da
gravidade.
Presidência da República, dessa vez com do.cumentação da
Eu só não gostaria de dizer do que se trata, porque podemais alta gravidade, cuja cópia foi encaminhada à Receita
ria prejudicar a investigação. Não sei se a Polícia Federal
Federal e pessoalmente entregue aos Srs. Hely S_asaki e Jayro
está investigando, mas poderia. talvez, atrapalhar as suas in~
Tapajõs,- auditores- fiscais_ do Tesouro Nacional. Aproveitei
vestigações.
a oportunidade, para (alar novamente com a Dr" Celi, Chefe
da FiscaliZação; qlüln-do renovei os meus_ pedidos de provi·
O SR. RELATOR (João Cáimon)- Obrigado. A outra
dências urgentes-isto em 17-4-91; inclusiVe, tenho um recibo
pergunta refere-se à falta de cobertura dos meios de divulgação
em relação às extremamente graves_denúncias que V. S• está
dessa documentação que foi entregue naquela oportunidade
eilcáminhando a est"a-CPI.
--e que passo ao Presidente da Comissão.
Em 16 de agosto de_1991, prestei novo depoimento na
Entretanto, para surpresa minha, por sinal, uma surpresa
Coordenado ria das Promotorias das Varas Criminais de Porto
muito agradável, acabo de ver a câmera de tele_visão de uma
empresa qUe é das mais importmúes do B-rasii"; a: RBS, Rede
Alegre c_ solicitei providências.
Brasil Sul de Comunicações, cujo fundador, inclusive, foi o
Em 24 de setembro de 1991, fiz um relatório das minhas
denúncias e entreguei-o ao Comando Militar do Sul, aos cuidameu amigo Maurício Sirots. Hoje, essa empresa expandiu-se,
dos da 2' Seção.
cobrindo não apenas todo o Rio Grande do Sul, mas também
Em 19 de outubro_de 1991, fiz um resumo deste relatório,
o Estado vizinho, Santa Catarina. A principal unidade no
que foi entregue, mediante Sedex aéreo registrado, às seguinsetor j<:Jrnalístico desse grupO é- a zero Hora-, um dos mais
tes autoridades: Dr, Antônio Gilberto da Costa, Superintenimportà.ntes jornais do Brasil, que está, hoje, sob a responsadente da Receita Federal; Dr. Admir -da Silva Oihieira, Supebilidade editorial do jornalista Augusto Nunes, que já o foi
rintendente-Adjunto da Receita Federal; Dr. Nino de Freitas
editor da Veja, do jornal O Estado de S. Paulo, e que hoje
Martini, Delegado da Receüa Federal; Dr. Luiz Jair Cardoso,
é o principal responsável pela redação de Zero Hora~
Setor de FiscalizaçãO da Receita Federal; Sr. Antônio Facchi,
O fato de a RBS ter enviado aqui um cinegrafista, um
Setor de Fiscalização da Receita Federal; Dr. Ênio A. Lopes
operador para registrar detalhes desta reunião, perrriite-nos
alimentar alguma esperança de que suas denúncias sejam amFraga, Superintendente da Administração Tributária do Esta~
do; Dr. João Pedro Nabinger, Chefe da Fiscalização Estadual;
plamente divulgadas através desse grupo muito poderoso de
Dr. Alécio LoVatto, Promotor da Justiça atuando junto à
comunícação, que dobre todas as áreas: jornal, rádio e televisão. GostaríâmOs que, posteriorm-ente, V. s• nos informasse
FiscalizaçãO Esfadual; e Dr. Rõbeifo Kupski, Chefe da Fiscalização Regional de Canoas, RS~
o_u nos mandas os recortes sobre a cobertura que, eventualmente, a imprensa, o rádio e a televisão déem à sua presença
Entrego estes documentos -aqui estão__os·rebidos do
Correio comprovando que essas autoridades receb~ram as
aqui para fazer denúncias de tamanha gravidade.
minhas denúncias; Entrego. também, três cartas que recebi
Eu p"ediria, também, que V. S• encaminhasse a esta CPI,
do Gabinete Militar da Presidêncía da República, datadas
para nossa análise, os balanços de sua empresa pelo menos
de 19 de março, 18 de outubro e 4 de dezembro de 1991,
dos últimos cinco anos, para a·companharmos a queda do resultado. Obviamente, com essa concorrência desleal, ilegal, precomprovando as minhas denúncias feitas aO Gabinete Militar
da Presidência. Passo. então. às mãos do Presidente, o resumo
datória, sua empresa, conforme V. S• denunciou, não deve
das rninhas_denúncas.
estar muito longe da falência, dev~ estar no limiar da falência
Estou à disposiçãO para isclarecimeiüóS.
ou da concordata. Esse material seria de muita importância
para a nossa análise e da nossa assessoria, que é do mais
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)--" Pergun1ó ao Senaaito nível. Assim, gostaria que V, S• anotasse também esta
dor João Calmon, Relator ad hoc, se S. Ex• tem maís alguma
minha solicitaçãO. pergunta a fazer após a leitura do relatóriO: - Aproveitando a oportunidade, eu gostaria de prestar um
depoimento sobre a Bancada Federal do Rio Grande do Sul,
O SR. RELATOR (Joã_o Calmon) __- Gostaúàmos que
v. s~ remetesse posterioririentt<já que talvez não tenha trazi- tanto- na Câmara -dos Deputados, como flo Senado Federal.
Sem dúvida alguma- e não é para tecer aqui uma louvação
do, a relação das empresas da área vinícola que falirain no
à Bancada gaúcha - ela é _constituída de alguns dos mais
Rio Grande do Sul nos últimos anos. Seria-interessante vermos
patriotas, combativos e infãtigáveis Colegas neste setor, inisso para uma análise.
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cluindo um que v. S.'_ citou: o_Deputado Mendes Ribeiro.
Trata-se de um homem de comunicação, muitõ--p-opú.lar, tem
sido recordista de votos; e tantos outros que representam,
para usar a linguagem esportiva, um verdadeirO ·escrete. Na
Câmara dos Deputados temos Ibsen Pinheiro, Nelson Jobim,
Germano Rigotto e muitos outros;- aqui, nó Seriado Federal:
Pedro Simon, José Fogaça, José Paulo Biso!, que são estrelas
de primeira grandeza. Esto_u__ certo de que esses gaúchos, que
honrariam o Parlamento de qualquer pafs, por mais desenvolvido que fosse, mostrar-se-ão sensíveis a essas grav-es denúncias que V. s~ está apresentando a esta CPI.
Eu até perguntaria de V. S•. ao longo dessa sua batalha
infatigável e ininterrupta, estabeleceu contatos c_om esses astros de primeira grandeza do Congresso Nacional que tiveram
o privilégio de nas_cer no Rio Grande do Sul.
São essas as indagações que eu faria a V. s~
O SR. LUIZ FELIPE KUNS NETIO - Quanto aos
Deputados atuais, não tive contatO com eles, pois fiz -aquelaS
denúncias na CPI da Assembléia Legislativa do Estado do
Rio Grande do Sul. que era presidida pelo Deputado Bráulio
Marques_. Tenho a data no resumo. Atualmente, porém, não
mantive contato com os Deputados federais da Bancada do
Rio Grande do Sul.
O SR. RELATOR (JoãoCalmon)-Masseriadescjável,
porque se trata de Parlamentares do mais alto nível. com
uma vigilância indormida na defesa dos interesses não apenas
do Estado que representam no Congresso Nadonal, mas dosinteresses nacíonaTs:: Creio que poucos Parlamentos do mundo
podem ostentar um número tão elevado de parlamentares
que são a própria -imã.getn âo devotamento ao interesse público.
-

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) -Se o nobre Depoente e o nobre S_enador me permitem. eu sugeriria. fazendo
uma emenda à sugestão de V. Ex\ nobre Senador João Calmon, que o Sr. Luiz Felipe Kuns Netto faça uma visita ao
Senador Pedro Simon, em primeiro lugar, porque hoje S.
Exa é um doublé de Senador e Líder_ do _Governo. O Governo
está superempenhado também nessas apurações, pois que fui
chamado a palácio justamente para prestar aeclarã.-ções de
como anda a CPI e do que ela tem identificado. Esta é a
sugestão que ouso fazer a V. S\ animado pelas sugestões
anteriormente feitas pelo Senador João Calmon.
O SR. LUIZ FEUPE KUNS NETIO -Quando estive
em Brasüia, na Semana retrasada, procurei o Gabinete Militar, onde sempre fui bem recebido -cito até o nOme -dos
CoronéiS: Cel. Pimenta, Cel. Sávio CQs:ta_e__Q_Cel. Feitosa.
Eles sempre me encaminharam muito bem às autoridades.
E eles me encaminharam pessoalmente ao Che(e do Gabinete
CiVil, Dr. Luís Bandeira, que me sugeriu que eu procurasse
o Senador Ronan Tito~ Presidente e da CPI da Evasão Fiscal.
Por isso não procurei os gaúchos. Acho que vim ao lugar
certo.
O SR. RELATOR (João Calmqn) -Mas uma providência não entra em conflito com a outra. V. S; poderia realizar
um es(orço simultâneo: não apenas trazer, como o fez, com
uma documentação impressionante, as suas denúncias a esta
CPI - que é grata à sua iniciativa - mas também entrar
em contato com esses. Parlamentares. que, realmente, sem
querer lisongeá~los nós todos proclamamos serem do mais
t~lto nível sob o ponto de vista do interesSe que dedicam não
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apenas ao Estado do Rio Grande do Sul, mas também às
questões nacionais.
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Pergunto aos
nobres Senadores Magno Bacelar e Beni Veras se querem
fazer alguma pergunta. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Relator, Senador Jutahy
Magalhães, para que possa fazer seu questionamento.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, Sr. depoente, em primeiro lugar, quero pedir
desculpas por ter chegado aqui já bastante atrasado, .Talvez
por erro do meu gabinete, não tomei conhecimento da reunião
de hoje desta CPI, muito menos do assunto a ser tratado.
Por essa razão. estou utilizando aqui o trabalho do senador
Ronan Tito, já que o Senador João Calmon desempenhou
magnificamente, cOmo seffipre, o papel de Relator.
O SR. JOÁOCALMON- Generosidade de V. Ex•
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- V. Ex• é um
dos mais interessado nos trabalhos desta Coniissão. Estou
pegando o bonde andando: o Relator era o Senador Femando
Henrique Cardoso, e esta é a primeira reunião em que estou
assumindo este papel. Passemos às indagações.
Quais mecanismos e rileios utilizados pelos sonegadores? ·
Existem empresas que utilizam selo de controle falso?
O SR. LUIZ FELIPE KUNS NETIO- Existem. Existe
empresas que já estão sendo até julgadas pela Justiça Federal;
responderam a processo na Polícia Federal e já estão sendo
julgadas na Justiça Federal de Porto Alegre por utilização
de selos falsos. E não acontece nada. Vão levar dez anos
respondendo a processos e, até lá, eles terão levado à falência
todas as empresas do Estado.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -Quais empresas utilizam tais mecanismos e em que proporção sonegam?
O s_enhor tem alguma idéia'?
O SR. LUIZ FELIPE KUNS NETIO- A maior sonegadora do Esdado do Rio Grande do Sul - e a estou denun~
ciando desde 89, quando fiz uma denúncia ao CADE, no
Ministério da Justiça- é a Empresa Sete Campos de Piracicaba Ltda .• cujo diretor é o presidente do nosso sindicato.
Essa etripresã possuía ne-gócios com o Députado Estadual
Sérgio Zambiasi. que a ela emprestou seu nome. Eles fabricavam vinhos com o nome Zambiasi, guararià Zambiasi.
O SR. JOAO CALMON - É o candidato a prefeito
- de Porto Alegre?

O SR. LUIZ FELIPE KUNS NETIO - Não, não é
o _candidato. Os candidatos agora são o Schirmer o Tarso .Genro.
O SR. JOÃO CALMON- Este nome não me é estranho.
. O SR. LUIZ FELIPE KUNZ NETTO - Sérgio Zambiasi foi o deputado mais votado no Rio Grande do Sul. É
do PTB.

e

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -Já ouvi falar
nele.
O SR. LUIZ FELIPE KUNZ NETIO - Então, essa
empresa, como tem um volume de produção muito grande
- é a maior produtora no nosso Estado no setor de bebidas
-i:tlc66licas- através dessa intensa sonegação, ela praticam~nte.
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inviabilizou todo o setor e fofçou outras empresas a praticarem
a mesma coisa para sobreviverem. Hâ duas empresas no inteR
rior do Estado, também muito grandes, que estão praticando
o dnmping- preços abaixo de custo- baseado nos descontos
dos impostos, quando vendem a mercadoria sem nota. Essas
três empresas criaram um pânico em toda a região, em todo
o Estado. Algumas empresas menores, dez, fecharam, porque
não queriam sonegar, não queriam correr esses riscos._ Outras
estão se endividando ou partindo para outras atividades, tentando outros ramos, engarrafando outros produtos, partindo
para refrigerantes; mas o setor mesmo de bebidas alcoólicas
ficou totalmente inviável. O setor de vinhos também está
numa situação desesperadora. As cooperativas, sinceramente,
· não vão agüentar rriuitos· dias; estão irido à falência, porque
estão tomando emprestado em bancos, pagando juros bancários, para poder pagar os impostos, enquanto as empresas
sonegadoras estão enriquecendo. Então, há três ou quatro
empresas enriquecendo vergonhosamente, escandalosamente, c as outras indo à falência. Este é o quadro no nosso
Estado.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -,-V, S• falou
que há empresa que está, há dez anos, respondendo a pro-cesso.
O SR. LUIZ FELIPE KUNZ NETTO- Essa Sete Campos de Piracicaba Ltda., está sendo processada na ) ustiça
Federal por utilização de selos falsos. Em Porto Alegre, o
diretor dessa empresa já foí até presõ pela Polícia Federal.
É uma pessoa ligada ao Deputado Sérgio Zambiase, e não
acontece nada com ela.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- V. S• daria
uma razão, ou imagina uma razão, OJ)elo menos, para que
esse processo leve tantos anos lá em Porto Alegre, sem nenhum recurs-o, sem que haja qualquer decisão da Justiça Federal?
O SR. LUIZ FELIPE ,{UNZ NETTO .:C. "Não tenho
idéia.
O SR. RELATOR (J utahy Magalhães)- Mas o processo
tem andado normalmente, ou, por falta de interesse, as partes
não estão provocando o andamento desse processo?
O SR. LUIZ FELIPE KUNZ NETTO- Não sei, porque
esses dados da Justiça são sigilosos, não tenho acesso a eles.
E como já estou aineaçado de morte, não posso ultrapassar
muito os meus limites, porque daí...

. <? SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) - A acusação
fot feita por um processo provocado na Polícia Federal?
O SR. LUIZ FELIPE KUNZ NETTO:.::... Sim. A Polícia
Federal trouxe esse ...
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Foi provocado
por denúncias, oU foi uma ação espontânea da Polícia Federal?
O SR. LUIZ FELIPE KUNZ NETTO- A Polícia Federal descobriu uma gráfica fria na épOca. onde esse empresário
estava envolvido. Eles faziam talões frios. Inclusive havia até
envolvimento de pessoas, de mais baixo nível, do ICM, não
digo que seriam fisCais de ICM do Estado, mas talvez pessoas
fazendo cursos. Inclusive os jornais da época dizem até os
nomes dessas pessoas que estariam envolvidas com esse empresário.
Então, ele veio preso para Porto Alegre, e foram inVesftgar. Talvez nessa época tenham descoberto a utilização de
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selos falsos. Ele respondeu na Polícia Federal e agora está
respondendo na Justiça Federal, mas continua s~ndo o maior
provocador dessa situação, porque é o maior empresário de
lá.

O que cito nas minhas denúncías é o seguinte: é preciso
retirar de circulação os bandidos; não adianta multar um bandido e deixar ele solto. É necesSário_encontrãi meios de retirálos de circulação, talvez ·através dO Cade, do Miii.l"stério da
Justiça. O Cade tem condições de fazer isto; ele pode, por
lei, até fazer intervenção dentro das empresas. E a denúncia
já foi feita em dezembro de 1989.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Como eu não
estava presente, eu gostaria apenas de rememorar: V. s~ disse
que a denúncia para o Cade foi feita em 89.
·
O SR. LUIZ FELIPE KUNZ NETTO- Em 12-12-89.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) - Não houve
nenhuma manifestação daqui?
O SR. LUIZ FELIPE KUNZ NETTO - Houve uma
manifestação muito suave agora em junho deste ano, quando
começaram a solicitar o custo das empresas; mas este trabalho
não terminou ainda; foi iniciado em junho de 1992 e ainda
nao foi concluído. Quer dizer, é um trabalho muito moroso,
muito lento, rrem se fala mai_~etp uriência; não-s_e_pode nem
falar mais nisso. · ·· -· ·

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) - Quanto se
paga de impostos?
O SR. LUIZ FELIPE KUNZ NETTO- Dependendo
de produt-O, as bebidas estão na faixa Qe 100% a 144% en~~e
!PI e ICMS. Isto é que permite a sonegação, porque a taxa
é muito alta. Cito o exemplo da Brahma e da Antártica:
se uma dessas empresas praticasse o dumping, ela fecharia
-a outra numa semana, utilizando-se dos impostos, não recolhendo os imp-ostos. Isto é o que está ocorrendo lá. Há empresas que não têm mais condições de salvamento, já estão perdidas. A minha empresa, nem sei mais o que vai acontecer
com ela.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -Esses 140%
correspondem a ICMS e IPL A empresa está deíxãndo de
pagar todos os dois?
O SR. LUIZ FELIPE KUNZ NETTO - Ou então
ela vende sem nota e dá eSSe iffiposto Coffio desco:Dto na venda
da mercadoria. Quando vende sem nota, _ele não cobra o
imposto do comprador; ele simplesmente dá aquele desconto.
cobra só o líquido da mercadoria, em vez de cobrar o bruto.
Então, isso representa. no preço final, 30% a 40%. É isto
que estou denunciando: o- dumping predatório, quer dizer,
. a prática de preços abaixo de custo.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Quanto a esse
fato de não haver providências do próprio Cade, a não ser
essa que V. s• .está enunciando. E essa demora na Justiça
Federal, V. EX"-tería- assirtl"Uma iúéia para nos apontar, por
que não está havendo uma agilização? Seria alguém responsável por isso? Teria de ser alguém de prestígio suficiente
para evítar que esse processo tivesse andamento?..
O SR. LUlZ FELIPE KUNZ NETTO - Dentro da
Justiça não sei o que poderia ser feito. O que estamos apresentando para o Governo, pois_estou representando vários empresários do Rio Grande do Sul ... Inclu$iV'_~, outros foram ameaçados; há um empresário de ·santa- Maria que também foi
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ameaçado. Tentani.os fazer denJro·do nosso Sindicato um Grupo de Trabalho para tentar moralizar o sindicato e essa pessoa
foi ameaçada, inclusive, os filhos. Se a pessoa tiver filho é
melhor cair fora desse grupo de trabalho.
Então, é difícil se conseguir um trabalho, porque todos
têm medo.
O que sugerimos pat-a:' o Governo - vim a Brasília e
já estou há duas semanas-....;_ é que seja feítá ccim · a··m.aXIma
urgência; isso teria de ser feito hoje, um grupo- de trabalho
de cinco, seis, dez oficiais do Estado do Rio Grande_do Sul,
que estão sendo prejudicados e que querem resolver essa

situação. Esses empresários auxiliariam o Governo_ gratuitamente. Não querem nada do Governo. Trabal_haria_m._ de_ graça
para o Governo. Mas, desde que esse grupo de trabalho fosse
oficial. com a participação do Governo at_ravés de um representante da Receita- Federal e um do Cade. Ou seja, seria
feito um acordo Chamando esses industriais, e esse grupo de
trabalho faria uma reunião com eles. Decidiriam o preço mínimo baseado nos custos, ao menos para viabilizar, no momento,
essa situação de inviabilidade do setor. E,ntão, baseandp-~e
nos custos, fazer um acOJ:Qo dos pre-ços mínjmos. E esse grupo
de trabalho iria auxiliar o Governo na_fi_sc~lização, inclusive,
denunciar as empresas que não cumprissem esse acordo~
Esse grupo de trabalho iria fiscalizar diariamente, porque
temos as informações que o Governo ainda não têm. O que
eles vão levar quatro anos para resolver, poderemos resolver
em sessenta dias. Mas, a Receita Federal não quer fazer isso.
Eles endureceram e não querem o grupo de trabalho. Não
sei se é o problema da interferência dos eii)presários. E esse
grupo de trabalho não interf:eriria na fi_sgtli~ação, seria um
trabalho paralelo e que pegaria os sonegadores por_ um outro
lado, pelo lado dos preços abaixo do custo, porque o Cade
tem poderes de dar grandes multas para as empresas que
praticam o dumping e, inclusive, poderá até fazer intervenção
dentro das empresas - pelo menos é o que tenho lido na
lei. E as penas de reclusão também são de dois a cinco anos
-Lei sobre o D_ir_elto Ec_onômico.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Gostaria, antes
de fazer qualquer outra intervenção. de solicitar aó Presidente
para que tomássemos -algumas providências para s_abermos
do Cade sobre o andamento desse processo, quais as próvidências que estão sendo tomadas, como está sendo acompanhado, e as denúncias que estão pelo meiOs sendo examinadas
e investigadas para termos informação se isSo está indo adiante
ou não. Não sei se teríamos condições de saber na Justiça
Federal também sobre o andamento do processo. Se tivermos
condições, seria importante sabermos se há algum erro no
processo; se há alguma razão de ordem processual que esteja
impedindo o andamento dessa questão no Rio Grande do
SuL Mas, o Cade acha que isso daí é de imediato e acredito
que o Ministério da Justiça é interessado em dar uma resposta
mais pronta a respeito dessa questão.
Agora, não sei se essas indagações já foram feitas pelo
Senador João Calmon; dispõe V. s~ das cópias das denúncias
feitas aos diversos órgãos governamentais? Se puder, gostaria
que nos fosse entregue.
O SR. PRESIDENTE (Ronan Titq) - Pois !lão. Se o
nobre Senador-Relator Jtltahy Magalhães me permitir. No
caso de denúncias que possam ter ameaças de vida, V. s~
pode entregar sob sigilo que será manti_do; a-ee_1_1as usado para
o nosso contato com a Receita e com o Cade, não mais.
Não daremos publicidade.
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O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) - E a relação
das maiores empresas sonegadoras?
O SR. LUIZ FELIPE KUNZ NEITO- Também posso
fornecer.
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) -Sr. Depoente,
sou testemunha de que V. S' já está em Brasília há muito
tempo nessa tentativa patriótica - como disse muito bem
o Senador João Calmon -,e no momento em que o Governo
vê a sua inviabilidade, se não tiver urna arrecadação maior,
tanto que apela para um reajuste fiscal - e empenhei-me
com o Ministro da Fazenda e com o Diretor da Receita para
que o recebessem hoje, e parece-me que ficou marcado para
às llh da manhã- a minha pergunta é a seguinte: o Diretor
da Receita o recebeu hoje?
O SR.LUIZ FELIPE KUNZ NEITO- Telefonei para
o Secretário da Receita Federal, dizendo que não podia comparecer porque estava preparando este meu depoimento. Inclusive, também, fiquei um pouco receoso porque ontem en. trei com uma denúncia junto à Procuradoria-Geral da República, denunciando por crime de prevaricação e por crime
de omissão o Delegado Romeu Tuma, os Supeririteridentes
da Receita Federal e o Delegado da Receita Federal de Porto
Alegre.
Por isso fiquei receoso de comparecer hoje na Recetia
Federal, porque não sei se tomaram conhecimento dessa denúncia e qual seria a reação deles.
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Disponho-me,
se· V. s~ assim o quiser, a mãrc3.r um outro horário e ir com
V. s~ ao MiniStro da Fazenda, ao SecretáriO da Receita para
que seja feitil de viva voz. E pedirei presença de um diretor
do Cade, para que isso seja uma ação ajustada interinstítucío~
nalmente, a fim de que possa surtir o efeito desejado, porque.
segundo a nossa ótica. V. s~ já fez todas as denúncias possíveis.
O SR. LUIZ FELIPE KUNZ NETTO - Não sei mais
o que fazer.
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) -Pois é. Então,
sugiro _a V. s•. se quiser, na hora que terminarmos aqui, que
vá comigo ao meu gabinete e_ de lá peça uma audiência, se
for preciso. ainda hoje â tarde, com o Ministro da Fazenda.
E se não puder, com o Diretor da Receita ou um representante
do Cade. para que essas denúnci~~ possam ser feitas.
O SR. LUIZ FELIPE KUNZ NEITO - Mas gostaria
que fosse com a sua presença, porque sozinho ...
O SR. PRESIDNETE (Ronan Tito) -Ofereço-me para
ir junto.
Com a palavra o Senador Beni V eras.
O SR. BENI VERAS - Como é que eles conseguem
circular com essa mercadoria no Rio Grande do Sul, tão volumosa, sem serem vistos?
O SR. LUIZ FELIPE KUNS NETTO- A Receita Federal está completamente - perdoe-me o termo - liquidada
na área de fiscalização. Não existe fiscalizaÇão de rua da Receita Federal. Então, as empresas podem vender suas mercadorias sem selo de contróle- porque existe o selo e a mercadoria não pode ser vendida sem ele. Nao tem fiscalização
sobre a utilização ou não do selo. Fizemos um esforço muito
-grande junto ao ICM do Estado do R~o Grande do Sul para
que autuassem os caminhões que não tiVessem o selo. _No
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zação imediatamente. Temos a denúncia do Presidente da
Associação dos Auditores Fiscais,_ Dr. Nelson Pessuto. que
declarou, sob juramento, que para cada um cruzeiro que se
arrecada neste País há um cruzeiro de evasão. Então, vejam
ral, que façam eles a fiscalização. Mas eles não se aperceberam
a que pOnto chegamos!
do seguinte: que uma transação permite a ouha. Urna mercaO Dr. Kunz fez-declarações que, vamos dizer~ S3o dramádoria vendida com nota fiscal e sem selo permite uma outra
ticas porque são personalizadas e setorizadas. Sabemos que
transação, isto é, Coin selo e sem a nota -fiscal. Qu-er dizer,
a situação do Brasil, como um todo, é mais ou menos _a mesma.
é débito e crédito.
O~drarnático de tudo isso é que, no ano passado, tivemos
Dessa forma começaram a reconhecer que eStavam comeuina denúnCia de que três divisões de três multinacionais fechatendo erros e houve várias apreensões de caminhões; na época
ram neste País porque não agüentaram a concorrência interna.
eram chamados na Receita Ft?deral. Teve uma época em que
Um diretor de um departamento da GEme disse o seguinte:
a Receita Federal não podia mais fazer apreensões de merca~·Temos melhor tecnologia, temos ·melhor processo. mas não
dorias porque não tinha nem mais depósito para colocar os
agüentamos concorrer, porque na soma do nosso faturamento
produtos. Então, pararam com esta prática. Não adianta fazer
estamos pagando 36% de impostos. Mostro para o senhor
isso quirize dias e depois não -dar continuidade ao trabalho.
o meu concorrente, que produz o mesmo produto, que tributa
20%, tendo confessado em balanço e não acontece nada"!
O SR. BENI VERAS --Sinto a Receita conivente com
O ex-Presidente Tancredo Neves, quando ungido pelo
o caso. Precisaria a Receita ser COnivente com ·o éasof-POrcjtie
Colégio Eleitoral, a-o ser cumprimentado, no dia 15 de janeiro
é muito evidente a fraude.
de 1985, entusiasmado, citou uma frase - que depois vim
O SR LUIZ FELIPE KUNZ NEITO - Não entendi
saber que é do Max Weber: "O moço está morto" - ou
a pergunta.
seja, a ditadura está liqüidada -,--"mas retirar os escombros
do morto vai demorar muito mais e exige-- de nós não mais
O SR. BENI VERAS- A Receíta deveria ser-conivente
heroísmo, competência''.
então com o caso?
Então, isso tudo é resquício de um regime fechado. Não
O SR. LUIZ FELIPE KUNZ NEITO- Não digo que
posso admitir que exista uma democracia no mundo em que
seja conivente.
a sonegação ... Hoje, nos jornais, lemos uma declaração do
Ditetor da Receita dizendo que a sonegação no Bra~il pode
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Complacente.
chegar a 59%, não mais a 50%, como diz o_ Sr. Pessuto,
O SR. LUIZ FELIPE KUNZ NEITO- Ou não tinha
mas 59%! Então, vejam a que situaçãO chegamos!
condições, porque não tínha fiscais.
Outra denúncia que venho fazendo pelos jornais. pouco
O SR. BENI VERAS -Tem que haver denúncias, po-rnotiCiada e pouco repercutida - como diz o Senador João
Calmon -que em 1973, o débito externo brasileiro era 50%
que aí fica fácil para eles acompanharem o caso.
da iniciativa privada e 50% do setor público. Hoje, só o setor
O SR. LUIZ FELIPE KUNZ NEITO- Eles têm dificulpúblico deve. Por quê? A iniciatiVa pdvada pagou e o setor
dade de fiscais. A máquina da fiscalização está completamente
público utilizou essas reservas, ou para emitir cruzeiro--em
desmontada, pelo menos nos cantatas que tive. Na Receita
cima- de cruzeiro, ou para cobrir diviSas da nossa rec_eita.
de Porto Alegre percebi, isso,- a tremenda dificuldade de fisNão
queremos olhar para dentro. Nenhum país do mundo
cais. Está cOmpletamente desaparelhada a Receita. Teria que
vive com uma arrecadação de 21% de seu PIB. Hoje a nossa
se utilizar dos fiscais do ICM.
arr~-~dação é de 21_% _do PIB._ Esta.mos com a Argentina,
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) --Senador Beni
aqui 9o ~ado, arrecac!ando 30% do :PIB e o Ministro Domingos
Veras, já denunciamos aqui nesta CPI que o quadro de fiscais
Cavallo dizendo: "preciso arrecadar mais na PreVidência Soda Recefta Federal é da ordem de 5.129. Parece que estão
cial, porque senão não tenho condições de mantê-la". O Chile
contratando mais 500 concursados.
arrecada 30% do PIB; o México 31%. Estamos querendo
Pois bem, a Noruega, s6_para o -,g-uarnecimento de sua
tocar nossa vida com 21% do PIB e, quando as coisas acontefronteira, fiscais de aduana etc .• um país de tamanho pequeno,
cem, colocamos culpa no FMI, que a Albânia. a China e
um país civilizado - em que a prática--da sonegação não
a Rússia já ingressaram! Se a culpa é toda do FMI. vamos
deve ser tão grande quanto a daqui - tem cinco mil fiscais
fazer O seguinte: vamos sair do FMI. Ninguém é obrigado
só para o litoral. Neste Brasil colosso, com sete mil quilómetros
a entrar no FMI. Somos sócios fundadores. Se sairmos, a
de litoral, que faz divisa com 10 países da América Latina
China e outros países vão bater palma: a Rússia, entãó;meu
e mais 8 milhões e 500 mil quilómetros quadrados, temos · Deus do céu, vai bater palmas porque sobrarão mais recursos.
5.129 fiscais, a maiória:-deles na área burocrática!
Na verdade, não queremos nos cingir às regras do FMI, porque
Temos um Serpro desaparelhado. O SERPRO não funo FMI diz: "Vocês têm que arrecadar, no mínimo, o exigido
ciona- segundo depoimento de seu Presidente. Antigamente
para cobrir as despesas da máquina, no mfnímo!" E depois,
ele funcionava e emitia letra, emitia unia -nota de faturamento
estamos fazendo mais dívidas externas ... todos os dias o Senado serviço que havia prestado. Agora, ele trabalha só por
do aprova mais uma dívida externa. O metrô de Brasília vai
dotação orçamentária, sempre minguada. Às vezes dispõe de
custar 600 milhões de dólares, todos tomados emprestados
equipamento, de pessoal, e não tem como fazer a fiscalização
lá fora. Nem um tostão de capital nacional. Depois, vamo~
cruzada, a fiscalização de gabinete, a fiscalização Via compudizer: essa dívida já. está paga. Não queremos pagá-la.
tador. De maneira que há um desaparelhamento que chego
O SR. BENI VERAS -A bebida tem uma tributação
a pensar que é intencional.
muito alta. Então, a arrecadação deveria orientar o seu traba_-_
Com a arrecadação e os ·números que temos hoje no
lho preferencialmente para ela.
Brasil, não adianta reajuste fiscal se não houver uma físcaliinício, ·as fiscais de selo diiiam-rile Simplesmente o seguinte:
o nosso interesse é pela nota fiscal; se a empresa tem nota
fiscal, se o caminhão passa no posto fiscal e tem a nota, não
nos importamos, porque o nosso ICM está garantido. O Fede-
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O SR. LUIZ FELIPE KUNZ NETTO -Claro!
O SR. BENI VERAS - Porque tem um rendimento
alto. Se fosse um item que pagasse pouco imposto, vá lá
que deixasse passar. A bebida tem um índice muito alto de
imposto.
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raria a minha atuação, tão modesta nesta reunião, sem fazer
uma reflexão sobre o Rio Grande do Sul. Essa evasão fiscal,
que desperta uma ira patriótica, sagrada, louvável em V. S\
existe em todos os demais setores da economia?_ Cfdo que
não, porque se houvesse uma sonegação tão criminosa, tão
vultosa, em todos os setores da economia do Rio Grand~
do Sul, ele não apresentaria alguns dos índices mais favoráveis
da sociedade brasileira, em termos de_ Educação, em termos
de CultUra, em termos, até mesmo, de educação política.
creio que' comparando com estados que parecem pertencer à India e não_ à República Federativa do Brasil, em que
os índices de miséria são realmente quase inacreditáveis, o
Rio Gra-nde do Sul ostenta, no seu conjunto, um nível de
vida que é invejado por muito mais- da metade Ou 70% daS
demais Unidades da Federação, inclusive algumas aqui fulgurantenlente representadas pelos Senadores Jutahy Magalhães
e Beni V eras, e alguns setores de Minas Gerais, que repre-sentam quase que sucursais do Nordeste.
O Rio Grande do Sul não deve ser um recOrdista de
sonegação de impostos no Brasil, porque ela resulta também
de falta de educação ou de educação insuficiente. O Rio Grande do Sul dá lições ao resto do Pafs. Por exemplo: para a
Educação, seu Estado não destina apen~s 25% da receita
de impostos estaduais; ele destina 35%. As diferenças são
visíveis até no aspecto dos gaúchos, quando comparado com
o aspecto dos sofridos sertanejos do Nordeste, trabalhadores
que quase se equiparam aos párias da Índia, de um passado
remoto- creio 'jue, hoje, o número de pá rias diminuiu substancialmente na ndia, graças ao estadista inspirador que foi
o Mahatma Gandhi.
Essa sonegação de impostos, V. s~, que é- um bfavo lutador, que merece a nossa admiração, o nosso respeito e a
nossa gratidão pela intrepidez de vir aqui fazer denúncias,
pode confirmar ou desmentir que ela é maior, mais chocante,
mais criminosa, mais avassaladora, na área específica das bebidas, e não de um modo geral, nos outros setores da economia
gaúcha, que é, em termos brasileiros, uma das inais prósperas
- também sou de origem nordestina, parte baiana, parte
pataibana - , não diria de país desenvolvido, mas de país
em desenvolvimento, num nível bastante invejável em relação
-a outras ilhas de pobreza e de miséria do nosso País?

0 SR. LUZ FELIPE KUNZ NETTO- Depois do cigarro é a bebida que paga mais IPI, não é?
O SR. BENI VERAS- É. Tem que haver conivência.
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Eu pergunto ao
Relator se deseja se pronurici3r.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- O Presidente
estava falando e eu li hoje também uma notícia que achei
interessante: na Argentina, o Ministro Cavallo deu uma informação a respeitO do aumento da arrecadação, que ele atribufa
a urna decisão burocrática, administrativa: o aument_o de ficais.
A fiscalização aumentou o número de fiscais e: com isso,
aumentou a possibilidade de arrecadar melhor. Isso deu condições a que ele fizesse o trabalho que está fazendo, que tem
sido tão elogiado pelos outros países, embora agora comecem
também a surgir dificuldades por lá.
Mas, Sr. Presidente, acho que, como acabou de dizer
o Senador Beni Veras, mercadorias corno bebida e cigarro,
sobre· as quais incidem impostos seletivos, cujos percentuais
são muito grandes, deveriam merecer uma ação também sele. tiva por parte da fiscalização, com vistas _a uma arrecadação
maior, porque são os tributos aplicados sobre esses produtos
e s_obre os carros que dão_ a maior receita para o País.
Mas, nesse caso especffíco, as medidas que V. Ex~ está
tomando, Sr. PreSidente, de levar o depoente à Receita, talvez
ainda hoje, vão pelo nlenos possibilitar a que os órgãos da
União expliquem por que. até o momento, não foram tomadas
as devidas providências em face- de denúncias tão sérias, tão
claras e tão fáceis de serem apuradas. _Se V. Ex~ conseguir
levá-lo, acho que prestará um grande serviço ao País, como
vem prestando há muito tempo.
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)"- Muito obrigado.
Pergunto aos Sfs. Senadores se têm mais algum questionamento ou se querem usar da palavra? (Pausa.)
Por favor, com a palavra o Senador João Calmon, o
mais obstinado de nós todos, não só na Educação, mas também
O SR. LUIZ FELIPE KUNZ NETTO- Referi-me espeem prover recursos para a Educação. _
cificamente à área de bebidas. Não fiz comentários sobre qualO SR. JOÃO CALMON- Diante do Presidente, Senaquer outro setor de atividade, mas somente sobre a área de
dor Ronan Tito, que é um sol, sou uma luz de vela. S. EX'
bebidas, em que me concentro. Nossas dificuldades são tão
grandes qUe nãó dá nem tempo para olhar os demais problefoi o único Parlamentar deste País que teve a coiagem cívica
mas que, porventura, existam no .estado. Agora, confesso,
de defender, na sua campanha para Governador_ do Estado
de Minas Gerais, um perc6ritU:al de 50% da receita de impostos
fiz um jUramento e, mais uma vez, confittrto a intensíssimà
sonegação que há no setor de bebidas alcoólicas, não me
para a Educação. S. Ex~ é excessivamente modesto, S. EX1'
é o campeão imbatível!
refiro a refrigerantes nem a cervejas, mas a bebidas que chamamos de "bebidas quentes".
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)"- Aluno de V.
Ex\ com muita honra!
O SR. JOÁO CALMON - Dentro da linha da minha
indagação, por exemplo, uma das grandes empresas de bebiO SR. JOÃO CALMON -Um d_os_nossos assessores,
das dos Estados Unidos hoje opera nO Rio Grande do Sul:
dos mais atuantes, mais eficientes, lembra que, nos Estados
a produtora de vinhos Almadén, que é da Califórnia. Produz
Unidos, há três setores em que os fiscais ãtuariJ. nas fábricas:
nos setores de bebida, de fumo e de armas de fogo. Parece-me 'um vinho, por sinal, de excelente qualidade. O vinho gaúcho,
que no setor de perfumaria também. Creio que uma relação . ' produzido pela Almadén- eu diria- é de_qu3lidade internacional, de nível .realmente muito bom. Uma empresa como
desse tipo poderia nos inspirar, futuramente ou na pririleira
a Almadén consegue sobreviver num3, competição predatória
oportunidade, a apresentação de alguma emenda, de algum
com ·esses campeões de sonegação que V. s~ atacou com tanta
projeto de lei do Executivo, ou quem sabe do próprio Legislativq, admitindo a introdução dessa inovação. Eu não encercoragem?·
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O SR. LUIZ FEL!PE KUNZ NETIO - Eles devem
estai sofrendo muito, apesar de terem um níVel. O pioàlitO
deles já alcança um nível maior, por exemplo, _a classe A.
Eles não atuarn nessa faixa de produtos mais populares, mas
devem estar sofrendo muito. Todas as empresas que trabalham
coni produtos de mais alto gabarito, melhor qualidade, devem
estar sofrendo muito taritbém com essa concorrência desleal,
porque nas áreas populares, por exemplo, na classe média
para baixo, os consumidores querem preço, querem vinhos
mais baratos e com preço melhor. Acredito _qU-e eles devem
estar sofrendo muito com essa concorrência.
- ...
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) -Muito obrigado.
Não havendo mais quem queíra Jaze-r perguntas, passá ã palavra ao Sr. Luiz Felipe Kunz Netto, para que faça suas alegações_
finais.
--
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dente), Jutahy Magalhães (Relator), Meira Filho (Vice-PreSidente), Beni V eras, ESj.)eridião Amin, Elcio Álvares e, ainda, os Senhores Senadores César Dias, Pedro Teixeira e a
Senhora Senadorea Eva Blay, reúne-se a ComissãO Parlamentar de Inquérito destinada a "Investigar a situação-atual
da evasão fiscal no País". Havendo_ número regimental, o
Senhor Presidente, Senador Ronan Tito, declara abertos os
trabalhos da Comissão e solicita ao depoente, Dr. Abnio dos
Santos Diniz, Vice-Presidente Executivo _do Grupo Pão de
Açúcar, que proceda o juramento. Q SenhOr Presidente faCulta a palavra ao depoente para fazer sua explanação. O
depoente ressalta como ponto fundamental a obrigação de
se lutar contra a situação so.cial_que o País atravessa através
de uma mudança da política económica. A presidéncia conceçie a_p~lavra ao relator Sr. S_enador Jutahy Magalhães para
fazer suas indagações. Em seguida, assume a relatoria o Senhor Senador César Dias. Na fase interpclat6ria usam a palavra os Senhores Senadores Esperidião Amin, a Sra Senadora
Eva Blay e os Senhores Senadores Ronan Tito, César Dias-,
é Elcio Álvares. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra os trabalhos e, para constar. e_u, Adriana Tavares Sobral, Secretária da Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada irà a publicação com o apanhamento
taquigráfico que faZ parte integrante desta ata.
ANEXO À ATA DA IS• REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, DESTINADA A [NYESTIGAR A SITUAÇÃO ATYAL DA
EVASÃO FISCAL NO PAIS, REALIZADA EM
12111192 NA SALA 06, ALA SENADOR NILO COELHO, ANEXO 11, COM O OBJETIVO DE OUVIR
O DEPOIMENTO DOSR. ABILIO DOS SANTOS
DINIZ, VICE-PRESIDENTE EXECUTIVO DO
GRUPO PÃO DE AÇÚCAR, QUE SE PUBLICA
COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR
PRESIDENTE DA COMISSÃO.
Presidente: Senador Ronan Ti tu
Vit.:<> Prl'sidcntc: Senador M~ira Filho

O SR. LUIZ FELIPE KUNZ NETTO- Eu não poderia
deixar, aqui, de fazer um agradecimento, porque não estaria
nesta CPI hoje se não fosse o Gabinete Militar da Predenda
da República, por meio de seus Coronéis:_ O Pimenta, Sávio ,
Costa e Feitosa. principalmente, álém de ressaltar o Majof
Jandir, da 5" SessãO," -do 3~ EXército, em Porto Alegre, um
grande incentivador, a pessoa que não me deixou desistir,
porque chegou uma hora em que pensei em desistir· desse
meu trabalho. Ele fOi 3. pessoã, cujas pafavras jamais vou
esquecer; jamais voU esquecer o que ele me disse. Então,
ao Major Jandir, da S•_Sessão, do 3~' Exército_, e ao_S_Coronéis
Pimenta, Sávio Costa e Feitosa, quero deixar ineus agi-adecimentos e meus elogios, porque é de pessoas assim que o
Brasil precisa. E o meu agradecimento -ao S_enador R.Onan
Tito, ·que também se sensibilizou com a primeira audiência
que tive com S. Exa Muito-obrigado.
O SR. BENI VERAS- Gostaria de fazer uma sugestão:
as lojas organizadas de convenção de São Paulo, como Mesbla,
Pemambucanas, firmas, afinal, que trabalham pagando impostos, até pela própria dimensão da empresa, sofrem um
problema muito sério com isso; a confecção produzida marginalmente no Brás, ou por coreanos etc., não pode ser vendida
~L!'lator: Senador Jutahy Magalhtles
· nessas lojas, que não têm condições de comprar sem nota,
Íntegra
de acompanh~mento taquiiráfico.
mas custa bem menos.. Então, todas essas firmas estao nurria
• situaÇão muito difícil; não conseguem competir. ASSim, seria
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Declaro aberta
talvez importante buscarmos alguém dessa área pata examia reunião. Ipícialmente, convido o depoente Dr, Abílio Diniz,
nar. Conheço bem a área e posso ajudar na questão.
para tomar assento à Mesa. (Pausa.)
---Convido o Dr. Tarcísio D. Medeiros, para tomar assento
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Não há mais quem
queira fazer uso da palavra. Antes de encerrar, desejo agrade- à Mesa. (Pausa.)
Srs. Senadores, é praxe, no início dos depoimentos, que
cer, e muito, ao Sr. Luiz Felipc Kuns Netto, porque ele veio
a Presidência leia algumas informações curriculares do deàs suas expensas. Normalmente, quando temos convocado
poente. O Dr. AbHio Diniz é por demais conhecido mas,
alguém para depor, colocamos as passagens à dispo!:;ição. Quemesmo assim, gostaria de ler algumas coisas do seu currículo.
ro ainda convidar a todos os Srs. Parlamentares para que
O Dr. Abílio Diriiz formou-se-em administração de em.estejam presentes na quinta-feira, às 10 horas, quando virá
presas, na Fundação Getúlio Vargas, tendo realizado estágios
a esta CPI, para um depoimento espontâneo, o Sr. Abílio
e cursos de pós-.graduação nos Estados Unidos, em AdminisDiníz, que é Vice-Presidente do Grupo Pão de Açúcar, que
.
tração e em Economia.
se ofereceu também para fazer denúncias na áreas da soneTeve sua carreira profissional iniáada em 1956, inteiragação.
mente dedicada ao Grupo Pão de Açucar, fundado em 1948,
Está encerrada a reunião.
pelo seu pai, Comendador Valentino dos Santos Diniz. A
(Levanta-se a reunião às _l7h25min,)
partir de um certo_ momento_, o Dr. Abílio passou--a dividir
a responsabilidade de administração do grupo corno seu pai.
Ata da 15~ reunião, realizada em 12 de novembro de 1992
Desde 1963 participa de entidades de classe, tendo sido
Aos doze dias do mês de novembro do ano de mil nove- flliidador e Vice-Presidente, respectivamente, da Associação
centos e noventa e dois, na sala n9 06, da _Ala Senador Nilo Paulista de Supermercados - APAS, e da Associação Brasi__Coelho, presentes os Senhores Senadores Ronan_Tito (Presi- . !eira (je Supermercados -ABRAS.

· 3578 Sexta-feira 23

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

A partir de 1974, tornou-se, sucessivamente, membro
do Conselho da Escola· de Adiri1niSúaçãO de Empresas de

Sãõ Paulo, da FUndação GetúfíO VargaS; membro do Conselho
Consultivo do Unibanco; membro do Conselho Superior de
Economia e do ConSelho Superior· de Orientação Poiítica ·e
Social da Federação das Indústrias do_Estado de São Paulo;
membro do Conselho Monetário Nacional, como um dos representantes da iniciatíva privada, até 1989.
O Dr. Abílio Diniz foi condecorado diversas vezes, inclusive no eXterior. Destaco, aqui, uma outorga -do governO ·de
Portugal e da Ordem do Rio Branco, do Brasil. Foi, também,
homem de vendas no ano de 1971; comerciante do ano, em
1979, pela Federação do ComérciO do Estado de São Paulo
e a revista Senhor, em 1982.
---- ·
A revista SenJior, em 1988, considerou-o adminis"trador
emérito do Conselho Regional dos Técnicos de Adininistrâção.
São apenas algumas informações-. O Dr. Abilio.OiiiiZ
é por demais conhecido em todo o Brasil, porque além de
empresário vitorioso, foi, tanibém, do COnselho Monetário
Nacional e atuante nas entídades de_ classe empresariais.
Dr. Abí1io DTriiz, antes· de iriícíã:i- ó ·depoimento, a CPI
tem por norma pedir que o depoente faça o juramento.

O SR. ABÍLIO DINIZ- "Juro, como dever de consciên·
dizer toda verdade, nada omitindo do que seja do meu
· conhecimento sobre quaisquer fatos relacionados com a inves.. tigação a cargo desta Comissão Parlamentar de Inquérito,
destinada a investigar a situação atual da evasão fiscal no
País".
cia~

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Antes de dar
a palavra ao Dr. Abílio Diniz, parã."(J_Ue ele possa faZer-uma
breve exposição, comunico que, após a exposição, 6 depoente
será submetido a questionamentos, a perguntas, a inquisiÇões
dos Srs. Senadores.
Gostaria, também, de esclarecer que o br. Abilio Diniz
se ofereceu para vir aqui dar o seu depoimento às suas expensas. Não quis, inclusive, aceitar a oferta que é normal, que
é tradicional da CPI, de colocar as passagens à disposição
do depoente.
Coto a palavra o depoente.
O SR. ABÍLIO DINIZ-Sr. Presidente, Senador Ronan
Tito, demais Senadores e outras personalidades presentes:
Fico grato a V. Ex~, Sr. Presidente, p9r esta oportunidade
para tentar dar alguma contribuição, mesmo que seja modesta,
para que o nosso País consiga mudar o seu rumo; para que
consigamos inverter a trajetória que esta:rribs segUindo e possamos ter um Brasil melhor para os brasileiros.
Considero a minha vinda aqui coritõ·cibrigã.ç-âOâe colaborar com esta Casa, com pessoas comO o senhor ·e tOdos os
que estão aqui. Só peço a Deus ifue me ajude, com um poder
de síntese, a trazer algo que possa ajudá-los a enfrentar os
noss.os problemas.
Na minha opinião, o porftO fi.Indamental que devemos
atacar é a reversão_ do atual quadro social do País. Não há
mais condição de se suportar o aumento do desemprego, a
diminuição do_ poder aquisitivo, a pobreza, a miséria, a fome,
e, por outro lado, a debilidade cada vez maior das empresas.
NãQ há mais condição de se permitir, passivamente, que a
criminalidade e a marginalidade continuem aumentando, motivadas, principalmente, pelo quadro social atual.
Considero isso como base de tudo; o restante é secundário. Penso, com muita clareza, que devemos estar prepa-
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rados para enfrentar todos aqueles que nos põem empecilhos
e nos dizem: "Não dá. Com essa inflação não dá
para mudar o quadro. Se fizenrios isso o deficit público vai
aumentar. Mas não pode porque temos dívida externa". Não
pôde, não pode.
O quadro ·tem que ser revertido. Temos que tratar do
restante; mesmo a questão da inflação.
Não posso acreditar como este País passou tanto tempo
-dois anos, pelo menos- num agravamento mais profundo
dá Crise social erri noine de Um combate à inflaÇão que neni
sequer teve o seu sucesso.
Partindo do ponto de vista de que esse quadro tem que
ser revertido, para isso temos que mudar a política económica.
E, a meu ver, não há a menor possibilidade de se mudar
a política económica, se não resolvermos o problema das contas públicas, se não devolv:ermos ao Estado mais do que o
equilíbrio; se não devolvermos ao Estado a capacidade de
voltar a investir, desta vez - espero eu - no social. Acho
que já ·paSsou o mõdismo do Estado empresário; o Estado
tem que investir no social e tem que recuperar não só o seu
equilíbrio, mas a sua capacidade de voltar a investir. E para
vOltar a investir e recuperar· o seu equilíbrio, pelo men-os-,
é_ evidente, não há mágica alguma, é óbvio, o Estado tem
que diminUir as suas despesas e, até certo ponto, aumentar
as_suas receitas. Quando-se fala que o Estado tem que aumentar as suas receitas ou que o Estado tem que aumentar tributos,
imediatamente, levantam-se todos, entra a turma do deixa
disso e diz: "não pode aumentar tributos quando gasta tão
mal".
~()""fato é que se não se -der dinheiro ao Estado nest~
momento - estou falando do final deste ano de 1992 parã que ele equilibre as suas contas no ano de 1993, nós
vamos continuar agravando a crise social e vamos ser responsáveis pelo aumento de criminalidade, de marginalidade, de
miséria e de fome neste País. Temos que dar dinheiro ao
Estado neste momento. Temos que pedir que o Estado corte
seus gastos,_ que aplique bem- o que, aliás, é sua obrigação
- , mas vamos fazê-lo concomitantemente. O ponto é dar
dinheiro ao Estado, mas tentar dá-lo de forma inteligente
ou da forma mais inteligente possível. Foi aí que, numa idéia
de se dar dinheiro ao Estado de uma forma inteligente, para
mim, começou a história deste depoimento nesta Casa, a convite do Senador Ronan Tito. Num telefonema que dei a S.
Ex~, na tentativa de ---:- numa linguagem clara lhe dar a
maior força e a esta Comissão Parlamentar para que buscasse
medidas para combater e diminuir a evasão fiscal, nasceu
o convite a mim, e vou tentai juStificar, já que -não gastei
a passagem, mas, pelo menos, estou gastando o tempo, a
miilha pi"esença aqui.
Como é que se pode dai-- dinheiro- ao Governo de uma
forma mais inteligente? Todos nós sabemos que a evasão fiscal
é muito grande. Há estimativas da própria Receita Federal
-de que ronda a casa .dos 50%. Pod<! ser _u,_m ~xagero, mas,
para efeito de contas, acho que esse número pode ser aceitável.
É evidente que essa situação se agravou muito com a recessão
nesses últimos dois anos, mas não só nesses últimos dois anos.
Se olharmos a década de 70, a carga tributária em relação
ao PIB era de 25,4% do PIB. Caiu durante os anos 80. Houve
dois pocos de elevação de carga tributária em 86, no ano
do cruzado, e em 90, no ano do Plano Collor, por motivos
muito claros, a carga tributária passou para 28%, fundamentalmente, devido ao grande aumento de IOF naquela altura.
Mas também houve outros motivos: a extinção do. cheque
à frente
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ao portador teve alguma coisa a ver com isso e também houve
oportunidade de pagamento utilizando-se cruzados novos para
liquidação de dívidas antigas. O fato é que a carga tributária
subiu para 28% do PIB. Em seguida, no ano de 1991, declinou
para 21% e, segundo as estimativas- da J)rópffã.--Receita,_ é
possível - que me perdoe _o Dr. Otacílio, se.- -por- aCã.So,
meus números são imprecisos, mas pretendo atingir uma ordem de grandeza e não a preCisãO absoluta -_qUe cheguemos
a. no máximo, 20%"; não deveremos chegar a 21% de carga
tributária bruta este anb e talvez venhamos até ·abaixo de
20%. Fundament3Imerite, iSSO é fruto de recessão; isSo é fruto
também da credibilidade do próprio Governo, dos últimosacontecimentos que chocaram e abalaram a Nação. Esses
acontecimentos fazem cOin que-as pessoas quase que adquiram
o direito moral de não pagar os seus tributos.
A recessão e as dificuldades financeiras daS empresas
têm sido tão grande nestes últimos anos que.- entre pagar
os bancos ou deixar de pagaros impostos, é evidente que
as empresas acabam lançando mão de todos os meios- muitos
deles não podem ser classificados de sonegação - para pagar
menos impostos. O fato é que isso nos leva a uma carga
tributária que, neste momento, é absolutamente insuficiente;
terá de aumentar. Volto ao ponto de que o fundamental é
aumentá-la de maneira inteligente.
Eu gostaria de fazer um pequeno exercício com ás senhores; a carga tributária prevista para este ano -é da ordem de
20% do PIB. Se não tiVésserrios uma- eVaSão"-fiscal - seria
uma utopia- teríamos uma carga tributária de 40%. Se tivéssemos uma evasão fisCaf senielharite á d_áS-ESfados Unidos,
que, neste momento, foi agravada - 15% -,a nOssa _carga
tributária seria bem maior. Os Estados Unidos são um País
que tem cultura muito_ forte de pagamento de iii:tpostos ,......_
para pagar impostos é- pteciso formar uma CUltura, uma tradição. Se tivéssemos, portanto, urna evasão fiS:caf da Ordem
de 15%, a nossa carga tributáiüi seria os-40% menos_os 15%.__
que nos daria aproximadamente 3-'"i% do PIB. Tritltã e cinCO
por cento do PIB não só não é necessário ao país como também
não é viável, ou seja, não se pode imaginar uma carga tributária acima de 30% num País em desenvolvimento como o
nosso. Não creio que devamos nos basear na Coréia-, que
é um exemplo no mundo atual, ou nos -:hamados ''tigres asiáti~
cos". Na Coréia, a carga tributária é 15% do PIB; na Ásia,
nos chamados "tigres asiáticOs", é de -16% do PIB-. Há uma
explicação para isso: praticamente não há previdência por
parte do Estado; aqui, gasta-se algo como 8% do PIB. Para
que esses países tenham uma carga mais baixa, há uma explicação: isso não foi por acaso, foi por- mérito, creio. Devemos
olhar, por exemplo, a AmériCa Latina, talvez não como média,
porque um País acaba sendQdiferente do outro e tem histórias
diferentes. Mas um país pode ser colocado com uma média
razoável, o caso do Chile, que tem 23% de carga tributária.
Saindo da América Latina, os Estados Unidos têm 28%, o
Japão 29% e, então, passamos para a Europa, onde as cargas
tributárias são mais elevadas. Não podemos nos balizar por
esse países que estão muito a nossa frente. Portanto, creio
que uma carga tributária da ordem de 24,25%- não preterido
discutir precisão de números .:. . . :. seria aceitável. Estamos com
a estimativa de 20%, muito abaixo~
Por outro lado, temos_ de nos conscientízar qüe se não
se mexesse em nada, esse elenco de impostos que temos,
independente de serem os melhores ou não, deveriam gerar,
diante de circunstâncias ·normais de evasão fiscal, uma carga
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tributária da ordem.-··ae -34%-.- que- é IDultO 3lta para 11m país
como o nosso.
Resumo de tudo isso. Se -conSeguíssemos tratar da evasão
fiscal, consequíssemo~_ ~~~lv~~-e-~~~ _p~q~le~~da noite para
o dia e _caíssemos para 15% ou 20% de evasão fiscal- algUma
cóisa· corriO ISSO ~; ief"laríioS~- SirnpleSinente, superávit- nas
contas públicas, capacidade para o Góveni'O voltar a investir-,
cOmo mais, teríam-Os capacidade-áe-baiXã-i-TrilJ)ostOS-.-deEiíxar
alíquotas, porque algo acima de 30% é impensável em- umpaís como o nosso.
____ Por que esta CPI é importaritE? Ela pretende tratar da
evasão fiscal? Isto é extremamente importante. Como não
podemos esperar conseguir diminui_r .a evasão fiscal da noite
para o dia, através dos instrumentos clássicos_, temos de entrar
para outros processos que compensem o tempo que se vai
levar para se chegar a uma perda
razoável, muito lnenordo que aquela que temos hoje.
É eVidente que a melhoria da máquina arrecadadora,
inclusive através do aumento de pessoas, não da qualidade,
porque a qualidade no topo é muito_ boa, mas_ do _aumento
de pessoas de instrumentos de recursos de informática, enfim
-não sou um especialista nisso- ajudará a diminuir a evasão
fiscal.
Realisticamente, não acredito que se consiga resultados
altamente palpáveis em menos de dois anos. Porém, é neces:sário se começar hoje, porque já devíamos ter começado há
cinco ou dez anos e Já estaríamos com esta parte do problema
resolvido. A dimiriuição forte da evas~o __ fisc.àl, através da
melhoria da máquina arrecadadora, leva um determinado tempo, mas, -realisticameilte, não acontecerá, por melhores e mais
competentes que sejam as pessoas, durante o ano de 1993. __
Voltãmos ao ponto:Temos
faZer iSsO para nóS beneficiarmos em 94, em 95, um pouco mais na frente, e temos
de encontrar forma da dar dinheiro ao Governo para o ano
de 93. QUando falo em dar dinheiro ao Govern_o de uma
maneira inteligente é, fundamentalmente, tentando aumentar
a base de arrecadação, que é de novo motivo desta comissão,
qu-e, ao estudar e trata~ a _eva5<lo fiscal, _procura fazer com
que paguem mais correfaniente Os seu·s-tfiliiitos:Fsse me parece, no momento, um princípio fundamental. Témos que aumentar essa base de arrecadacão.
_COmo aurn.eritãt-_:a baSe -dé arr_eCãdaÇão? Qu.tis-~SãO_ os
inSüUmelltos que Se pOde utilizar? O primeiro deles é através
de uma tentativa de reforma de emergência, porque penso
que para aumentar para valer a base da arrecadação se faz
neCessária tiffiã refoima tributária ampla, que espero deverá
ocorrer dentro desta Casa, no ano que vem. Tererrios um
ano para tratarmos disto com a maior profundidade. Dentro
de uma reforma de modifiCãções tributárias de emergência,
o Importante é evitarmos aquilo que se chama os tributos
ou impostos declaratório_s, aquilo que o contribuinte vai declarar.
Estamos numa situação de crise e nela ainda permaneceremos durante um certo tempo. Estamos com a sociedade
traumatizada com problemas de maus exemplos. Não podemos ser ingênuos, imaginando que vamos criar cultura de
se pagar impostos em um ano ou dois anos ou seis meses
ou coisa que o_valha. Temos de, tanto quanto possível, evitar
os impostos que são declarados pelo contribuinte, que depende da declaração do contribuinte e_mais, para aqueles que
são arrecadados independente da declaração.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
Sem querer me ã.Iargar muito, passaria à análise de uma
reforma tributária de emergência,- que está sendo propósta
pelo Executivo.

-

O Senador Rorian Tito leu o meu currículo. S._

Ex~

sabe

que não sou jurista, não sou advogado, não tenho pretensões
de conhecer tudo, nem o suficiente-, mas procurei estudar
porque_ estou preocupado com isto. Já fiz esta declaração de
que se_ não desatarmos_es_te nó fiscal não conseguiremos sair
da situação em que nos __encontramos.
Tenho procurado estudar as possibilidades de se fazer
alguma coisa a essa proposta que vem do Executi'lo~ Parece-me, não apenas a mim, mas a pesSoas ~a ·quem -·co-nsidero
àltamente entendidas e respeitáveis, que essa proposta do
ExeciatíVb ote·m, ho mínúno, alta coerêncíá:-É uma proposta
séria, colocada como medida de emergência, sabendo que
teremos uma reforma tributária, uma reforma fiscal ampla
no próximO ano. E, como medida de emergência, é uma proposta altamente equilibrada.
Penso ser insuspeito para fã.lar nisso~ Não tive _a honra
de conhecer o Ministro Gustavo Krause; conheço muito pouco
o Ministro PaulO Haddad. Não tenho procuração alguma para
defender a proposta do Executivo. PCiférti~- ha minha visão,
ela é altamente equilibrada. Claro que pode ser atacada de
todas as formas e por todos os segmentos da sociedade, porque, neste mcmento, não existe nenhuma proposta de reforma
tributária que enContre unanimidade, neste País ou em qualquer outro, se for para aumentar o número de impostos ou
a carga tributária.
Passarei a uma análise superficial --como digo-- -~a
proposta do Governo.
O Governo institui, na minha opinião, o imposto mais
impõrtilnte nessa proposta: o Imposto Provisório" sobre Movimentação Financeira, anteriormente chamado de ITF- segundo alguns, um arremedo do chamado Imposto Único, proposto e discutido amplamente.
Esse imposto tem, para mim, um ponto fundamental:
ele alarga a base de arrecadação._É inequívoco! Não pódemos
continuar sobrecarregando aquele contribuinte que já não
agüenta pagar e não está pagando os seus impostos; que está
se valendo, inclusive, de recursos judiciais por não suportar
mais· a carga tributária incidente sobre ele. Esse iritposto tem
a vantagem c o mérito- de ser realmente um_ imposto que
alarga a base_compulso·riamcnte, pois não é declaratório;· é
universal. E tem de ser provisório. Aliás, é uma das coisas
que talvez havia uma explicação, um -receio: talvez se pretenda
cobrir um orçamento de dois anos. Mas e_sse imposto dev~ria
terminar em 31 de dezembro de 1993, até para obrigar que
a reforma fiscal - e não apenas a tributária - ocorra e
seja aprovada durante o ano de 1993, para que o orçamento
de 1994 possa estar baseado na ampla reforma fiscal que se
pretende promover no ano que vem. Esse é o primeito ponto.
O segUndo ponto, o fato de o imposto Ser universal,
não significa que não neceSsite de alguns ajustes e acertos.
Mas, como essa proposta é polêmica, creio que devamos
nos deter mais sobre ela.
Há dias, vi pela televisão- -=--como uma demonstração
de imensa boa vontade de entendimento do Executivo com
todos os segmentos da sociedade - , o Governo, através de
seus ministros, dialogando com as lideranças sindiqais a respeito dessa reforma de emergência. Uma das reclamações de
um líder sindical era: "A empresa credita o meu dinheirO
num banco e sou- obrigado a ficar com aquele banco até o
fim. Não posso transferir o dinlreiro para -o banco perto· da
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minha casa, onde movimento a minha conta. Isso é uma inva- _
são, não adianta nada e não tem sentido, Isso não vai a_Iargar
a _base de tributação; pode dar um pouco mais de imposto."
Mas o que vai acontecer? Vem a turma do ''deixa disso",
pessoas que não querem que o imposto passe e começam
a citar os motivos pelos quais ele fracassou na Argentina;
e fracassaram outras experiências. Citam o caso de outros
pafses que reduziram o seu imposto, porque tinham alíquotas
elevadas, como a Austrália - o único caso conhecido - ,
que ainda mantém o imposto, mas com uma alíquota muito
baixa .. Então, vem essa turma e arrasa com o plano. Eles
dizem: "Como é que se vai cercear o direüo 9e o trabalhador
movimentar o seu dinheiro? Mas para tirar de um banco e
colocar em outro ele vai ter que pagar o imposto de 0,25%
proposto." Estes, aliás, é outro ponto que eu gostaria de
questionar: por que 0,25%?
Ajustes desse tipo, que facilitam não só o trabalhador,
mas que vão facilitar as eriipresas com problemas de transferências de caixa.
Acredito que a transferência interbancária para a mesma
pessoa física ou jurfdica não deveria sofrer a incidência desse
imposto. Um dos _exemplos de pequenos ajustes que podem
ser feitos ~porque vai-se perder alguma coisa, mas também
não podemos estar sempre atrás da ''Lei de Gerson'', de tirar
vantagem em tudo. Não é possível! Algumas coisas têm de
ser feitas em benefício do interesse maior, que é manter o
i~po~to. Is~o_ facilitará para a:& empresas e para os trabalhadores.
__ Outro ponto citado pela turma do "deixa disso", contra
ess_e imposto, é que a sociedade, imediatamente, vai descobrir
uma série de rnançiras de se livrar desse imposto: Ou ·seja,
que haverá pagamentos em dólar, que se usará dinheiro "'vivo", que se endossará um cheque várias vezes etc. No caso
do endosso do cheque, basta uma regulamentação do Banco
Central, anunciando que o cheque só poderá ser endossado
uma única vez, e acaba o problema!
Mas aqueles que não querem que o imposto - a meu
ver, extremamente importante, porque vai realmente alargar
a base de tributação -seja institufdo usam de todos os argumentos - inclusive porque são justos, mas não são importantes no todo para invalidar a idéia.
Então, pequenas correções podem ser feitas; problemas
podem ser resolvidos com a regulamentação; e esse imposto
tem de funcionar. Até pergunto: por que 0,25%? A idéia
inicial era de 0,5%; depois, falou-se em 0,3%. A meu ver,
ou o Governo está com medo de implaritar uma alíquota
talvez de 0,3% 0,4 ou até 0,5%, temendo uma repercussão
negativa e muita pressão por parte daqueles que não qu_erem
a implantação, ou temendo que o imposto não funciOne, pOrque a alíquota é alta. Penso que é tão alta a de 0,25 quanto
a de 0,3% ou 0,4. E não se deveria perder aí a oportunidade
de se aumentar um pouco mais a arrecadação, dentro do
princfpio de não onerar aqueles que já pagam excessivamente
seus tributos.
Com relação ao Imposto sobre Valor Agregado, esse
imposto;--na realidade, é uma cópia do ICM - não sei se
a Receita jâ tem- definídos os -critériOs de como vai tratar
os salários nesse valor agrcigados: se os salários estão fora,
como é o real princípio, porque o valor agregado são apenas
os insumos ~ os salários não são -tratados como insumos~ ou
s.e os salário-s entram. Isso é importante. para a definição da
alíquota.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção H).

Parece-me que a alíquota de 7% é exceSsivamente elevada
para um caso: se salários ·nao entram como valor agregado,
e me parece razoável se, por um acaso, ele entrar como valor
agregado.
De qualquer forma, é um imposto que apresenta mais
justiça, mais facilidade, inclusive, de controle, até porque
há uma história: Já temos toda a mecânica do controle do
ICMS. É um imposto muito parecido ou talvez igual; é um
imposto mais justo, porque incide sobre o _valOr agregado
e não sobre o faturamento. Vem substituir aberrações fantásticas que temos no nosso sistema tributário, como a memória
falha, penso eu; e peço a Deus que o Supremo Tribunal Federal reconheça a inconstitucionalidade não apenas pelo lado
jurídico da questão, mas pelo lado económico, onde as empresas não têm condições: aqueles que não pagaram -que são
a grande maioria-; empresas que não se beneficiaram desse
imposto, aumentando seus lucros, porque tiveram prejuízo
- em torno de 60 a 70% neste País, no ano de 1991 - ;
são empresas que não fízeram ca:ixa.
O Finsocial é um imposto criticado pelo Líder Sindical
Luiz Antônio de Medeiros, em um artigo que escreveu.
Espero que haja, por parte do Supremo Tribunal Federal,
o julgamento a favor da inconstitucionalidade. Isso não vai
"quebrar" o Estado, como muitos dizem. O Estado tem condições de negociar o valor depositado com as empresas, porque
aquelas que conseguiram depositar foram as que tiveram lucro; o Estado pode negociar a devolução; pode acertar futuramente. Ao passo que se for cobrar, mesmo a longo prazo,
das empresas que não depositaram, porque não tiveram condições, não só poderá inviabilizar um número muito grande
de empresas, como retardará, sem dúvida, a retomada dos
investimentOs do setor privado.

Portanto, parece-me que a instituição desse imposto adicional sobre o valor agregado traz amplas vantagens para
a Receita, para o contríbuinte, para a sociedade.
Há uma pergunta formulada no ar: Por que não se acopla
isso_ ao ICM e não se acerta, entre estados e municípios,
a forma de repartição dessa parte de urna maneira que pudesse
ser tudo acoplado, agrupado, facilitando o controle por parte
das empresas e também a fiscalização por parte da Receita?
Mas é um detalhe técnico. Deixo á pergunta no ar, não me
atrevo·a aprofundar.
Sobre o Imposto Seletivo Especial, que pretende substituir - ou substitiu - o !PI, precisamos não noS esquecer
que, primeiro, essa é uma reforma tributária de emergência.
Isso não pode ser esquecido, porque se isso ocorrer as· coisas
podem ser questionadas muito contundentemente. Mas para
uma reforma de emergência é -exfre-ma:mente válido, porque
o atual !PI provém, na realidade, destes produtos: pêssegos
em caldas, massa de tomate etc., o que dá muito pouco IPI.
A receita já vem desses produtos.
Vai incidir sobre os insumo_s? Poderá nos colocar fora
de condições concorrenciais até na exportaçãO? Pode. Pode- ·
mos minimizai isso com o câmbio; há maneiras de conseguir
contornar o problema. Não invalida a tese. Portanto, parece-me que vai no sentido correto.
Com relação ao imposto que não foi amplamente divulgado, mas está sen,do discutido, que é o que propõe tfibutar
o ganho finance-iro na fonte, independentemente de ter a empresa lucro ou prejufzo. penso que a idéia ·e Correta.- Ela
vem para contrabalançar a perda causada pela Lei n" 8.2DO,.
_tem uma base aceitável. Se o Governo está sendo obrigado
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a pagar juros reais extremamente altos em virtude da política
económica, parte deles poderia reverter novamente para o
Tesouro.
O princípio é bom, eu o aceito. porque sou contra juros
reais excessivamente altos, totalmen~ç ç:ontra._Achq qu~ ..eles
têni "que- ser ·reais numa situação como .a do l?r.~sil de ~oje,
mas já me referi a eles no início --ou nem cheguei a me
referir; estava falando à imprensa anteS de começar. A única
ferramenta eficiente com que o Governo conta para combater
a inflação é a taxa de juros, por isso ele os eleva tremendamente.
Então, se se tem elevado as taxas de juros e elas ainda
vão permanecer altas- durante um certo tempo. é justo que
uma parte desse ganho real de juros - não se está falando
na inflação, não se está falando daquilo que coincide _com
a variação da UFIR; está-se falando apenas na tributação
do ganho real- faça parte de um aumento de arrecadação.
O perigo são as empresas que já contam: COm isso para
a formação d s_eu preço, ou mantê:m-se dentro çle uma margem
razoável de lucro, ou do equilíbrio, -ou de pequeno prejuízo
à custa desse ganho adicionai. É uma questão que se põe
mas que não invalida a tese, que pode doer mais -a unS, menos
a outros, mas que deve ser mantida.
Dentro da proposta, o único imposto para o qual penso
que o momento não é adequado, é o chamado imposto sobre
os ativos. Ele pode levar- a não ser que tenha uma al_íquota
muito baixa, mas aí ele não Vai conseguir alargar a base de
tributação de forma eficiente- a injustiças em que empr'esas,
mesmo com prejuízos e com ativos altos, com investimentos
muito pesados mas atravessando fases de prejuíZo-, venham
a ter que pagar imposto- que seria, na realidade, o imposto
de renda- sem ter renda, sem ter lucro.
Na situação do País e_ das empresas, tenho uma preocupação muito grande de aliviar a carga tributárias das empresas,
f-'Orque_é através delas que podemos aumentar o investimento,
diminuir o desemprego ou criar emprego; portanto, é fundamental que se preserve a capacidade ou pelos menos a sobrevivência das empresas.
Tenho reCeio desse imposto sobre ativos, principalmente
se a alíquota for representativa para empresas de ativo alto
e se ele não puder ser compensado caso a empresa tenha
prejuízo. É o único imposto que considero mais polêmico.
Mas em linhas gerais, e para terminar - peço desculpas
aoS presentes, ao Senador Ronan Tito~. esta é unia reforma
fiscal, uma reforma tributária de emergência que, a meu ver,
tem grande coerência e precisamos dar essa arma ao Governo.
Temos a obrigação de lutar contra algo muito maior,
que é a fome, a miséria, a situação social que o País atravessa.
Para que isso seja feito, tenlos qüe-Tnudar a política económica.
Não se conseguirá mudar a política e_conômica se não for
aprovada essa reforma fiscal de emergência, neste momento,
pã.I-3-dar fólego ao ano de 93, para que nesse ano sejam feitas
coisas com muito mais prOfundidade e os mecanismos de tributação possam ser muito mais aperfeiçoados.
Há muito mais coisas que eu gostaria de dizer, mas pertenceriam a uma segunda fase, em que haveria mais justiça social,
em que teríamos que nos preocupar com impostos que são
regressivos, enfim, com uma série de coisas que cabem mais
ao estudo de uma reforma tributária ou de uma refOrma fiScal
ampla do que a este momento, principalmente p-orque ultrapassei de longe o meu tempo motivo pelo qual peço desculpas
a V. Ex' 1
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O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Muito obrigado,
Dr. Abüio Diniz. Passaremos, agora, à fase das perguntas.
O Senador J utahy Magalhães, Relator <]esta CP!, pede
precedência, que é sempre do Relator; por isso mesmo não
vejo nenhum problema em que ele faça as primeiras pergUntas.
Cabe aquí uma explicação ao Dr. Abílio Diniz e aos
outros participantes.- Haverá segundo turno das elcições.em
diversas capitais e em diVersas cidades; por isso os políticos
têm que correr, pois hoje é o último dia de comícios.
Eu vou à noite para a minha Uberlãndia e o Senador
Jutahy para a sua Salvador.
Com a palavra o Relator, Senador Jutahy Magalhães.
O SR. RELATOR (1utahy Magalhães)- Sr. Presidente,
Srs. S.enadores, vou passar às mãos do Dr~ Abílio as perguntas
que vou 'ini'tialmente f~zer ._ para que S. s~ possa mais facilmente respondê-las. Para efeito de gravação, vou também
lê-las no nik:rofone.
A algumas delas, Dr. Abílio, V. s• já respondeu na exposição que fez. Mas eu gos~aria de saber _primeiro - V. s~
já respondeu a esta-, que impostos o coritribuinte brasileirO
mais sonega. Com a experiênciaqtü!-0 senhor tem como empresário, inclusive como membro do Cons_elho_MQnetârio Nacional, gostaria que V. S' informasse que"impostos o contti-buinte brasileiro mais sone-ga.
O SR. ABÍLIO DlNIZ - Evidentemente que são os
impostos ... Bom, temos que distinguir raPidamente dois tipos
de contribuintes. E existe algo que pode ser classificado como
sonegação e outra coisa que, a meu ver, rião pode ser classifi__ '
cado como sonegação.
Rotular as empresas· qt.ie estão na Justiça recorrendo contra o Finsocial, chamar esses contribuint~§. de sonegadores
do Finsociàl e acusá-los· pela falta de atendimento médico
ou coisa que o valha é Lima injuStiçã -rituíto grande. Temos ,
que distinguir as duas coisas.
.
Quando falo em alargar a base de tributação, não é aqui
onde o imposto é mais Sonegado. As grandes emp_resas,_ as
empresas maiores querem, mas não fazem a- evasão fiscar
- Não é nem por princípios morais; é por impossibilidade
técnica. O Governo sabe, e a Receita, e quando têm que
buscar um pouco mais de impostos vão buscar justamente
aí, naqueles que têm impossibilidade total de fazer alguma
coisa. E por isso que me bato tanto no_semido do alargamento
da base de.tributação; quer .dizer, não é bem o tipo de imposto
que o contribuinte brasileiro mais sonega, é ó perfil do contribuinte brasileiro.
Agora, se o senhor quiser uma resposta mais -técnica,
é evidente que ele sonega aqueles impostos chamados impos.
tos declaratórios. que ele mesmo declara.
Aquilo que é cobrado na fonte, ou é cobrado compl:llsoriamente é muito mais difícil de ser sonegado.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -Qual é a maior
incidência de evasão fiscal? Estaria na áte_a (e_deral, estadual
ou municipal?
O SR. ABÍLIO DINIZ-Eu não teqho es~e dado, Sena·
dor, e por isso não me atreveria a responder. Peço desculpas
a V. Ex~, mas não tenho esse dado.
O SR. RELATOR (Ju••hy Magah les)- V. S• fez parte
do Coiiselhg__Monetário Na(.ional. Poderia informar se no
Conselho MOnetário _N acional_se discut.~ e se resolve a respeito
dessas questões que vão para o Judiciário, que dão causas
a esses recursos para o Judiciário?
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São muitos. inúmeros os casos de recursos contra a União.
Houve alguma discussão na área do _Conselho Monetário Nacional sobre como evitar essf:s erros da próPria área?
-O SR. ABÍLIO DINIZ- Senador, eu saí do ConseÍho
Monetário em abril de 89. Naquela altura:-chamo a atenção
para isso, a situação do País ainda era muito diferente~porque
não havia a recessão monumental que se agravou após 90.
Não existiam questões pcilêmicas e- qUe eStão faZendo com
que empresas recorram à Justiça, como o caso do Finsodál,
do PISe da contribuição social, que estão sendo questionados
na Justiça. Isso não acontecia em 1989.
Por aquilo que vivi durante quase 10 anos como membro__
do Conselho Monetário Nacional e por aquilo que ouço contar, o Conselho Monetário ·está fUncionando hoje de maneira
muito diferente; quer dizer, até a sua perTodiCidã.dc não tem
sido a mesma. Enfim, medidas maiores de maçroeconomia
não têm sido discutidas a nível do Conselho Monetário.
Não estou lá, nlas Posso dizer que até 1989 discutia-se
muita coisa de macroeconomia c de formulação de política
económiCa. Os membros do Conselho Monetário eram, na
realidade. pessoas que estavam envOlvidas com a fol-muiação
da política económica do País. Neste momento nada posso
di~~r a respeito.
·
. O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) -Concedo a palavra __ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- V. S• poderia
indicar os mecanismos de que se servem os novos contribuintes
para sonegar? V. S' julga que os meios utilizados pelos sonegadores envolvem, além deles, outros interessados em participar
das van~ag_ens proporcionadas pela evasão fiscal? Quais seriam
tais interessadOs? Julga v. s~ que os consumidores de bens
e serviços contribuem para a sonegação fiscal?
O SR. ABÍLIO DINIZ- Nobre Senador Jutahy Magalhães. em priri:teiro lugar, não sou um especialista em sonegação físcãl; segundo, é muito difícil especificar-se iSso através
de tipos de impostos ou de mecanismos que possam .ser usados.
Com a experiência qUe tenho, trabalhando com uma empresa
grande, espalhada praticamente por todo o território nacional,
não tenho _muitO a contribuir nesse ponto.
O de que nos damos conta- e volto novamente à mesma
palavra técnica- é que os impostos que são declarados pelo
contribuinte, principalmente pelas empresas menores ou pelos
prestadores de serviços, são impostos mais facilmente passíveis
de não serem pagos corretamente.
A meu ver, o pritlcipal diSsó é Que não conseguimo_S
criar ainda no país uma cultura de pagamento correto dos
impostos. Essa cultura não existe dentro d;1 sociedade b.rasileira, e o que é pior.- os últimos acontecimentos dos últimos
tempos, dos últimos anos, levaram a piorar muito maís esse
quadro. levaram quase que a sancioriãr o direito da impuní.: ·
dade, o direito de não se dar _dinheiro a um Estado __que não
o utiliza bem e dá publicamente, em muitos casos, demonstrações de que não age também corretamente. Isso foi agravado pela falta de credibilidade do próprio Governo.
Não acredito que eu possa trazer qualquer contribuição
a esta Casa ou a .esta CPI, te_ntanto mexe_r _nesse ponto que
não conheço em profundidade. Acredito que a_R_e_c_eita Federal conhece os métodos, a forma, principalmente; sou testemunha por ter vivido naquela casa, por ter acompanhado vários
Ministros da Fazenda com os quais tive a felicidade de ter
algum~ privacidade, homens dignos. Na Receita Federal te-
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mos pessoal altamente especializado. c que _nada fica a dever
a outros paiscs muito-mais avançados que o nosso.
O que tem que ser feitO nesse sentido_, é dar_rec11rsos
a esses homens para que eles possam mostrar os seus conheci~
mentos, que resultem cm medidas práticas, e que possam
ser muito mais cfetivo_s; mas para Isso_ eles precisam de recursos.

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) ,-Procurarei ser
mais objetivo. V. s~ poderia esclarecer quais fOram os efeitos
da aplicação da Lei n" 8.200, de 1991, que dispõe sobre a
correção monetária das demonstrações financeiras para efeitos
fiscais ou societáriOS, cm relação ao .resultado de suas empre~
sas, apurado no período base de 1990?
O SR. ABÍLJO DINIZ -No nosso cas.o é" muito fâc11
responder. Tivemos -prejuízo operaCiOnal no ano de 1990 e
um cquihbriO rio ano de 1991. No nosso caso, -não tivemos
nenhum benefício com a Lei n" 8.200.--A meu ver~ essa lei
foi um equívoco na sua- formulação. Num quadro recessivo
corno o de hoje, de dificuldades, as empresas se aproveitaram
da formulação da lei; as empresas que realmente tiveram lucro
se beneficiaram da Lei n" 8.200, é evidente. No nosso casonão, porque tivemos prejuízo operaciõnal e para nós é inócuo;
apesar disso, acredite que esse imposto sobre ganhos financeiros tem a razão de ser.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Com a experiência que v. s~ tem. perguntaria: com esses furos legais
que exisfem na nossa legislação, V. s~ poderia apontar alguns
que poderiam, sendo sanados, resolver cm parte essa evasão
fiscal e essa demanda judicial que existe contra a União?
O SR. ABÍLIO DINIZ - Não, nobre Senador. O càso
mais claro é o caso do Finsocial, e não vejo como' pode ser
revertido. Acredito que o Finsócial tem que se apagar e começar de novo. E, aí, veJo com inteligência do Governo, realmente, a criação de um imposto para substituir. Vamos substituir
aquilo que no mínimo é polêmiCo. É _o imposto que os juristas
consideram absolutamente. in_constitucional e os economistas
consideram uma aberração. É um imposto que tem história,
inclusive, pois começou com lilila alíquota de 0,5% depois
foi subindo até chegar a 2~. em algu~s casos, como desmons-.
tra o Sr. Luiz António Medeiros, Presidente.da Força Sindical,
Líder Sindical. O FinsO.cial, os 2% sobre -O faturamento cheM
gam a representar 25% da folha de pagamentos e:m alguns
setores.
Se não houvesse o Finsocial, poder-se-ia _empregar mais
25%. É um raciocíil.io muito simplista de sindicalista, mas
é um raciocíniO- profundo que demonstra a fortíssima incidência em alguns setores desse imposto.
Nobre Senador, penso que não é por af. A Receita Federal deveria abandonar a polemica, riludar, fazer o que tentou
no final de 1991. Tem que ser feito agora, sem dar margem
a qualquer contestação judiciaL O Congresso precis-a apoiar,
dar respaldo legal, para que as modificações sejam feitas de
maneira que não encontrem amparo para queStionamento posterior. Não interessa a ningUém neste País que venhamos
a fazer novamente uma reforma fiscal de emergência, porque
não podemos esquecer que fizemos uma em 1991, ou tentaT?os
fazer uma em 1991 e que não resolveu o problema. Precisaríamos fazer agora uma que desse certo e que resolvesse o
problema de 1993.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) - Cito, por
exemplo, aquele caso que foi muito _explorado nos jornais,

Sexta-feira 23 3583

sobre a importação de carros pelos partidos políticos com
isenção de impostos. Esse é um caso simples e não atinge
um grande valor, mas de qualquer maneira é um dos furos
da nossa legislação.
No caso do Finsocial, acredito que existe, não tanto uma
discussão a respeito da inconstitUcionalidade do Finsocial, mas
a respeito do aumento da alíquota de 0,25% para 2%, porque
os Tribunais reconhecem o pagamento, me parece, até 0,60%.
não me lembro bem. Essa discussão não é tanto da inconstitucionalidade do Firisocial.
V. s~ fe"z uma exposição que considerei muito apropriadaquanto _à necessidade dessa modificação, com essa chamada
reforma fiscal de emergência. Todos nc?s cons!d_eramos que
seja um fato absolutamente necessário. Mas quando se inicia
a discussão, começa a divergência Quase que total e absoluta.
Estamos vendo um exemplo com a proposta que foi encaminhada ao Congresso e as reações que_ estão surgindo contra
essa proposta. Infelizmente nos prendemos muito a essa discussão. Considero que V. s• tem toda a razão quando diz
que, se nada concedermos, teremos um ano de 1993 _em que
não poderemos imaginar o que vai acontecer com a eVolução
d~ Crü;e ~ocial.
-· - No caso do Imposto ProvisóriO de Movimentação_Financeira, parece que v. s~ que deu razão àqueles que gostariam
de uma pequena modificaçãO~ mas não a contribuiç_ão dessa
alíquota de 0,25% nas transações feitas para um mesmo CPF,
por exemplo.
O SR. ABÍLIO DINIZ - É. alg9 que não invalida a
tese; são pequenas modificações e algumas regulamentações
que,_certamente, até.o Banco Central poderá fazer, sem que
esteja,na lei, que cubra_ determinadas brechas, elimine perturM
bações. C_omo exemplo, poderia haver uma tentativa de_moneM
tarização ao invés de se trabalhar com cheque; isso pode ser
superado através de regulamentação.
. Citei apenas essa movimentação _interbancária para a rnesM
ma conta, para o mesmo CPF, enfim, para a mesma pessoa
física ou jurídica, conio um exemplo do que pode ser feito
sem invalidar a tese em hipótese alguma. Acredito que o
imposto é inteligente, pOis expaiide a base de tributação.
O" SR. RELATOR (Jutaby Magalhães)- Às vezes, uma
determinada pessoa faz uma declaração, o jornal publica, e
isso_ se transforma ehi verdade absoluta. Temos sempre ou viM
do, na discussão desse imposto, que na Argentina não deu
certei~ Ontem li uma declaração do próprio Ministro da Economia, Domingos Cavallo, dizendo que, lá, deu certo.
O SR. ABÍLIO DINIZ- V. Ex• tem toda a razão.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -_Ao contrário
do ·quê se transformóti numa.verdade nacional. Que-r diz_er,
houve um fracasso desse imposto lá. Na questão emergencial,
o imposto deu resultado na Argentina. qu~nd? ~ouve modificação, aí sim, começou a haver uma .dtmmmçao da arrecadação. Concordo com V. s~ que esse imposto pode ser aceito
de imediato, para que possamos_ começar a ter uma arr~c_a-
dação maior do que o País necessita. V. s~ fez uma expostçao
sobre os diVersos pontos dessa proposta do Governo, mas
não se manifestou a respeito do sigilo bancário.
O que V. s• teria a dizer sobre o assunto?
O SR. ABÍLIO DINIZ - Senador Jutahy Magalhães,
sou contra que se faça, Ou que ·se quebre o sigilo bancário,
sem que haja abertura de um processo.
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A noite passada, estava vendo o Mini~tro do Planeja- do sigiio bancário: nem ele _mesmo, sozinho, sentir-se-ia bem
memo, Paulo Haddad, numa entrevista na tç]evisão, c S.
nessa posição. Pi-eclsaríanlos ter rrie'cilriismos de forma que,
Ex• disse que concordava com a tese de que considera uma se- fôssemos à Justiça, se it:t~taurásseinOs um pr·ácesso, que
evasão realmente ao cidadão, inclusive perigosa a quebra do isso fOSse mUito rápido. Aí, então, quebrar-se-ia o Sigilo bancásig"ilo bancáfio. O nobie Ministro estava sendo entrevistado rio. Não sei se fui claro. Não sou contra;·sou a favor.
e o entrevistador fez uma alusão: ··Amanhã, o senhor pode
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)~ Exato, sei que
não estar lâ. Enfirit, isso pode ser usado _de uma forma dife- v. s· não é contra.
-- -- rente da que V. Ex~ pensa hoje".
O SR. ABÍLIO DINIZ - Porém, a forma de se fazer
É verdade. A meu ver, não podemos retirar alguns direitos de privacidade das pessoas de uma forma muito simplista. é que gostaria fosse melhor colocada e não de_cretada unilatcsem que haja, vamos dizer assim, um processo, uma determi- ralme~te por uma única pessoa.
·
·
··' ·nação de uma instância maíoi'.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -·A' exposição
Ainda na mesma entrevista, o Ministro Paulo Haddad que v. s~ fez mostra a questão da evaSão fi_sCa-1 ein Q.ue apredisse: "Concordo com iS$0, e vamos qualificar esse lritposto." sentou algumas razões, para qUe isso eSt'eja ocorrendo, incluNão sei ó que S. Ex· quis dizer c_om qualificar. Se isSo for sive da crise política; da crise económica, também, mas a
minimizado, se o respeito à-privacidade dos cidadãos forres- crise pol_ítica V. sa abordou espec'ificamente: Aciedíta V. s~
peitado, a não ser que uma causa maior o justifique que não que esteja havendo no Brasil. por parte", pelO. fiei: rios', de alguns
o seja, creio que poderá ser implementado. Todavia, não Sl:!tores. uma espécie de desobediência civÜ?
- · ·
se dever ferir certos direitos de privacidade das pessoas.
O SR. ABÍLIO DINlZ- Acho que quas~ .se pode chaDeSculpe-me, Senador Jutahy Magalhães, mas não considero isSo de capital itripoifância para o nb"sso~mo"merttO atual. mar assim. Desobediência civil é um termo .muitq fort~. mas
moralmente sanciona na cabeça das pessoas, dá o _dire_ito às
É .como_ se _aumentássemos o valor das multas, o nível de
pessoas de, no desespero- temos que olhar a crise que estaameaças. No meu entender, _temos de aumentar a qualidade
de eficiêncía em ·nível da fiscali~ação efeliva. Só a _ame:aÇa mos passando - entre pagar ao banco .e pagar ao governo,
tranqüilamente pagam ao banco. Por u,m lado, o banco faz
não é suficichte no mómemo cm que estamos.
a
empresa quebra_r imediatamente. P_oroutro, ~xiste na caQ~ça
O faio de o cidadão ter sob a sua cabeça a respons_abilidade de ser quebrado o sigilo bancário, parece-me algo das pessoas quase que o direito de deixar os tributos de.lado,
muito frãco em term-os realmente de melhorar a arrecadação. - pela crise que aconteceu. Isso foi altamente agravado - e
chamo_ a atenção~ Senador Jut3;hy Iyf._agalh~~~ para números
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) - Respeitados que estão aparecendo nos_ Estados Unidos, onde a recessão
os direitos individuais e evitados os excessos-, temos .d~ reco- aumentou sensivelmente. Num país de cultura de pagam~nto
nhecer ___; pelo menos, reconheço que, no Senado Feçleral, de todos os seus tributos, a recessão aumentou a eva.sãQ füical..
no Congresso Nacional, começamos a ter resultados positivos Nã_o tenho o núm_ero exato. Aliás, nem eles o têm. Os banqueinas nossas investigações. Estão aí as diversas CPI que ocorre- ros, até os empresários têm a nítida certeza de' que houve
um aumento da evasão.
ram durante anos.
Estou, aqui, no Senado Federal, há 4.uatorze anos e estive
O RELATOR (Jutahy Magalhães)- Como última perquatro anos, na Câma-ra Federal, além dos mandatos recebi- gunta, gostaria de abordar, não tanto a questão re-lacionada
dos, na Bahia. Nunca tinha visto uma CPTchegar a um resul- à evasão fiscal, mas à crise soclal.
'
tado positivo, relacionada a esses problemas. Começamos a
o setor de v. S1.• ligado principalmente à sua atívidade
obter resultados, quando veio aqui, um motorista da_ndo algu- profissional, o que representou de queda na aquisição de alimas indicações, alguns indícios o que resultou na quebra do mentos por parte da população brasileira, não é tanto a quessigilo bancário. No caso, tivemos condições de apurar os fatos. tão da evasão fiscal, mas a da crise social. Qual a queda
Não posso dizer quais os fatos que foram apurados, como na venda de produtos básicos, de alimentos como arroz, f~ijão,
será a decisão do Senado Federal, mas, pelo menos, uma no setor de V. s~. ligado principalmente à sua atividade profisCPI chegou ao final, apresentando resultados positivos. ESta sional neste ano de 1992?
CPI poderá tanbém tentar ob~er o mesmo resultado. As djfi-.
-o SR. ABÍLIO DINIZ - A queda no básico praticaculdades que estamos encontrando são de respostas a requerimentos feitos; isso mostra que há sempre- difiCuldades ao tentar mente não houve. O que ocorreu, Senador Jutahy Magalhães,
fazer determinadas apurações. Considero que há necessidade fcii a mudança daquilo que se chama do mixure, isto é, as
de se fazer algo mais. O que ·está exístindo até o momento pessoas vão ''escorrendo" cada ve~ para produtos mais baraé uma aplicação muito restrita do direito constitucional que tos, para o básico, cada vez para o básico mesmo, ou seja,
o mínimo necessário para ·a alimentação. Isso é nítidO, tem
~existe de s_c faze:- a quebra do sigilo bancário em determinados
casos. Esse direito existe, desde:que haja a. Olaf!ifestação -da ocorrido durante esses dois anos.
Justiça. Mas há, até agora, U!"fla interpretação _mt!_ito restritiva
O SR PRESIDENTE (Rona~ Tito) -Com a palavra
disso. Por isso, acredito que sej3. necessáiio um debate muito o Senador Esperidião Amin para formular as suas perguntas.
amplo sobre essa questão _específica do sigilo bancário.
O SR. ESPER!DIÃO AMIN- Sr. Presidente, Srs. SeO SR. ABÍLIO DINIZ - A minha posição é muito nadores, pude acompanhar a exposição praticamente toda.
clara, Senador, se V. Ex• me permite. Sou perfeitamente a Erri seguida, tive que me ausentar. pOrque praticipei rapidafavor de que seja quebrado o sigilo bancário. Quanto à fofma mente da CPI sobre os Furidos_de Pensão. Por isso, talvez,
de fazê-lo~ não _s_eL ___
.
algumas das minhs perguntas estejam prejudicadas. Mas ob~
Na CPI, V. Ex.s tinham todo respaldo e motivossufíCü:ri.- servei que boa parte das considerações que o Sr. Abilio Diniz
tes para isso. Por exemplo, mesmo que O Ministro da Fazenda expendeu a respeito da proposta de ajuste tributário --prefiro
tenha a capacidade de decretar, unilateralmente, a quebra chamá-lo assim- vêm ao encontro da minha convicção. Parti-
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cularmente, quanto à propriedade, no momento, do imposto
sobre transações fin~nceiras - e eu estenderia essa propriedade também ao chamado imposto seletivo que me parece

bem mais adequado do que o IPI, com
exceções.

a~

suas inumeráveis

Mas o que desejo indagar tem a ver com o espírito, principalmente, da chamada classe produtora, a respeito de evasão
fiscal mesmo. Evas_ão, itãO" sonegação.
Considero a parte mais perversa da evasão, no momento
- não a sonegação - , porque o sonegador sempre poderá

ser alcançado; considero a parte mais perversa a evasão propriamente dita, ou seja, o uso da confusão jurídica para não
pagar. Exemplo: o Finsodal. Finsocial 91 c 92, ou seja, o
Confis- ou a Confis que seria o -noirie adequado para esse
tributo.
Segundo colhemos junto ao Ministério da Fazenda, num
encontro havido há cerca de 25 dias - o Senador Ronan
Tito estava presente.-. -encontro que reiififú.-um grupo de
Senadores da CoffiissãO -de Assuntos EconónikoS, ilão- espe-ci:.
ficamente em relação ao FinSocial, mas monta a mais de 260
mil o número de ações jUdiciais- basicamente recursos, para
não pagamento de impostos, taxas, enfim, tributos. E existeuma indústria para não pagar, próspera: talvez só perca para
os· bancos, mas deve ter custos mais· reduzidos do que os
bancos: é a indústria-ao recursO jurídico. Tributaristas já notórios do BraSil hoje representam, SiritetiCarnente, o seguinte:
o grande não paga, o médio paga meio a meio e o pequeno
paga.
Colhi depoimentos recentemente. Na última segunda-feira~ em Jaraguá do Sul, tive qrie dar um conselho para um
pequeno empresáriO que sempre pagou if Finsocial e estava
em dúvida se devia ou não pagar agora. Eu o aconselhei
o pagar porque achava que o Governo iria- ganhar na Justiça.
Não sei se menti. Mas -quem tinha mantido o cadastro em
dia - o Fins_ocial está sujeitO a acabar neste fim de ano se
a emenda for aprovada - paga mais dois meses e acabou.
Ele respondeu que já pagara no dia 3, que estava se aconselhando comigo para saber se fez certo ou errado.
Eu ,gostaria de saber de V. s~ a respeito· dessa indústria.
Como é_ a abordagem da questão no meio empresarial? Essa
é a primeira pergunta. A segunda diz respeito à sua avaliação
sobre os efeitos da Lei n" 8.200. Não seria necessário avaliá-la?
O SR. PRESIDENTE (RonanTi~o)- V. Ex· pode repetir a pefgunta? É possível que o depoente tenha algo a acres-

centar. Então, fica a critério dele repetir.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN-0 essencial da pergunta
não é· a consideração sobre a Lei n" 8._200, mas a sua írilpressão
sobre se este ajuste_ tributário preenche o seguinte objetivo,
que acho _seria o mais importante: ele ajuda a passar uma
borracha nesse quadro de conflito fiscal estabelecido no Brasil? Ou seja, ai:õda que as leis tributárias nãO estejam aqui
escritas - o que está escrito ·aqui é a emenda constitucional
- ele lhe dá a impressão de que vai reduzir o contencioso,
que se deve esperar em matéria tributária? Essa é a segunda
pergunta.
O SR. ABÍLIO DJNIZ -.Senador., em primeiro lugar
me sinto feliz que uma pessoa como V. Ex~ tenha concordado
comigo na avaliação, pelo menos no conteúdo principal, do
que está chamando ajuste tributário. Eu sempre procurei chamar de tributário, quer dizer, não é- um ajuste fiscal, mas
chamar ajuste ou reforma é a mesma coisa.
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Em segundo lugar, V. Ex~ se referiu à abordagem de
uma indústria para não pagamento de impostos. Eu não veria
a coisa por esse lado. O que ocorre nas_meios empresariais
é a ênfase, cada vez maior, àquílo que se chama planejamentO
fiscal, o_u seja, estritamente dentro dª lei, fazer -ci:mi que haja
o menor pagamento possível de impostos. Isso ocorre em
maior ou menor escala em todos os países do mundo, mas
é ·eviderite- que em ~-muito rnáior escala nos países que têm
um número de impostos tão grande e uma legislação tributária
corno- a que nós temos. Ele é complexo e dá margem, evidentemente, a procurarem brechas na legislação para que haja uma
dirriinuição da carga tributária daqueles que pagam os seus
impostos, qtie nãO _Sonegam e que sofrem.
O Senador teve ocasião de dizer que para o senhor é
mais problemático ou é pior não o sonegador, porque O sonegador vai se buscar, mas aquele que usa de artifícioS dentro
da lei para pagar menos impostoS.
·
Eu, se o senhor me permite, gostaria de discordar.
O-que acontece cQin as emptesã~fi! que erii determinados
se_tores_a concorrência daqueles que não pagam os seus tributos, a concórrênda até da chamada economia infOrmal é tão
seria que aqueles qUe, Ou por obrigação ou por dever moral,
neces-sítam pagar os Seus tributos eles procuram dentr_o da
lei diminuir a sua carga tributária, e essa é a base do meu
pronunciamento, daquilo que eu chamo dar dinheirO -ao· Governo, e não di::;cutír~ mas tentar dar de forma inteligente.
Dar de forma inteligente significil aumentar a _ base de
arrecadação e até fazer uma coisa _que o senhOr Chamou a
atenção agora, numa pergunta que me fez e que eu não teria
condições de reSPonder: se eu acho que essa reforma tributária
nesse_ momentO limpa- para trás e não dará margem, deixa
para trás, quer dizer, fica o que está para trás e par3.'fi'ente
nós não vamos recomeçar.
Como eu não sou jurista eu não tenho condições de lhe
responder; eu tenho_ que lhe responder apenas pela cabeça
e pelo bom-senso. Acho que deveria ser um objetivo também
da reforma, I.!U disse isso, apoiada nesta Casa, apoiada no
Congresso, e aí_ depende muito da maneira como o Congresso
apoiar, que não deixe brechas para contestação, que se façam
as c"oisas dentro de um princípio claro, e me parece que esta
é -uma -proposta coerente, é urna proposta honesta, porque
pelo lado do contribuinte nós temos que começar, mesmo
que devagarinho, a criar cultura, a cultura do pagamento dos
seguros.
Para isso é importã.-nte qUe o contribuinte acridite que
a proposta é honesta, que a proposta é correta, e que há
necessidade de mesmo com o seu sacrifício dar esse dinheiro
ao Estado, porque sem ele nã~ é possível se reverter a situação
social e sócio-económica do" País. EntâO, eu nâó tenho condições de dizer se eu acho que a reforma proposta poderá não
dar margens a essas discussões, mas acho que é um cuidado
que deve ser tomado e que depende muito do apoio desta
Casa, da forma como for feita, para que isso seja, realmente,
algo para valer.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Satisfeito:. O SR- PRESIDENTE (Ronan Tito) -Com a palavra ...
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Sr. Presidente, pediria a V. Ex~ para indicar um Colega para responder aqUi
pela Relataria, como V. Ex~ que ia agora para a Bahia, nós
temos dois municípios para o segundo turno. Nós vamOs derrotá-lo hoje nos dois municípíos. Eu que vou dar visto a ele
agora.
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O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Pois não, Senador
Jutahy Magalhães. eu solicito o Senador César Dias que assu"-- ~-- ~
ma a relataria, ad hoc.
Com palavra a Senado_ra Eva Blay.
A SRA. EVA BLA Y- Sr. Abilio Diniz, minha pergunta
visa muito mais a me beneficiar da sua experiência einpresarial, do modo como V. s• se colocou perante a proposta
do Governo. Desejó conhecer um pouco melhor a sua opinião
sobre a feliz forma como V. s• tem colocf;ldo o prohlema
da ausênica de cultura no pagamento de impostos. Tenho
visto na imprensa grandes críticas ao Estado que dizem respeito à dívida pública, justamente agora. Alguns economistas

sugeriram. pela imprensa, a redução da dívida pública "pelo
corte da merenda escol<Ir, do dinheiro dado aos_ CIAC", e
mesmo ao corte de pessoal.
É grande a minha indignação com o corte de verba para
a merenda escolar e para a educação primárfa. corno v. s~
vê e_ssas sugestões justame-nte num momento tão grave de
recessão_ e-de alto desemprego? Como empresário. V. s• poderia sugerir alternativas, soluções ou pistas para esse corte de
pessoal'? Vamos demitir professores? Pessoal ligado à saúde?
Funcionários necessários ao fu_ncio_I]_~m_ento correto da administraç_ão pública? O que são excedentes desnecessários?
O SR. ABÍLIO DINlZ - Já declarei que temos que
dar ao Estado não só a capacidade de equilibrar as suas contas,
mas também a capacidade de voltar_ a_ im~~tir. Espero eu
que o País volte a investir no social. Dizer a V. Ex~ que
se deveria investir mais nos CIACS, Ou ria -merenda escolar,
seria um atrevimento da minha parte entrar nesse campo.
Acho que o social é prioritário, o GOVerno precisa investir;
entretanto, mais do que tudo, é importante que voltemos
a dar emprego, que voltemos a uma outra política económica
que nos possibilite uma retomada. mesmo que gradual e progressiva, do aumento do nível da ~tividade econômica. Isso
parece-me fundamental. Em primeirO lugar, precisamos dar
emprego, salários mais adequados, fazer com que o poder
aquisitivo seja gradatívainente recuperado, tão deteriorado
ele ficou nesses anos. Parece-me que o mais importante de
tudo é a geração de _empregos, uma retomada g~adual do
crescimento para revertei esse quadro sociaL Seria um atrevimento da minha parte opinar sobre onde e quais as prioridades. A merenda escolar? Os CIAC? Penso que o social
tem prioridade sobre tudo, mas peço desculpas por não responder.
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protegidos pelo sigilo bancário. Gostaria de saber de V, S•
o que pensa desse problema._
O SR. ABÍLIO DIN!Z- Senador Ronan Tito, já manifestei a minha opinião sobre isso. mas concordo com a_ posição
do Senador Jutahy Magalhães, quando disse que não lhe parece que o assunto deveria ser melhor debatido? Talvez o assunto
tenha que ser maís debatido, porque há posições que, aparentemente, são conflit~ntes d_e um lado e de outro. mas que,
de repente, podem se acomodar através dos mecanismos usados.
- Acho que tentar esgotar o problema, neste momento,
seria talvez uma perda de tempo para todos, c volto a citar
as palavras do Ministro Pa_ulo Haddad, a quem assisti ontem
pela tele-visão dizendo: "Estamos preocupados em qualificar
melhor isso - ele não especificou o que é qualificação acho que o assunto tem que ser melhor debatido".
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- A segunda pergunta -do representante da Unafisco:_ com a crise e a recessão
que atingem tOda a Nação, onde as empresas arranjam tanto
dinheiro para emprestar ao Governo? Estariam as·empresas
emprestando ao Governo as importâncias que estão previamente ~onegando? o _que y. s· tem a dizer?
Tenho ;:t iinpressão que a pergunta da Unafisco dirige-se
aos tomadores de Letras do Tesouro, etc._
O SR. ABÍLIO DINIZ- Hoje, na situação erri que
estamos, o que não existe no País é aquilo que mais precisamos
-investimento. Ninguém está investindo. As sobras de caixa
das poucas empresas que têm lucro - e isso é muito importante ressaltar - evidentemente são muíto mais atraídas por
juros· reais, altamente remuneradores. do que pelo investimento produtivo. Foi_ falado, neste Casa, algumas vezes, em
lavagens de dinheiro, narcotráfico; não estou com-parando
com esse tipo de coisa. mas com investimento prOdutivo--a
sério. Ne!lhum investimento tem condições de dar 23, 27,
28 ou 30% ·ao ano dé taxa-real de jurOS.
·· _ _
Onde as empresas arrumam dinheiro para emprestar ao
Governo? As que têm sobra não investem, porque, num investimento produtivo, um retorno raZoável seria mais ou menos
15 ou 20%. e Se -encontra 30% no írieicido financeiro. Taí,
é assim que se empresta dinheiro aO Governo.
Essa é a política económica qu-e estainOs Seguindo, que
este nos levando a esta recessão. que está nos levando a esta
situação social, e que eu, pelo menOs, 'ilusoriamente,_ acredito
que seja revertida ou tenho esperança que seja ~~v~rtida. _

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Pergunta, agora,
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) -Não havendo
mais nenhum inscrito para fazer perguntas, passo eu a fazer da assessoria: considerando-se o momento fiscal do País, o
aquelas que me foram enviadas pela assessoria desta Comis- senhOr Oão acha que o inlposto temporário- sob te movimen-tação financeira é a· úniCa possibifidaae pai:f rolagem da dívida
são.
A primeira pergunta é do representante da Unafisco: - ínterna- dívida do setor público-, financfariiento da Presidesde que o Brasil foi descoberto até dezembro de 1964, a dênda, propiciando um mecanismo de combate ~inflação
lei de Criação do Banco Central, não existia sigilo bancário e !edução dos juros reais do mercado.
para o fisco, pelo contrário, dos bancos e seus negócios eram
O SR. ABÍLIO DINIZ - Já manifestei-me, Senador,
fiscalizados para efeito do_ pagamento do Imposto do Selo, altamente a favor desse imposto. Tive até a ousadia_de_ ques.~
do Imposto de Renda, etc. Em face do que precede, muitos tionar se a aliquota não deveria ser um bocadinh.o maior,
especialistas consideram que o chamado sigilo bancário frente
tomados os seus _devidos cuidados, se não se deveria ter a
ao fisco ser"iu para-iristalar no Brasil a indústria da sonegação coragem até de fazer uma alíquota um pouquinho maior.
fiscal, vez que as_ empresas passaram a usar o sistema finanSou 100% a favor.
ceiro como _cai:xa 2, além de mecanismos pra lavagem do diO _SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) -Pressões da_fenheiro do narcotráfico, contrabando, crime organizado, etc.
braban, contrária à aprovação desse imposto -aspecto imporÉ óbVio que· a Receita não tem comojns_ta_l!Jar processos
fiscais contra correntistas fantasmas, narcotraficantes e outros tante -: no primeiro semestre de 1992, os bancos tiveram
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um lucro 559i- inaior do que o comparado no mesmo período

do ano anterior, que já não fOram pequenos: Qual o argumento que os bancos podem apresentar que verdadeiramente
venha a nos conve_ncer ó_e que esse imposto não deva ser
estabelecido?
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iss.o, não pode ser relegado o seu eStudo_ para 1998. É preciso
que haja um compromisso deste Governo, do Executivo.
Vamos aprovar esta reforma de emergência co:rri pequenos ajustes- que me parece seriam sensatos - , com o compromisso de imediatamente elaborarmos uma reforma fiscal
profunda, diferente de refo_rma tributária, que abrangesse não
ape'has receita e de_spesa, mas também o aspecto social da
carga tributária, seja ela regressiva ou progressiva, a forma
de arrecadação no País, um ponto extremamente importante
se objetivamos uma melhor distribuição de-_ renda no País.
E é preciso que esta Casa trabalhe no sentido de que não
haja contestações futuras.
··- Se Se diminuir_a evasão, Q siste:ma trib_l,ltário brasileiro
consegue arrecadar, no mínimo, 30% do PIB,- o que é excessivo. Poréro,_~le é_extremamente regressivo.
Falo com tranqüilidade, pois, por pertencer a uma faixa
mais alta, serei uma das pessoas que vão ser mais atingidas,
mas é assim que tem que ser. Quando fizermos a reforma
fiscal para valer, temos que repensar inclusive essa parte.

O SR. ABÍLIO DINIZ- A meu ver, os bancos não
vão conseguir, nem ninguém vai _conseguir,__argumentos que
lhes possam convencer, embora muitos argunientos reais opossam ser apresentados. Quando se _quer entravar alguma coisa,
pega-se tudo aquilo que se possa imaginar, que se possa enxergar para entravar, certo? Foi citada aqui a história da Argentina, onde existe a cha"mada meia verdade. As m~ias verdades
são terríveis, são piores do que as mentiras, p·orque a mentira
a gente pega logo ali na esquina, rápido. Agora, meia verdade,
é-complicado! Essa história de que a Argentina Oão âeii cefto
- e que já virou manchete - rola por aí, inclusive junto
com os economistas! Na Argentina, não deu certo. Agora,
não se explica por que a Argentina não deu certo e por que
foi extinto e como o- fóil
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) -Dr.AbilioDiniz,
O.SB.. P_RESIDENTE (Ronan l;ito) :-O que pensa
agora vou fazer as minha::; perguntas: v. s· _tem empresas V. s~ do imposto colocado após o preço, como acontece nos
em outros países. Propala-se demais que a carga tributária Estados Unidos?
_
__
_
__ _
brasileira é muito alta. Conheço até u.tn_.gra_!lde juris.ta bra~i
Nas vitrines das lojas americanas, o preço da mercadoria
leiro que se notabilizou por uma frase - evideritemente. o é exposto e. quando se vai pagar no caixa, paga-se a mercaperíodo é incompleto - "O Brasil_ é o país que mais tributa doria e destacados os impostos. O americano se di~ um pagano mundo"; só esquece de colocar uma vírgula e terminá-lo, dor de impostos, motivo suficiente para reclamar do policial,
dizendo: "mas é o que menos recebe".
do governador, do Presidente da República. Entretanto, ele
Gostaria de sab~I de V. s~_se as empresas que o·senh()r tem presente_ sempre o valor que paga, porque é adicíonado
tem em outros países são tributadas mais ou menos do que ao preço de face.
__ _
no Brasil.
_Qual a_sua_Qpinião sobre a_exigência da nota fiscal para
O SR. ABÍLIO DINIZ- Abprdei iss.o na minha expo- facilidade da fiscalização, iOdU.Sive do consumidor. na rua?
sição iniCial, Senador, e fiz até uma cont~ que, antecipadaO SR. ABÍLIO DINIZ- Sr. Senador, talvez não seja
mente, pedi ao ilustre representante da Receita que me perpraxe aqui na Casa, mas eu_ diria que é um horro_r penSar
doasse por alguma imperfeição ou imprecisão no cálculo. Chenisso no Brasil de hoje. Conheço bem o sistema de cobrança
guei a uma carga tributária, se todos os impostos fossem reco- . nos Estados Unidos. Aqui se tem falado no imposto sobre
lhidos, com uma evasão de 15%. Quer dizer, esses impostos
consumo, muito defendido pelo setor industrial, deixando a
que estão_ af, se todos fossem pagos, com uma evasão, com
arrecadação para o comércio.
uma perda de 15%, teríamos 34% de carga tributária sobre
Esse imposto nos Estados Unidos, hoje, já é considerado,
o PIB; excessivamente alta para um país como o nosso.
e em Outros pafses, no que se refere ao recolhimento, como
Cite"í ütclusive, Senador, como exemplo -peguei um
menos eficiente do _que o imposto sobre o valor agregado,
exemplo médio n-a AmériCa Latina - o caso do Chile com usado por nós e que teve origem na França.
23%. Não podemos falar em 30% para ó Bi"aSTI. Citei o caso
No nosso caso, o imposto recolhido na ponta do comércio
da Europa, onde na maior parte dos países é mais de 30%, será feito de uma forma declaratória, ou s~ja, dependendo
mas estão em ·situação completamente diferente_ da no_ssa.
da declaração que o contribuinte fizer sobre as suas vendas.
E citei também o- Caso dos países asiáticOs, ao· redor de 16%
Não será justo, pois aquela meia dúzia que pagar corretamente
do PIB, mas também com a justificativa do- porquê lima Carga
será colocada para fora do merçadQ pela competição, pela
tão baixa.
·concorrência, ·que, certamente, nãO irá declarar aquilo que
Não tenho qualquer dúvida de que se caminharmos na
é- devido. Isso é o que chamo dar dinheiro ao Governo de
direção correta- o que sígnifica fazer agora essa- reforma
forma inteligente neste momento. TemoS que aperleiçoar a
' tributária de emergência --e se começarmos a pensar imediamáquina, temos que formar cultura, mas, no momento, ternos
tamente na reforma fiscal no ano de 1993, quando se pensa que evitar os impostos declaratórios tanto quanto possível,
do lado da receita, pensa-se do lado da despesa e, principalse qui~ermos uma arrecadação maior.
mente, a meu ver, todo o sistema _tributário brasileiro tem
que ser repensado, porque hoje 60% da contribuição, no BraO SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) :- Sr. Depoente,,
sil, vem das empresas, atingindo indiretamente toda a _soc!e- passarei ~palavra ao nobre Senador César Dias, Relatorad
dade, quando deveria ser-o contrário~ Na Europa, nos paíSes hoc, para fazer as suas perguntas. Peço-licença a V. ~ para
mais desenvolvidos, cerce~: de 30% proVém do pagamento atra- atender a uma solicitaçãO, no telefone, do meu Líder, que
vés das empresas, ao passo que 70% origina~se do Imposto _taJvez__tenha t~mbémalguma pergunta a fazer.
de Renda de ganhos da pessoa físíc8.. Essa idéia já faz parte
de uma lei ou de um sistema tributário mais justo, deQ.tro
O SR. RELATOR (César Dias) - Srs, Senadores, Sr.
de um país em desenvolvimento que pretende tér ~mã mélhor Abílio Diniz, preliminarmente, eu gostaria de faZer algumas
çlistribuição de renda. Embora seja mais prOfundo do que considerações.
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Existe üm fipõ-de sonegação- feita pelo Est3do- OS em~
presários têm con:scíêiida- disso - ; uma das piores inclusive,
que é o superfaturamento, as obras comissionadas, fara-ónicas,

sem nenhum fim social, tudo isso sobremidando a corrupção.
Trata-se de um tipo de evasão para a qual não há punição
efetiva. Coni a institUiÇ-ãO dã. -nova COnstituiÇão, pudemos
começar a aparelhar a máquina administrativa para evitar
o máximo possível a corrupção: Diante desse fato, V. S• acha que os sonegadOres devem
ir para a cadeia, em julgamento sumário, como ocorre nos
Estados Unidos e em outros países evoluídos?

O SR. ABÍLIO QINJZ -

Precisamos caminhar passo

a passo. Se aumentássemos _excessivamente as punições neste
momento, cm que, diante da falta de credibilidade do Gover-

no, as pessoas se dão ao direito de não pagar os seus tributos,
às vezes até premidos pelas suas ·necessidades. ~ta~amos talvez cometendo uma injustiça.Temos que começa:r gradativamente, até chegar a um
ponto de respeito pela tributação, em que as pessoas sejam
c_ondenadas por·crime de sonegação fiscal, como é o caso
não só_dos Estados Unidos, como de outros países da Europa.
Isso faz parte do que chamo de formação de cultura de que
os impostos são sérios e têm- -que ser pagos.
O SR. RELATOR (César Dias) -Não sei qual éo
conceito dos grandes empresários sobre um perdão fiscal generalizado, uma reforma tributária ampla e, depois, uma repreensão maior aos sonegadores. Qual a sua opiníão a respeito
disto?
O SR. ABÍLIO DINIZ- Penso que talvez não precise
ser tão amplo, a não ser em algunas casos. Di~cordo _do Senador Esperidião Amin, que aconselt10u _uma pessOa- a p-ãgar
o Finsocial, poique a JustiÇa -deVeria-jUlgá-To constitucional.
Até de uma forma um tanto quanto dramática, peço à Deus
que o Supremo julgue pela inconstitucionalidade.
Podemos avançar nesta questão, não tanto por ser ou
não constitucíonal, não tanto pelo mérito. Dizem os jUristas
que o mérito é 'es-Se. N"âõ- SOu juriSta e anãfíso Pelo lado das
empresas. Há um número imenso de empresas que não paga~
ram o Finsocial por· impossibilidade, não o incorporaram a
preço, nem a lucro. Foram levadas a·isso pela necessidade;
não fizeram depósitO, itãO se prepilrã!ãm piTa <refeito devas~
tador de uma decisão pela constitucíôriãlidade, meS!JlO que
seja um pagamento a: lõilgO prazo. Sobre isto não tenho a
menor dúvida: apenas as empresas que tiVetani lucro canse~
guiram depositar em juízo por precaução; mas a grande e
esmagadora maioria não o fez por iJ:npOssi&ilídade de pagamento.
Não vou entrar no mérito, porque não sou jurista. Estes
dizem que é inconstitucional; os economistas, qU:e é absurdo.
Não opto por nenhum dos dois, embora entenda da parte
económica. O -importante -é ana:lisar a sitúàÇtió do País, a
realidade das empresas, ·sobretudo pelo lado social. Não adianta fazer impostos e tynt3r cobrar de quem nãô pode pagar,
pois essa medida., além de eliminar um número mtiitõ grande
de empresas; retira a capacidade de reinvestimenlo das que
conseguirem sobreviver.
A minha dramaticidade cm pedir a Deus que o Supremo
julgue pela inconstitucionalidade objetiva JUStamente não en~
trar no méritO, rriaS na análise do efeito devastador- sobre
as empresas.
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O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Não temos mais
perguntas e_ nenhum inquiridor inscrito. Estamos~ portanto,
chegando ao fim dos nossos trabalhos.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, peço
a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Pois-não. Tem
a palavra V. Ex~. nobre Senador Esperidião Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AMJN - Sr .. Presidente, antes
de encerrar, eu gostaria de fazer chegar às mãos de V. EX".,.
três requerimentos, sobre os quais vou apresentar uma justifi.:
·
cativa muito sucinta. ·
Neste momento, estou cumprindo a minha palavra. Compreendendo que isto possa causar algum constrangimento,
mas maior constrangimento haveria se eu não a cumprisSe.
Há dois meses, no âmbito da CPJ da V ASP, foram apresentados documentos para algumas quebras de sigilo bancário;
e um deles ainda persiste. Soube hoje pela manhã que, Ílão
obstante o Sr. Orestes Quércia ter apresentado os extratos
de duas de suas c_ontas, essa ComissãO recebeu do Banco
Central a informaç-ão de que, pelo menos -na cidad_e de São
Paulo, ele teria uma conta a mais. Pela circuntância -de estarmos vivendo a sit~ação de o Senado ser júri no julgamento
de um Presidente que foi afastado com ampla quebra de sigilo
bancário, medida aprovada por todos nós e aplaudida pela
sociedade brasileira, não me sinto bem nem como juíz ou
membro do júri, nem conio politico ao saber que a questão
da manutenção do. sigilo bancário é uma quebra-de braço,
no caso, prejudicando um político. Mas~ com o fato novo
trazido_ pela _reportagem da Vejª desta semana. revista que
foi a iniciadora da CPI do PC, estou cumprindo o que consi-dero ser o meu dever, apresentando estes dois requerimento~
referentes ao sigilo bancário e ao sfgiki fisCardC)Sr. o restes
Quércia. E, em função de um assunto igualmente momentoso,
estou apresentando documento para quebra do sigilo bancário, em função de denúncias da Central Única dos Trabalhadores, que estou anexando aqui.
Faço chegar as suas mãos estes requerimentos e aguardo
uma deliberação de V. Ex•, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Nobre Senador
Esperidião Amin, discutiu-se bastante aqui a questão do sigilo
bancário. Como Presidente, cabia-me observar. Neste instante, no entanto, sou obrigado a emitir ftifi:o de valor sobfe
a situação. Entendo que o sigilo bancário não pode ser um
dogma, mas tem que ser um direito de privacidade do cidadão.
Como se quebra o sigilo bancário? Por que quebramos o
sigilo bancário na CPI do Sr. PC e agora também no julgamento do Presidente Collor? Porque existe o ilícito penal
comprovado, ou pelo menos_ indícios bastante graves que levam à pressuposição de que há neceSsidade, para aclarar verdadeiramente os fatos, da quebra do sigilo bancário. Repito:
todas as vezes em que sentirmos indícios d!! ilícito penal,
o sigilo deve ser quebrado, e deve ser quebrado no seu foro
próprio.
Estamos em uma -cPI para tratar da evasão fiscal. __As
denúncias da imprensa ajudaram-nos extraordinariamente no
julgamento do Sr. PC Farias e estão nos· ajudando muito
no julgamento do Presidente Collor. Mas repito a V. _Ex~,
nobre Senador, que, na hora em que tivermos indícios_ de
sonegação fiscal comprovados, então, nesse_ momento, essa
CP! que fOi instalada para apurar a evasão fiscal estará pronta
para acolher esses requerimentos.
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No entanto, a CPI que está apurando os negócios da
V ASP, muitas vezes não sei -se intencionalmente-- -objetivando alcançar a figura do governador da época, que é o
Presidente do meu Partido, está procedendo a um estudo,
e parece, como disse V. Ex\ que já foi quebrado o sigilo

de duas contas. Espero sinceramente que a CPI instalada
com esse fim prccípuO chegue ao seu desiderato. Digo até
que, se eu estivesse nessa Cõmissão e alcançasse indícios de
fraudes na privatização ou qualquer outro tipo de fraudes,
eu seria favorável à que Ora de sigilo não só _do presidente
do meu Partido, mas também de qualquer pessoa ou entidade.
No entanto, para deixar clara a minha posição como Presidente desta CPI, cu gostaria de reafirmar que não posso admi~
tir o sigilo como dogma, mas renho que considerar que o
sigilo é, pela Constituição de 88, garantidor da mínima privacidade do cidadão e das empresas. Repito, então, que, se tivermos um indício forte de sonegaçãO fiscal, porque essa CPI
trata de evasão fiscal, estarei pronto a apreciar a quebra de
sigilo e submetê-la à maioria do Plenário~O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Mas eu gostaria de saber.
Sr. Presidente, se V. Exa vãi Submeter ou vai dar algum despacho prévio.
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Não, in ümine,
não posso acolher sua proposição por falta de substância.
O SR. ESPER!DIÃO AMIN -Posso lhe afiançar que
os requerimentos estão dotados de substância.
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) -Em sonegação
fiScal?
O SR. ESPERIDIÁO AMIN - Em sonegação fiscal.
Hasta compulsar o gráfico publicado pela revista Veja desta
semana, para que se tenha pelo menos o indício, Não estou
aqui fazendo uma acusação final, muito menos sentença; b<:s~a
que se compulse o gráfico. Estou também levando em constde~
ração o fato de que está presente o Presidente da Comiss~o
Parlamentar de Inquérito dos Fundos de Previdência, on~e
foram quebrados os sigilos bancários de 84 pessoas. E_ hoJe
compareci à chamada CPI do PP para ratificar o pe,?ido _de
quebra do sigilo bancário de l).ma pessoa que me e mutto
cara. Para guardar GO.er~ncia~ acho. que V._ Ex~ po~e fazer
todas as consultas devidas, inclusive ao teor do requenmento,
que V. Ex~ não leu ainda.
Mas a pergunta que lhe faço é a seguinte: V. Ex~ vai_
proferir um despacho? Se o despacho for denegatório, desejo,
previamente, anunciar o meu propósito de recorrer. V. Ex~
pol"ém, tem todo o direito de apreciar os requerimentos.
O SR. PRESIDENTE (Rorran Tito) -Perfeito.
O SR. ESPERIDJÃO AMIN- Não estou aqui pretendendo uma decisão precipitada de V. Ex~, ril.uitO mimOS uma
deliberação, já que é evidente que não há quorum.
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) -Com as argumentações que V. Ex~ apresentou, mesmo se tivesse adicionado
a quebra de sigilo do Sr. Paulo Ma!uf, eu não teria acatado
a proposição. V. Ex\ -no seu !'Cqrierimento- verbal, não disse
que dispunha de indícios de evasão fiscal. E esta CPI propõe-se
a apurar evasão fiscal, sonegação fiscaL
O SR. ESPERIDIÁO AMIN- Esclareço, então, que,
em ambos os requerimentos, é evidente que há o nexo com
evasão fiscal.
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O SR. PRESIDENTE (RonanTito)- Peço, então, que
V. Ex~ encaminhe os requerimentos. Vou apreciá-los e depois
proferirei a minha decisão.
O SR. ESPERIDIÁO AMIN - Perfeitamente.
O SR. CÉSAR DIAS --'Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Pois não, nobre
Senador.
O SR. CÉSAR DIAS -Eu gostaria de contrapor argumentos à posição do nobre Senador Esperidião Amin. O Sena~
dor Esperidião Amin é um dos mais completos Senadores
qüe- tem o Senado _Federal, não_ pela sua cabeça brilhante,
mas pelos seus neurônios c.iOtilan.tes,_ Eu gostaria de dizer
ao nObre Senador que V. Ex~ -está send_Q imparcial e está
com uma certa paixão partidária neste momento. Penso que
o Presidente Quércia está sendo alvo de um escárnio publicitário que tenta denegrir a imagem daquele_ homem público.
E não podemos aceitar, de forma alguma, que venham pedir
quebra de sigilo bancário-de uma hora para outra sem apresentar um est_udQ_J>révio e sem ouvir depoimento aqui do
próprio Presidente Quércia ou de pessoas que envolvam realmente _o que está especificamente destinado a esta Comissão,
que é a sonegação fiscal, etc.
E o nobre Presidente, Senador Ronan Tito, realmente
bateu a minha carteira porque eu também iria pedir a quebra
do sigilo bancário do Sr. Paulo Maluf.
O SR. ESPERIDIÁO AM!N- Ai V. Ex• estaria sendo
imparcial.
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Eu queria pedir ...
O SR. CÉSAR DIAS - Realmente eu estaria sendo,
nobre Senador,_ ..
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Quero intervir,
nobre Senador, porque nós vamos ter que encerrar os trabalhos por uma questão ...
O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) -Quero prestar
uma informação ao Plenário da CPL
-6 Dr. AbíÜo -Diniz que veio prestar essas declarações,
para nós de muita valia, deverá embarcar no Vôo de lh30mim.
Diante desse fato, submeto aos senhores o seguinte: encerrarmos a reunião para qrie -s. s~ possa se retirar ou -autorizannos a sua ida e continuarmos o nosso deb~te.
O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente, creio que
a minha questão de ordem resolverá tudo.
- Logicamente V. Ex~ disse que está sob sua apreciação
o pedido.
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Perfeitamente.
O SR. ELCIQ ALVARES - Obviamente, não teria
contradita, não teria mais nada. Mas eu gostaria de fazer
um registro porque, também, quero colocar minha posição
pessoal. Creio que todos nós que exercitamos a vida pública,
no momento em que o Brasil está vivendo, -é o imperativo
da nossa consciência abrirmos as nossas contas.
Não sei a razão que moveu o Senador Esperidião Amin,
que respeito muito nos seus posicionamentos; às vezes aparentemente, sem demérito, a sua opinião, em relação ao Senador
Césai Dias, pode parecer até uma posição política. O Senador
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Espcridião Amíri é Uin companheiro acendarado do candidato
Paulo Maluf.
Mas eu acredito que realmente tenho uma responsabilidade hoje de presidir a Comissão do_impeachnieni.-E tudo
começou com uma matéria exatarnentC Igual a que está na
Veja, atingírído o Presidente Fernando Collor de Mello.
Li a repOrtagem da Veja sobre o Governador Orestes
Quércia.
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) -Senador Elcio
Alvares, eu queria só"- pedir que a Comissão liberasse o Dr.
Abílio Diniz e nós continuássemos o debate.

O SR. ELCIO ALVARES- Está liberado. Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Porque V. Ex•
suscita alguns ass_untos_ que, data venia, como diria V. Ex•,
tambt:m merecem um reparo desta Presidência.
Pedindo licença ao Senador Elcio Alvares, gostaria de
agradecer muitíssimO ·a ·presenç~. o depoin:tents> ~nr_iquecedor
para esta CPI e para o nosSo reajUSte fiscal, e dizer ao Sr.
Abilio Diniz qiiC nós agora, também, aprendemos a não só
admirá-lo, mas a depender de suas informações. Num determinado momento, V. s~ disse que para um segundo tempo haveria alguma discussão. Nós também achamos isso. Essa é uma
primCira discussão, inclusive muito ímportante. Infeli:Zffiente,
o tempo não nos permite que façamos-uma discussão mais
profunda.
Quero agradecera presença de v. s~ penhoradamente
e agradecer também a presença do Sr. Tarcísio, que é o Secretário Adjunto da Receita, que, atendendo a uma solicitação,
veio assistir a nossa reunião. Creio que pa'ra reêolher subsídios
para a nossa reforma fiscal.
Agradeço a presença e libero V. S• (Pausa.)
Reaberto os trabalhos.
Peço desculpas ao Senado_r_Elcio Alvares por-interrompê-lo. V. Exa tem novamente a palavra.
O SR. ELCIO ALVARES- Quenrpede desculpas sou.
Apenas prossigo para encerrar.
Queria fazer um registro, é do meu dever, coincidentemente eu estava presidindo a CPI que investiga irregularidades nos Fundos de Pensão e na Petrobrás. O Senador
Esperidiâo Aniíii"COiD.pa-receu ali, no mómento ein- que nós
discutíamos a abertura do_ sigilo das contas do Sr. Amílcar
Garz3.niga, que -é iiiri--ãinigo pesSoal de S. Ex~. e pediu que
a Comissão permitisse a abertura do sigil()_:f},a_s__ ~_y.~-~- ~on~":S,
uma posição que eu achei até certo ponto importante. E acho
que é fundamental.
Não gostaria, evidentemente, de começar a discutir es.se
assunto agora, neste momento. V. Ex~ diz que vai examinar,
vai apreciar o pe-dido do Senador Esperiâião Amin. Então,
na--ocasião -oportuna~ -eü~ me- rese-rvarei- ao -âellate ~o:-peâfdo
no seu mérito. Mas só quero fazer esse regístro em homenagem
ao Senador Espcridião Amin, inclusive o nobre Senador César
Dias também esteve presente, e ele teve eSse g-esto. Até certo
ponto, um gesto inusita_do, mas que caracterizou muiro- bem
o seu posicionamento'." Então, considerando que possa ter
havido um toque político, não discuto, ...
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)'--- A Casa é política.
O SR. ELCIO ALVARES - Exatainente. Mas ele é
o próprio confesso. O Senador EsperidiãO Amin não esconde
que teve um pretexto político.
Então, eu gostaria de dizer a V. Ex~ que quando a matéria
for debatida, e evidentemente ela deve ser examinada com
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a profundidade de sempre, eu me reservarei _o direito de examinar também_o_mérito e c5;tender o meu ponto de vista.
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Nobres Senadores
Esperidião Amin c Elcio Alvares, eu não tenho porque proteger quem quer que seja. Tive uma atitude pública quando
por parte do Sr. Presidente do meu partido quis expulsar
o Governador Roberto Rcquião, três Senadores c cu nos
contrapomos a ele frontalmente. Não tenho também que proteger o Presidente do meu Partido, Orestes Quércia, numa
atitude fiscalizatória real, mesmo porque eu requeri não as
contas do Sr. Orestes Quércia, requeri todas as contas do
Brasil pela Febraban. Estou brigando com a Febraban. Já
tivemos, eu e o Presidente da Febraban, um encontro, uma
altercação pessoal horrível, horrível. Estou obstinado em recolher essas contas todas quirografadas para que possamos fazer
os cheques de todos esses fantasmas_, ~te. E eu tenho aí indícios
ftScais consideráveis para fazer esse pedido, na medida em
que nós assistimops a quantidade de fantasmas qtie apareceram nas CPI. E por isSo mesmo, eu não estõu pedindo
a quebra desse sigilo. E veja, não é uma _quebra para torná-la
pública. Não é uma quebra que vai expor até para os membros
da CPI os nomes das pessoas. Mas é uma quebra para que
possamos, através do computador, fazer cruzamentos e verificar não só os CPF fantaSmas, mas~ também, os depositantes
fantasmas. Não tem porque temer íSSo e- ilão tein porqUe
proteger ninguém, seja meu amigo, sej'à do meu partido, seja
quem for. O que cu argumentei, no momento, baseado no
requerimento verbal feito pelo Senador Esperidião Amin. ou
eu-tenhO o sigilo corno uin direito do cidadãO à Sua privãeidade,
não corno dogma, não como dogma , no momento em que
pese sobre qualquer indivíduo ilícitos ou - não, não basta
provar- indícios fortes de ilícitos penais na área da sonegação
fisCal, porque esta CPI é para a questão da evasão fiscal.
E nos ensina o caboclo que quando se quer pegar um frango,
separa uni. Se quiser pegar dois, pegue um de cada vez.
Na medida em que nós comecemos a distrair as atenções
de" uma CPI que pret"ende_ ser da evasão fiscal. para aprofuÍldar, por exemplo, as investigações da CPI da V ASP e
OUtras coisas- qUe Sejam; correlnós o riSCo de sair correndo
atrás de dois frangos ao mesmo temp.o. Mas corno o Senador
Esperidião Amin diz que além do seu requerimento verbal
possui matérias substanciosas sobre indícios de ilícitos na área
da sonegação, sem dúvida nenhuma vou verificar o mais ráfddo
possível. Não vou protelar.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Sr. Presidente, não tenho nenhuma dúvida quanto ao trâmite dos requerimentos.
V. Ex' vai conheCê-los, eu não posso cobrar-lhe conhecimento
de textos que V. Ex~_ não leu. Mas_ eu gostaria apenas de

fazer algümas colocações a propósito da intervenção do meu
amigo, nobre Senador César Dias, que fez até considerações
de natureza subjetíva a fespeitú da minha atitude.
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Não. Ele é médico. Pode _ser clíl}ico.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Não. As de natureza
objetiva, rc~peito. As de natureza slihjetiva, não. As de natureza subjctiva é de que cu estaria sendo movido por uma
paixão partidária. Sou filiado a um partido, mas nesse caso
estou agindo com a maior tranqüilidade_ __ e serenidade, não
soh paixão. Por quê? Repito c V. Ex-' i testemunha. V. Ex•
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e o Senador Feritando Henrique Cardoso são testemunhas
de que quando o primeiro requerimento do Deputado Tuga
Angerami, do PSDB de São Paulo para quehrar o sigilo hancário do Sr. Orestes Quércia.-foi írideRridó na -cpr-da VASP
ou foi postergado, segundo a· imprensa, -graças a Uma ação
do PT. Neste não sob paix<1o. O Senador Fc_rnando Henrique
Cardoso c V. Ex• são_ teste_m_unhas do que ocorreu quando
o primeiro- requerimento do Deputado Tuga Angcrami, do
PSDB de São Paulo, para quehrar o sigilo banc:.irio do Sr.
Orestes Quércia foi postdgado, segundo a imprc-sa, graças
a uma ação do PT, do PT'? A declaração que saiu na imprensa
é do Deputado José Dirceu, dizendo que não era opnrtitno,
naquele dia, 10 de setembro, quando ainda se tratava de campanha em prol do impeachment do Presidente Collor, criar
essa cizânia. Aquela, sim, uma açâo partidária. cu comuniquei. Independente de qualquer coisa, se isso não acontecer
lá, vou propor aqui, E comuriiquCi-aO ·então Relator. Senador
Fernando Henrique Cardoso, hoje Ministro, c comuniquei
a V. Ex• Comuniquei-que ia requerer, não que iria conseguir,
pois iSSO depende do Plenário, depende da decisão.
De sorte que, de lá para cá, o que aconteceu foi o seguinte:
faz dois meses que os esforços lá encetados para quebrar
esse sigilo bancário goraram. Até ó dia de hoje não foi possível.
- -

Acho isso ruim para todos_ nós; é ruim para todas as
pessoas honradas que pertencem ao partido do Sr. Orestes
Quércia, a começar por V. Ex•, passando- af é um conceito
objetivo- pelo Senador César Dias, que é urii homem honrado. Eu não gostaria de ter como Presidente um homem_ que
se recusasse a quebrar seu sigilo bancário.
Por isso, se o Sr. César' Dias requereu a quebra do sigilo
bancário do Sr. Paulo_ Malllf, não sei se vai chegar antes ou
depois da quebra que ele oficiou anteontem. Segundo o Jornal
da Tarde, edição de 11 de novembro, que está anexo ao meu
requerimento, ele teria oficiado. Se não oficiou, pode pedir,
porque eu não gostaria de viver com esse mal-estar.
Esta é a consideração que faço: tenho um pal-fido político,
mas a paixão não me faz pedir o de A e negar o de B. Creio
que tem que haver o de A e o de B, principalmente quanâo
o de A está hibernando há dois meses.
Em segundo lugar, o requerimento a _propósito da CUT
também tem um sentido atualíssimo. A CUT concordou, num
debate promovido pela Globo, concordou em quebrar o seu
sigilo bancário e depois discordou. Se isso não é uril indício ...
Concordou, porque anunciou que concordava e, ao oficiar
que concordava, estabeleceu condicionantes, "n" condicionantes: "quebro desde que .._.". É incondicional, ou quebra
ou não quebra, ou então se estabelecem critérios objetivos
e aí vamos à discussão acadêmica, teórica e técnicii que temos
que considerar, príncipalmente nessa proposta do Governo:
como é que o Ministro da Fazenda abre?
Não quero antecipar aquta discussão que vai haver sobre
o requerimento quando V. Ex~ proferir o seu despacho. Não
quero. Quero apenas dizer ao Senador Cés_a_r Dias, meu amigo, que cu tenho filiação partidária, não sou be_nedj_tioo, sou
jesuíta, c por isso tenho algumas preferências, e não sou imparcial. Neste caso não estou sendo movido por paixão partidária,
estou procurando usar isonomi_a e analogia. Fui lá à CPI para
quê? Para pedir: "Tem que quebrar o sigilo bancário do meu
amigo, senão ele vai -ficar· mal falado". Porque não querer
quebrar já é quase uma meia ·confissão a essa altura da vida
que estamos presenciando e vivendo no Brasil.
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Era essa a colocação, com o maior respeito, ao Senador
César Dias, em função das_ suas _coJocações subjetivas. As
objetivas, quanto à _cabeça brilhante, é inegável; quanto aos
neurôrtios,~-tenho medo que isso s_eja a antecipaçãO de uma
·
autópsia.
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Com a palavra
o nobre Senador César Dias.
O SR. CÉSAR DIAS - Eu gostaria de agradecer ao
Senador Esperidião Amin. Eu disse, momentos antes, que
V. Ex~ era um Senador dos mais completos que tínhamos
no plenário. Realmente, tenho um certo ceticismo quando
a imprensa começa a falar mal de alguém e depois o Aristides
Junqueira, um homem da altitude do nosso Procurador-Geral
da República, inocenta, como foi o caso do Alceni Guerra.
Então, até que me provem o contrário, eu acho que o
Presidente Quérciã: é inocente, pelos meus preceitos,
- GoStaria de pedir desculpas a V. Ex~ se o ofendi, jamais
faria isso. Realmente, sou movido por companheirismo, estarei itqui defendendo o Presidente Orestes Quércia até o último
momento em que eu achar e ter conveniência, consciência
de que ele realmente merece. a defesa do nosso partido.
O SR_ ESPERIDIÃO AMIN -A defesa mais competente que V. Ex~ vai poder exercitar é abrindo as contas bancárias dele. Enquanto for preservado o sigilo, esse diz-que-disse
não vai terminar mais. E a base para ser tratado o assunto
da evasão fiscal é o gráfico da evolução patrimonial, que a
revista Veja, publica - não estou dizendo que aquilo está
certo ou está errado, mas a revista Veja, não é nenhum jornaleco, nem é tida como uma edição· irresponsável. Está lá:
1961, 22 mil dólares de patrimônio; em 1992, 52 milhões de
patrimônio. Se isso não é matéria para evasão fiscal!?
O SR. CÉSAR DIAS- Isso tem que ser provado.
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Gostaria que não
entrássemos na discussão do mérito_ pois vamos analisar, eu
e assessores, porque não sou jurista, para verificar a questão
do mérito.
O SR. CÉSAR DIAS -Só para informar, Sr. Presidente,
presentes que quem me orientOu para pedir a quebra
do sigilo bancário do Paulo Maluf foi o próprio Senador Esperidião Amin.

aqs

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Só não vou pedir. primeiporque acho que se alguém neste País já teve que quebrai
todo seu sigilo, inclusive o sigilo de uma propriedade da sua
mãe, quando o então Governador de São Paulo, Franco Mon_toro, que ontem foi condenado a devolver aos cofres públicos
estaduais, junto com ó Sr. Orestes ..Quércia 2 _bilhões e 600
milhões de cruzeiros por propaganda fraudulenta tida pela
Justiça- está no_s jornais de ontem- foi condenado ontem,
junto com Orestes Quércia e com Luís Carlos Bresscr Pereira,
os três foram condenados, além dã agência de publicidade
DPZ; e eu não os condenei, foi a Justiça.
Mas quando o Sr. Franco Montoro foi Governador, todos
sabem que foi feita uma devássa na vida do Maluf, não sei
se precisa devassar mais alguma coisa. Mas se precisar o senhor
a requeira e eu votarei a favor.
Vou defend.er Maluf votando a favor da quebra do sigilo
bancário dele. essa vai ser minha defesa. Se alguém quiser
a minha, vou votar a meu favor pedindo para quebrar o ~e~~
ro~
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Desta maneira, ficará mal falado, vai prejudicar V. Ex•
sigilo bancário, isso é que é defender o amigo, isso é que
é ser companheiro. Agora mantê-lo na obscuridade, sujeito _e seu partido. Não sou preemedebista mas sou simpatizante.
a essas maledicências ... Se tiVesse quebrado o sigilo bancário
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito}- Não havendo
do Sr. Orestes Qúércia em Setembro e nada fosse encontrado,
nada mais a tratar, está encerrada a presente reunião.
a Veja, não teria feito esta reportagem, ou então a teria feito(Levanta-se a reunião às 13 hç;ras e 14 minutos_.)
com dados já comprovados.

:
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1.1 _ABERTURA
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. _:_Projeto de Leida Câmaràé58, de 1993 (n•963/91,
na Casa de origem), que dispõe ·sobre o reconhecimento
das Provas de Rodeios e da Profissão de Peão de Rodeios;
-Projeto de Leida Câmara n• 59, de 1993 (n•
1.2- EXPEDIENTE
1.270191, na Casa de origem), que dispõe sobre ó salário
mínimo de médicos e cirurgiões-dentiStas;
1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República
_-Projeto de Lei da Câmara n' 60, de 1993 (n°
- N>' 163 e 164, de 1993 (n• 191 e 190193, na origem),1.020/91, na Casa de origem), que isenfa aposentados do
de agradecimento de comunicações.
pagamento da taxa de pesca;
___
__ _
~Projeto de Lei <la Câmara n'' 61, de 1993 (n•
1.2.2 - Ofício do Sr. I• Secretário da Câmara dos De1.665/91, na Casa de origem), que dispõe sobre ·a realização
putados
de exames em recém-nascidos para o-diagnóstiCo da fenilceEncaminhando à revisão do Senado Fé(.lUalautógrafos
tomúria e do hipotireoidismo congênito;
_ _ -_ ···----- -dos seguintes projetas:
-Projeto de Lei da Câmara n• 62, de 1993 (n•
-Projeto de Lei da Câmara n' 51, de 1993 (n'206191, · 1.725/91, na· Casa de -origem), que· dispõe sobre a distrina Casa de origem), que dispõe sobre a transformaçãO
buição do gás canalizado;
de cargos no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria
~Projeto de Lei da Câmara n• 63, de 1993 (n'
do Tribunal Regional do Trabalho da 1• Região, e dá outras
1.858191, na Casa de origem), quemndifica a redaÇ,fó"do
providência;
-·
art. 22 da Lei n• 3.999, de IS de.dezembro de 1961, que
-Projeto de Lei da Câmara n' 52, de 1991 (n•255/91,
altera o salário mínimo dos médicos e cirurgiões-dentistas;
na Casa de origem), que dispõe sobre a sucessão de bens
-Projeto de Lei da Câmara n' 64, de 1993 (n•
de estrangeiros, situados no ~rasU; ____ ___________- ___ _
2.285/91, na Casa de origem), que autoriza 6 Banco Central
-Projeto de Lei da Câmani n• 53, de 1993 (n' 284191,
do Brasil, a1:1tar_qtiía~_vincula"da ao Ministério da fazenda,'
na Casa de origem), g"ue regulamenta o exercício das profisa
doar o imóvel que menciona, ao Município de São Paulo,
sões de TécnicO em Higiene Dental e de Ate_ndente de
Estado de São Paulo;
ConsultóriO Dentário;
-Projeto de Lei da Câma:ra n'_ 65, de 1993 (n'
-Projeto da Câmara n' 54, de 1993 (n' 444191, na
2.330/91, na Casa ç:le origem), que altera dispositivOs da
Casa de origem), que dispõe sobre a· prestação de assistênLei n' 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -Código de Processo
cia religiosa nas entidades hospitalares públicas e privádas;
Civil;
-Projeto de Lei da Câmara n' 55, de 1993 (n' 457191,'
-Projeto de Lei da Câmara n• 66, de 1993 (n•
na Casa de origem), qUe dfsciPiina o exercício da profissão
3.277/92, na Casa de origem), que dispõe sobre -o preçode carregador de bagagens nos aeropqrtos e dá outras prode comerciãfiZiçãO-dã-iãsolina de avia_são;
vidências;
-Projeto de Lei da Câmara n9 67, de 1993 (n9
2.657/92, na Casa _de origem), que dá nova redaç_ã~ ao
-Projeto de Lei da Câmara n• 56, de 1993 (n' 484191,
artigo 196 da Lei n' 5.869, de 11 de janeiro de 1973 na Casa de origem), que concede o título de ''Patrono
Código deProcesso Civil:
da Ecologia do Br:3.Sil" ao cientista e pesquisador Augusto
-Projeto de Lei da Câmara n' 68, <le !9.23 (n•
Ruschi;
3.632793, na CaSa de- orlgenl), qUe acrescenta parágrafos
-Projeto de Lei da Câmara n' 57, de 1993 (n' 72219),
ao art. 27 da Lei o• 6.662, de 25 de junho de 1979, que
na Casa de origem), que dá nova redaçáo a<J att. 12 e
dispõe sobre a Política Nacional de Irrigação, e dá outrªs
,ao art. 215 da Lei n• 5.869, de 11 de janeiro de 1973 providências;
Código de Processo Civil;
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-Projeto de Lei da Câmara n•69,-de 1993 (n•743/88
na Casa de origem), que altera o Estatuto da Mjc-roempr.esa;
·
-Projeto de Lei da Câmara h' 70, de 1993 (n'
1.377/88, na Casa de origem), que dispõe sobre aplicação
no município, de cinqüenta por cento da receita de _multas
de trânsito;
-Projeto de Lei da CâmaJ:a no 71, de 1993 (n'
3.112189, na Casa de origem), que acrescent_a parágrafo
ao art. 626 d_a CónsOlidaçã() das_Leis_dQOJ'r;abalho;
-Projeto de Lei ~a Câmara no 72, de 1993 (n'
4.068-D/89, na Casa de origem), que dispõe sobre õ plantio
de árvores ao longo das rodovias e ferrovias brasileiras
e dá outras providências;
-Projeto de Lei da Câmara n• 73, de_ 1993 (n'
4.393-B/89, na Casa de origem), que altera o art. 180 do
Código Penal;
-Projeto de Lei da Câmara n' 74, de 1993 (n'
4.562-D/89, na Casa de origem), que transforma as Escolas
Agrotécnicas Federais em autarqu.ias e dá outras _providências;
·_
-Projeto de Lei da Câmara 11". 75, de 1993 (no
5.813-C/90, na Casa de origem), que acrescenta dispositivO
ao art. 20 da Lei n' 8.036, de 11 de maio de 1990, para
permitir a movimentação da conta vincti_lada ao FGTS do
aposentado, na condição que especifica;
- ___ ____ __ _
-Projeto de l,.ei da Câmara n' 76, de 1993 (n'
163-B/91. na Casa de origem), que acrescenta dispositivo
ao art. 20 da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, que
dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e dá outras providências;
-Projeto de Decreto Legislativo n• 9, de 1993 (n'
186/92, na origem), que aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Jovem Pira Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Pirãcaia, Estado de São PaulO~ · -

possa contratar operação de crédito externo, para os fins
qUe éspeéifica. ·
. _:_Prazo para tramitaÇão e apresentação de effi~_ndas
ao_ _Projet? de Decreto Legislativo n~ _9/9~, lido a~te_~or
-mente.
1.2.4- Comunicações
-Do Senador Darcy Ribeiro, que se ausentará do
País, no período de 26 a 29 do. corrente mês~
-Do Senador Esperidião Amin, que se ausentará
do País, no período de 21 a 26 do corrente mês.
.1.2.5- Disc_ursos do Expediente
SENADOR V ALMIR CAMPELO -Dia Nacional
do Contabilista.
SENADOR NEY MARANHÁO -Artigo de autoria
da jornalista Lydia Medeiros,_ intitulado "Mãia-nhãO diz
que reeleição passa fácil".
SENADOR NEY SUASSUNA - O abandono da
escola pública pelo Governo.
. SENADOR GARIBALDIALVES FILHQ,--Expec:
tativa pela divulgação do Plano de Ação do Go'verno do
Presidente Itamar Franco. As disparidades regionais e a
preocupação com a região nordeste.
1.2.6- Comunicações da Presidência

-Término do prazo para apresentaÇão de emendas
aos Projetes de Resolução n.~ _2A: __ ~ 30, de 1993, sendo
que dos mesmos não foram oferecidas emendas.
- -Término do prazo para interposição de recUrsoS
no sentido de inclusão em Ordem do Diã dos seguintes
projetes de lei apreciados conclusivamente pelas comiSsões
técnicas.
___ _
-Projeto de Lei do Senado n' 51, de 1991, que altera
a redação da Lei no 5.108, de 21 de selembro de 1966
--Código Nacional de Trânsito. À Câm~~a dos DeputadOs:
.,.---Projeto de Lei do Senado n~ 75, de 1991, que- reguM
1.2.3- Comunicações da Presidência
lamenta, com base no interesse nacional, os investlmentos
-Deferimento, ad referendum do Plenário, aos Re- - de capital estrangeiro, nas mitros pequenas e médias emquerimentos n" 365 e 366, de 1993.
_
-presas e dá outra'S.providências. À Câmara dos Deputados.
·
-Recebimento das Mensagens no& 165 e-166, de 1993
-Projeto de Lei do Senado n<:> 251, de 1991, que
(n~ 199 e 200/93, na origem) pelas quais o Senho! P'residispõe Sobre a remuneração dos recursos transferidos pela
dente da República, solicita autorização para que a União
Un.ião aos Estados~ Distríto Federal e Municfpios_ ou~aos
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órgã.os e entidades por eles controlados e dá outras providências. À Câmara dos Deputados.
-Projeto de Lei do Senado n" 339, de 1991, que
dispõe sobre o registro_ nos_docum,entos_ de identidade. da
opção pela doação post mortem de tecidos, ór$ãos ou partes
do corpo humano para fíns de transplante. A Câr:rtara dos
Deputados.
_
_
-Projeto de Lei do Senado n' 87, de 1992, que dispõe
sobre o reassentamento de habitantes e trabalhadores em
imóvel rural desapropriado por necessidade ou utilidade
pública. À Cãmara dos Deputados.
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1.2.7- Designação da Ordem do Dia da próxima ses-

são.
1.3- ENCERRAMENTO.
2- ATA DE COMISSÃO

3- MESA DIRETORA

4- LíDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
DAS CO'MISSÔES PERMANENTES
-

S __.:COMPOSIÇÃO

Ata da 63a Sessão, em 23 de abril de 1993
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Jonas Pinheiro, Garibaldi
Alves Filho eBello Parga
DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA
As 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
De agradecimento de comunicações:
Affonso Camargo _ Almir Gabriel _ Bello Parga _ Garibaldi
N• 163 e 164, de 1993 (n• 190 e 191/93, na origem),
Alves Filho_ Gilberto Miranda_ João Calmon _ Jonas Pinheiro_ de 20 do corrente, referente à aprovação das matérias constan··
tes das Mensagens SM n' 64, e CN n' 05, qe 1993.
Júlio Campos_ Ney Maranhão_ Valmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) - A -lista de presença acusa o comparecimento de 10 _Srs. Senadores. Havendo
número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1~ Secretário prõced_erá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE

OFÍCIOS
DO SR. 19 SECRETÁRIO DA CÁMARA
DOS DEPUTADOS
.
Encaminhando à revisão do Senado B!ltógrafos dos
seguintes piojetos:

MENSAGENS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 51, DE 1993
(N° 206191, na Casa de origem)
(De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho)
Dispõe sobre a transformação de cargos
no Quadro Permanent"e de Pessoal da
Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da 1• Regi&o, e dA outras
providências.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. lg - Ficam transformados, no Quadro Permanente de
Regional do Trabalho da 1•
Região, 118 (cento e dezoito) cargos da Categoria Funcional de
Datilógrafo, Código TRT-1•-SA-802, do Grupo Serviços Auxiliares,
Código TRT-1•-SA-800, com os Seus respe-ctivos ocupantes, -em 118
(Cento e dezoito) carqos da Categoria Funcional de Auxiliar
Judici&rio, Código TRT-1•-AJ-023, do Grupo Atividades de Apoio
Judiciário, Código TRT-1•-AJ-02.0.
Paráqrafo único - Os cargos transformados por este
artigo serão escalonados pelas Classes da Categorià Funcional de
Pessoal da Secretaria do Tribunal
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Auxiliar Judiciário, de acordo com a lotação fixada,
oa critérios legais e regulamentares vigentes.
Art.

212

-

As

Abril de 1993
observados

despesas decorrentes da aplicação desta

lei correrão A conta da~ dotações orçamentárias do Tribunal
Regional do Trabalho da_ 1• Região.
Art.~
21!1. - -Es~a lei entra em v i q(lr na data de sur1

publl(""ação.
Art.,. JQ: _.- Revogam.:- se as disp_os ições em contrário.

J ustlfiçação
O presente antepro.\eto de lei, que mereceu aprovação do Egré-gio Tribunal Pleno d«l.ta COrte, trata
da transformação de cento e dezoito Cargos da
Cate11orla Funcional de Dat!lógrafo, Códlgo TRT-1.•SA-l!ll:l·<io-Gc!IP<> Servlça& Awüllares, Có<lil!<> TR"r-.
t.•-SA-800, com os seus respectivos ocupantes. em

Igual número de CarglJS da Categoria Funcional de
Atixil!a.r Judiciário, Códlgo TRT-l.•-AJ-023, do Grupo Atlyldades de Apolo Judiciário, Código TRT-1.•AJ--020, no Quadro Permanente de Pe..soal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 1.•
Heglão. ··
A medlda ora proposta, a par de constituir necessidade que atende a converuêncla administrativa,
posto que a natureza dos serviços executados pelo
datllógrato é a mesma do auxiliar Judiciário, não
Be justltlcaudo, portanto, a existência de duas categorias funcionais dlsUntas, em nada Inova, e nem
acarretará acréscimo no quantitativo de servidores
do Quadro Permanente de Pessoal da 1.• Região
d.S. JUstiça do Trabalho, tampouco qualquer despeo;a,
pois apenas tran..forma oa 118 (cento e dezoito)
cargos de dat!lógrafos, de nlvel médlo, em Igual
número de cargos de Auxillar Judlclárlo, também
n!vel médio, a serem providoa pelos atuai.s ocupantes de cargos de datilógra!oe, obserVados oo critérios legal& pertinentes.
11: oportuno ressaltar que a proposição consulMtanc!ada no antepiroJeto, ora submetido à oons!deração dos Exm.<•s Srs. Membros do Congresso NacJonnl
é idêntica à adota.da pelo Tribunal Superior do Tra.~
balho que resultou na edição da Lei n.o 7 .120, de 30
de agosto de 1983.
.
_
.
Estas são as razões que fundamentam o presente
anteprojeto.
Brasilla-DF, 6 de março de 1991. - Lui.z Jo•é
Guimarães Falcão, Ministro Presidente do Trlbllnal Superior do Trabalho.
LEI N.0 7 .120, DE 30 DE AGOSTO DE. 1983
Dispõe sobre a criação e atlnção de car.r&s
na St-cretaria do Tribu11al Superior do

Tra"a~

lho, t: dá. outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Con~r=o Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
lei'
Art. 1.0 Ficam criados, no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho,
os ooguintes cargos:

I - no Grupo Atlvidades de Apoio Judiclârlo, Gó·

dlgo TST-AJ-020, 180 (cento e oitenta) de Auxiliar
Judiciário TST-AJ-023; 20 (vlnl;e) de Agente rte H<>·
gurança Judiciária, TST-AJ-024; 54 tclnqü"nl~ e
quatro) de Atendente Judiciário, TST·AJ-025: e 1<;
(quinze) de TaquigTafo Auxiliar, TST-AJ-0211:
II - no Grupo Outras Ati v idades de Nivel ~:\!.' ·
perior Código TST-NS·900, 4 !quatro> de Cont'--UJr,

TST-NB-924; 1 <um) Médico, TST-NS-901; c 2
(doL•l de Odontólogo, TST-NS-909;
III - no Grupo Outras Ati~idades de Nh:d
Médio, CódJ,go TST-NM-1000, 2 f dois) de Auxiliar
Operacional de Serviços Diversos, _TST-Nl\1-10()$, e
2 (dois) de Telefonista, TST-·NM-1044;
IV - no Grupo Artesanato, códlgo TST -AHT -700,
- 3 <três) de Artíllce de Estrutura de Obras e Meta-

lurgia, TST-ART-701; e 2 (dois) de Artl!ice de Artes
Grãficas, TST-ART-706.
§ 1.0 A escala de vencimentos e as respe·ctivas
referênclall dos cargos de Taqulgra!o Auxlllar; Cód!go
TST-AJ-026, s~rá a constante do anexo III do Decrc ·
to-Lei n.O J. 902, de 22 de de?.embro de 1981, na
!orma do anexo único c-. esta lei.

§ 2.o Ós cargos a que se refere este artiP"o serão
escalonados pelas classes das respectivas categorias
funcionais, de acordo com a lotação fixada, observados os critérios legais e regUlamentares vigentes.
Art. 2.0 · Ficam extintos 98 tnoventa. e oito) car~
gos de Datllógrafo, códlgo TST -SA-802 e 29 <vinte
e nove) de Agente de Portaria, código TST-TP-1202.
a partir qa classe inicial. à medida que forem
vagando.
Parágrafo único. O preenchimentQ de 98 (no~
venta e oito> cargos de Auxiliar Judlc!árlo, Códlgo

TST-AJ-023 e 29 tvint.e. e nove) cargOS de Atendente
.Judiciário, código TST-AJ-025, criados pelo artigc
anterior, !tca vinculado à extinção dos cargos de Da-

tilógrafo, TST-SA-802 e de Agente de Portaria, TST'l'P-1202, respectivamente.

Art. a.o As despesas decorrentes da

apli<'!ll,'~o

desta lei correrão à contu.' das dotaçoes orçarrwntárias do Trib1.1!UI.l, Superior do Trabalho.

Art. 4.0
publicação.

Esta lei entra em vigor na data dt>

"''lU

Art. 5.0 Revogam··.Se as disposições em con·
trário.
Brasilia, 30 de agosto de 1983; 162.0 da IndE~P(m
dência e 95.0 da República. - JOAO FIGUE1Rt:OO
- Ibrahlm Abi-Ackel.
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ANEXO úNICO
(I

1.• do

art.

·Categoria

Grupo

n.• 7 .120, de 30 de agosto de

1.• dilo Lel

N.•

1983)

Classe

C•)d.lgo

Referência
--~···.

Ativida.des de Apio Judiciárlo, TST-AJ-020

A

Comissão

Funcional
Taqulgrafo
Awdliar

de

15

Especial

TST~IW"-026

NM-32 a. 33
NM-28 a 31
NM-24 a 27

B

A

Constituição,

Justiça

e

--

Cidadania

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 52, DE 1993
(l\1.• 255/91, na Casa de origem)
Dispõe sobre a sucessão de bens de estrangeiros, situados no Brasil.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.• O § 1.0 do art. 10 do Decreto-Lei n.O
4. 657, de 4 de setembro de 1942 - Lei de Introdução
ao Código Civil, passa a vigorar com a seguinte redação·:

"Art. 10 .............................. - ..
••••••••• o o ••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••

§ 1.0 A sucessão de bBns de estrange{ros,
situados no Pa.fs, será julgada pela lei brasileira em benef!clo do cônjuge ou dos filbos brasi, _

leiros, ou de quem os repres_ente, sempre que
não 1hes seja mais favorável a lei pessoal do
de cujos.
Att. 2.0

publleaçito.

Es~

le1 entra. em vigor na data de sua

LEG/SLAÇAO CITADA

CONSTITUIÇAO DA
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

-~

TfTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPiTULO I
Dos Direitos c Deveres Individuais e Coietivos
Art. 5.0 Todos são iguais- perante a lei, sãm distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasilPiros e nos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade,
à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

................... ·-· ................................ .
XXXI - a sucessão de bens de estrangeiros
situados no Pais será regulado pela lei brasileira em
benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, Sempre
que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do
de cujos;

DECRETO-LEI N. 0 4.457,
DE 4 DE SETEMBRO DE 1942
Lei de Introdução ao Código· CíVll BrasiiCiro

......................... ' .................... -· . .... .
-

Art 10. A sucessão por morte ou por ausência
obedece a lei do pais em que era domic!liado o defunto ou o desaparecido, qualquer que seja a natureza e a
.situação dos_ bens.
§ L0 A vocação para suceder em bens de estrangeiros situados no Brasil será regulada pela lei
brasileira em benefício do cônjuge brasileiro e dos
filhos do casal, sempre que não lhes seja mais favorável a lei do domicilio.
'•

.-.~',.

• • • • ,._-,-.- •

--~-·-·.

....- ...... ·-·· ...

• ••n--~ -, • •' • ••• ·.; •• • ".

~-. ·-·-·~

... •"• ...- ....

-..:..-:-~

..

~

;.

•. -.

,-,-~

·····--.

.-~.

,-

PROJETO DE LEI N ." 490, DE 1991
(Do Sr. CoSta Ferreira~
Dispõe sobn~ a sucessão de bem~ de (·~tran
geiros situados no País, nos termos do üispos~
to no inciso XXXI do art. 5.0 da ConstituiçãoFederal.
(Apense-se ao Projeto dé-'Let n. 0 255
de 1991.)
O Congresso -.Nacional decreta:
Art. 1.0 A sucessão de bens de estrang-eirot-J situados_ no Pais regula-se pela lei brasileira em benP-Cicío do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre qur
não lhes seja mais favorável a lei pessoal do de <:ujus
Parágrafo único. Aplica-se o disposto nP.ste artigo, inclusive, quanto aos critérios e procedimentos
para a solução de conflitos surgidos da possibilidade
de aplicação de leis de países distintos.
Art. 2.o
publicação.

Esta lei entra em vigor na data de sua

Art. 3.0
trário.

Revogam-se as disposições em

rA Comissão de

Cidadania.)

Constitu~ão,

çon-

Justiça c
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 53, DE 1993
(N° 284/91, na Casa de origem)

-

Regulamenta o exercício das Profissões
de
Técnico em-· H Lgiene -. D.ental
e
de
Atendente de Consultório Dentário.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Capitulo I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 12 O exercício -da a profissões de Técnico em Higiene
Dental e de Atendente de Consultório Dentário, em todo o território
nacional, só é permitido aos profissionais portadores_ de _diplomas
e/ou de certificados expedidos que atendam, integralmente, a Lei n2
5.692, de 11 de agosto de 1971, e o disposto no Parecer n" 460/75,
aprovado pela Câmara de Ensino de Primeiro e Segundo Graus e
supletivos do Conse.lho Federal de Eçiucaçãó -e _as _normas contidas
nesta lei.
·
Art. 22 Poderão exercer também, no território nacional,
as profissões referidas _no. artigo anterior,
os portadores de_
diplomas
expedidos
por
escalas
estrangeiras
devidamente
revalidados.
Art. 3 2 O Técnj_co em Higiene Dental _e_ o . Atendente de
Consul tór.io Dentário _ estã,o (obr i<Jados ao registro- nó ConsP 1 h o
Federal de Odontologia e à lnscricão rio Conselho Regional de
Odontologia em cuja jurisdição ex-er-çam suas atividades..
§
12 Os_ registro>; e. as inscrições serão lançadas em
livros específicos, de modelos aprovados. pelo Conselho Federal de
8dontologia.
§
22 O número de inscrição atribuído ao Técnic-o -em
Higiene Dental será precedido da sigla do_ com;elho R'ªg_ional, )ic:[~dó
,:;or lüfen d.s J.agras -THD".
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§
32 O número -de inscrição atribuído ao Atendente de
Consultório Dentário será precedido da sigla do Conselho Regional,
ligado por hifen às letras -"ACD''.
§ 42 Ao Técnico em Higiene Dental e ao Atendente de
Consultório
Dentário
inscri.tos
-serão
·fornecidas _ cédulas
de
identidade profissional, de· modelo aprovado pelo Conselho Federal
de Odontologia.
_
__
<:::

-:o

'"'lc:-

~~1..-.....--:::.;-

-J~c:::

-:1'11,.;.~-:.rloc- ___

:on;··l::c

.,.,...,c::

_.........onselhnc

Regionais pelo Técnico ·-ein Higiene· Dental. e pelo Atendente d,,,
Consultório Dentário e das taxas· correspondentes aos serviços· e
atos
indispensáveis
ao exercício
Qas
profissões
não poderão
ultrapassar, respectivamente, 1/4 (um quarto)_ e 1/10 (um décimo)
daqueles cobrados ao cirurgião-dentista·.
Capítulo II
DO TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL
Art. 42 O Técnico em Higiene Dental é o profissional
qualificado em nível de Segundo Grau que, sob a supervisão de
Cirurgião-Dentista,
executa
tarefas
auxiliares
no- tratamento
odontológico.
Art. 52 Compete ao Técnico em Higiene Dental, sempre sob
a supervisão do Cirurgão-Dentista, as seguintes atividades, atérn
das estabelecidas para os Aten:dentes de Consultório Dentár i.o:
I - participar do trein-an)ene:o e capacitação de_ Atendente
de .Consultório Dentário;
II
·participar dos programas educativos (;, de saúde
bucal;
III - participar na realização de levantamentos e estudos
epidemiológicos;
IV
fazer a _demonstraç.ão _de técnicas de _ escovacão,
orientar e
promover· a prevenção -da cárie dental a·través·
aplicação de flúor e de outros métodos e produtos;
V - detectar a existência- de placa bacteriana e inductos,
bem como executar a sua remoção;
·
-·
VI
supervisionar,
sob delegação,
o
trabalho dos
Atendentes de Consultório Dentário;
VII
fazer tornada e revelação de radiografias intraorais;
VIII '- realizar profilaxia das do.,ncas buco-dentais;
IX
inserir, condensar, esculpir· e polir substâncias
restauradoras;
X
proceder _à limpeza· e
à
antlssepsia do campo
operatório, antes e após atos ci,rúrgicos;
XI - remover sut:uras; ·
XII- preparar-moldéiras e modelos;
XIII '- responder pela administração da clínica._
Parágrafo 1nico: Dada a sua formação, · o Técnico em
Higiene Dental
é
9redenciado
a
compor
a
equipe
de
saúde,
desenvolver atividades em odonto,l.ogia·e~colaborar em pesquisas.

da
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Art. 6<> É vedado ao Técnico_ em Higiene Dental:
I -exercer a atividade-dü forma autónoma;
TT
ryrestar 3.ssist.ência__,..firet~a .'''!-~ :_;vti:;e_t-.E..__ ?.t;)_,Dap:L:ente~
s.em a indi~pensâvel supervisão -do_ ~rurgião-Qe-ntista; · .
II I
~realizar
na
cavidade
l;>ucaL . do_. __ paç;t,ente
procedimentos_ não discriminados. nos incisos do i'l.(t .... 5·º- des~i'l. lei;
revistas,

IV
fazer propaganda de seus
serviços,
mesmo em
jornais e folhetos especializados da área odontológica.
Capítulo III
DO ATENDENTE DE CONSULTÓRIO JlEN'l:ÁRIO

Art.
7<>
O Atendente
de
Consultório
Dentário
é .o
profissional qualificado em nível de Primeiro Grau que, . sob a
supervisão do Cirurgião-Dentista ou do Técnico em Higiene Dental,
executa tarefas auxiliares no tratamento odontológico.
Art. 8<> Compete ao Atendente de Consultório Dentário,
sempre. sob a supervisão do Cirurgião:-[)entista 01.1 do Técnico em
Higiene DeiitàliI - orientar os pacientes sobre h.Lgi.en-é oucal-;
II - revelar e··mohtar radiografias intra-orais;
III - preparar o paciente para o atendimento;
IV- auxiliar no atendimento, do paciente;
v
.instrumentar o Cl-rurgião:-Dentist.a. e.- o . Téc;:nico em
Higiene Dental junto à cadeira operat_ória;
... _.
VI - promover o isolamento do c-ampo operatório;
VII- preparar materiais restaurÇ~.dores.e __de moJ_dagem;
VIII - selecionar moldeiras;
IX - preparar modelos em gesso;
X
preencher mapas, quadros e fichas de atendime.nto _
odontológico;
XI
executar assepsia e limpeza do ib.strJlmen:t<;~.l. e
aparelho odontológico;
XII - executar a recepção e o atE;ndimEmto dos_ pacientesdestinados ao atendimento clínico; ·
.
Art. 9" É vedado ao Atendente .de. Consultório· Dentário:
I - exercer cr atividade de .. forma autónoma;
II
prestar assistência; · direta ou. indiretamente, apaciente, sem a indispensável supervisão do Cirurgiãp-Dentista Ol'
..!o 7ácnico em iiigiene Den-tal;
III
realizar,
na
cavidade
bucal
do
paciente,
procedimentos -riãó discriminados rios incisos do art.- 8<>. de.sta_ .:L-ei;
IV
fazer propaganda de seus serviços,
mesmo em
revistas, jornais ou folhetos especializados_ da área odontológica .
. ~.t. _ 10. O Atendente de Consultório Dentár~io poderá
exercer sua atividade, sob a supervisã'o do. Cirurgiao-Dentista ou do
Técnico
em
Higiene - m~ntal,
em
tonsul tórios
ou
clínicas _
"'rio11r.ol6gicas ~e ~st~be_l~_cimentc~ ;?úbJ__i-:::os_ ~. ::'ri~!_.:=td'?~.
Capítulo .IV
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DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS
Art. 11. Responderá _ perante os Conselhos Regionais de
Odontologia, conforme a legislação em vigor~ o Cirurgião-Dentista
que, tendo Técnico em Higiene Dental e/ou Atendente de Consultório
Dimtário sob sua supervisão e responsabilidade, permitir que os
mesmos, sob qualquer forma, extrapolem suas funções ·especificas.
Art.
12. O Cirurgião~ Dentista é
obrigado a
mant.er
informado o respectivo Cons_elho Regional quanto à existência, ·~m
seu consultório particular ou em clinica sob sua responsabilidadr3,
de.Técnico em Higiene Dental e Auxiliares de Consultório Dentário.
Parágrafo único. Da informação a que se refere _es~e
artigo deverá constar o nome do auxiliar, a data de sua admissão, a
sua profiseão·e o rtúrneró desua inscrição no-conselho Regional.
Art.
13. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
.
Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário.
LI:OISI..AÇAO CITADA.. AJVJ;X.ADA I'EL.LCOOIWENM;MO
.DAS -COIIIISSDE;:S P6RMA!YCIYTES

LD N.• ,_..2- OE li OE .U.OSTO 0[. 1911
FIXA OfRfTRflf. 'H' R.t."õf. \I" AR' o f ~\1~0 Pf I "t ~ • GIIAl'S. E 04
()UlWASJ't<C>\!IJ(N{I"\ .V,>

CAPITl:LO!- 00 ENSI"-~0 DE I" E~" CP41J~
An t.• - O en•!no da I • e 2 • ar•u• tem ~r obt~tlvo ~·at propor·
eo fl'ducant1o:- a l:•rm,.~oln n~: .. c:.nArl• ao 11('\.. l'lvuh lm~nt<.~ oJe 1uu
potenci&Udadet com.:J ~l,em,.ntr• d~: !1\lln n"•lln~lo. pr..-paraçic pau o lnbalho
e para o t!Jt"1'ciCIU cor"S~.h:nte da <:"h'!a_l,n!.t r-"
1 1.• _ Ptr• ~~C'IIO dn qu"' 11•tp''.,."' .-... •~" l"'fl ~ t"'ft d• C.cmt~•h•lçlo,
etuende·w pctr ~"~'~ P""''nn a t"dur&~,Jo c:or."t'\p!'ll'l~rn•t •" «'~'~''~o ~ pnmc1ro
1rau r por clt\lft() ml,1on, o de' 'Y!',I'Urrlo 4fUll
. § 2 • ~ O 4'"\ll'lo de 1 • ~ :t • Jr'"' v. r• m•~t\lné!o ot<t•tt:a.IC'Irla~nlt" na

clonar

lflll\l& nac10nar
Ar1.
0 e1nlr~;o de- 1.• t' :!.• cr.~s M'ri m1n.iJtnd.> e-r:o nta~lec-i~nt01
criab ou reorwana.ab
cniCol.o& QI<C u"i.I'J\1"'-m • C'<'::• lll':l!;:;...;lo d.:ol tr..a
~n.:. mater.,. .. r !'!um•~. s.rm 1ut' 1 >el(.to dt me.,.• ~n hr• ~~cnu:..- ou

z.• -

"*'

..".....P'arttta'n
k"'"

''

. '

.

C!aico-" ·" or-.;•r~:&tlc> a..'JTHn:nn."IT&. ~1tUt:t~ ot d1~oe;:ll~nu dr:
... -t l"'l"'fU!.t-':6 nl n-• ~ ... o~'·"'"""'' 1, 111 "~<e r apf'Ot'&·
do pelo ór-.lo p~Ol' :to usrcr:u com obt.eniloc~ de nconnu lu. adas poekJ JftP«'tint
cadaftla,..:•imotUto•~c~•,C'

Con~lho

& E.:Ju('..- ....

4r1. J.• - Xm C11T'lub.o de ou 'TU ~r~!,w:taet que "ttt.h.lm • :r.cr adobdü. •
si1u:mudt muno anmuiJ:rill. no :nesmo "'a::cl«cmento. a orC'f"a de modahdada

cL.Icrattcl de esruO(!It lfttt~a.Us ror Ull'l& tuur. co~utn e r. a '"""'·• loi'IICalldadc:
•• a ft\IIU.Io de ~ocqu.:no& e:tatM':;C-Cifi'M!n!M ~ ·.u11daón n.an arnplu:
b) a rntro~.artm c a mlt'R"l'lmnl~"'tancl.a~ <:kc nlatJon«l~tOI de maiDO
cntn: si ou com outru 11UhN'tÇ6el mc:~.o~u. 1 fint de apnwe-:tar a capaaOAde oao&&de
unt pan supnr dcftr'~nci.U lk ou!n'fl:
~) a Cl"pni.UÇ!o dt ecatn:ll latf!'res.c:dun qUe rri!Wft RT'riçoac dl&.eiplinu ou
, .... de csa.do ('(lfhuna a ..6.noc· e~tabckatn1:'3tc..
An "• - _o, tur-rKl!t•l3 .,., t-ratno de 1.• e 2.• 'faus tcriO um núcleo
comum.' obrtaaf.tlrio cm imbllo nac•l~Tial. ~ uma ?•:t~ <hventr!c.ade para

"tender con(om~e as necc-nldadu e ponibtUI.I.ades t:o,;.neretat., .is poo;ullarldades iocals. aos plan01 dW eSiabelc:cu:nentos de ensino e b diferenças
lndlvi4uals doi alunos.

1 a.• - A preparaçlu P•r• ·o :,oatHolno, cc:no eh::m!niO de lonn&ç.lo
lnl~&ral do aluno, ser• obrtaatOna no ensino de t.• e z.• ltaus e
coru.tar• doe. ptAOOS curric:ul<lrc:s d~ ~tabcJcz.lment.:l' de ens1no.

1 2.• - A prepan;.Ao s:ara o u.a:,ath\ll, no c~t~nu de z.• ruu, ,poo.tcrl
e-nsejar habililaçlo proflulonal. • cnt~no du cstabcle1amento de ensino. r•)
1 1.• - No cnsmo de 1." e .l.• araua t1ar·:t.e·â csP«.ial relevo ao estudo
da Unrua nac:.1onal, c:omo ln~otrumento de c.omunlça,.:.\o e como capre:u.lo
da cuhura brasileira.
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Oa c:urdculo& p~enot. de (;Ada 1rau de ensino, c.omuh,UúOl
rorrr:a de atnqdadn. lrcu rh: utl.i<lO e

por ma,l!rlu \taLadas sob a
dl•clplinu. com as

dlsposl~6cs

neccuãrias ao

se~ rcl~~lon3mrn!O,

ofdenaclo

c scquCntla, scrlo estruturados pelos csubdectr!1entos de cn1lno. t•l
Parl.crafo único ..._ J'lla ~!itnnunçio d01 tUrYtCUIOI. $C'tlo ot-serv&das N
teiUint:s pt'C'Kriçõcs.
a) u rnatbiu relatlvu ., nl!Qieo «'mum de ead• ruu de ensino
ICrlo U:udM pelo ConselhO federal !l:c Ec!ucaçlo;
.11) U rnattriu que comporia a parte divcntflcada do currlcuto clc
c::ad.a at&bclcctmcmo xrio c)Wih.ld;ss çam baw: cm re\açlo elabài.ta péiOI
Cons.clhot de Ed,ucaç.la. para 01 re.spc:cuv01 alstc-mu de eostno:
C.l o c:stabcl~e~;ltnento de ensino ~cri ln~:.lulr ntudus nlo decOrrentes
de: matülas rc:lacionadu de l'!cordo çorn a allnc:ll'"&tltcrior:
d) .. nonnu pan o aatamento • ser O.do l prc:par,fÇlo para o
nabalho. ~ferida no I 1.• do artigo ant~rtor. s.erio ddinl\Jas, pua çada
&rau, pcl.:. Cons.::Jho de Educaçlo de ca& •istema de ensino:
I) para ofcna 4c habHít•çlo, pro!luionaJ slo ui Ridos mfnlmot 4c
contelldo • duraçlo a aercm flndos pelo Conselho federal <k f.ducaçlo:

I) . .,. 11C:!Wct •• pcct:111ti<J•de' fttlonall. ~ ..taDClt-eltn-Mtot lk
.-lno ~ Df~roaccr 0\Hra• holbllltaçOca profluloJM.Ia pua ., quat1
alo M)a mlnhno de contt:t:ldo 1 41u,.ç6o prt'll~rMnte a~tabeiDC.:Idot. na
._... • t.tlnc:a antllrlor.
An. • • AI Nbllh~~Ç6c'l •rot'twtonala poderao ter ftallz.adat cm·
COUP'!f~lo ~·"" ernpre.,., c outra• entldoades. pQbllu• ou prlvadar,"
l'ar4arato OnkU - A cooperaçlo Quando feita Ktb a fl:)nna ck e.uA&Io,
.wart'M.1 Rmunerado. nlo aurnrarã para ... cmprc ..as ou o\.Uru entidade&
"tncuto aiJum de. rmprcao com CNo utaal4rl01o, c •u•t. obrt . .
ICt&o apcnat.
M .. pcclfl'adu no in••rumen:o ltrmadu com o c&tabclcclna:nto Ck cn•lno. c•1
An. 1.• - Scr•obn••lbtla a
ck Ed~lo Moral c C1•1ca. Educeçlo
Fb.ic,., EchM:.-ae A nht~ • ~·- dr S.údt ao~ curricvloa plmoa dol ...u.ttckn·
IMft•oa ck I .• • J • lft»J.,ob'lll:l"r&Oo quanto I pnnwita O di•PD~'o _, Df<:f'l'lo-ki •.•
IM. • U • Mtcmbto de 1%'9.

Nttrnc *-

.,c-e ..

._..,alo

Paricralo Onacc - O cro•.no Nli,pc:a.o. dot anatrkul• l~.n~ltati"YI, COUiltul.rt
dbcapbna dot hufãn~ DOrrn•'' &. •utwlr<::tm.·nt'-4
6r 1 • c 2. • a:r•~o~•
Art J.• A c.r..:-.·~,•u d.;) curnc·~:o vr' lclu por 1-tr!.-s anu•h de
dl.c.lpll•,~~,a •~c:•• de r•t:u!u ou all..,h.'•1~\
4.- ml~<1u a ~m,L:Ir. conlom\c
o plano & a& pca.lbitldadla do cs:.~Xlcdmt:ntu
•~ l~du&lu de opçOc~
• • •tendtllm ls dUcrcnç., 1nCLivlduats dOI aluno~o LV
I 1.•- Adrnitv o:.~ ·ia ~;r:m,za.ç\o IC'ITI("$1f•L no crutno & I • c 2 • f'•••.n c,
110 de 2 •
~natr'lo;'l la .,or J.'~~c,ll.Q.) ....,b Q)oc!~~,ea, que ....... ,...rcrn o relaaona·
.-nto, a .ou.k-:u.ç&o c a ·~··~•l'"W d<.lfi c:uu.lo.."''
I l • - ~'TI Gl:.al :~r lr!'au, ~rk> Oflf•niur-w .;\.U'I•U "IJI.III' n-Uc.am atuDC.II
ilk diftn:OIC'& a.~rto:J C ,k f"'~fOI•II-t"l'llf'' a.!t~t:b éf a !,_.,I,U"1 '<:MIO, p.,. 0 ClUII"'IO d.f
I~·C'I•' .c-Ar•l",r~~·' c ou~ f!.:to~.•~Pil~. 6""t.u &: .,,,u<J.o c ati>'Hi&Óf't. cm qu~ 1o1l
..,bçlo w acoru.t":hc.
An ~. 11 - Os al11~ ~·:~~· ~;.·•..,"W'n:em C:M,lll'n~u fl:~lo:•' ou m .. n1a1' 01o que w

of.c•••

*""'· •

~'"'"' t:10 aCrü-OCOfUirJc~to .... ( qua!I~O & 1J11 '~ l'Th\J;,f &

tn•ti1C\:Ia _.

01.

IVpt:rdo-

ta~

drloerJo ...-ehcr tr•la"'..,.nto nf'CC"~•l. de ..:.orlc:: CQm a! normu fu.du pelo.
Cr-ete~ ~ •• t•:u.:.ac'.{l
,." tO - Sc:rA l•·.~trf l'.l.l on,•.J•'"r'all"CC" ·c·.. ' ll'loll'fll""'ilo Edu,aCIOnt.l, indúi'n
~•~P.arncnt" 't'""':'ll • .,..,...lr;;, Cft'l ro:oo~aç ~, cc•-.., llll r'ro~cuorn, a fai!"J~ I' a

CLWT•DC'tt'f"te"

~

CUfi"U'Ilr!.'\d•
A~l 11 - O o~ni"C v a.cm6:1"C kth·ol. lrt~lc~cr:.ócnl .. ll'Cnlc do ano <:MI, tcrlo.
ac r.~o{lluno. 100 c ·;v 1u ck t.-ab&!ho c:o:.cr1:u ci~ti"U reo;pccu .. a_mcntc, elt'luldo_ o
t&ft'IP<! rncPado i1 J)TV"I.I I•Nu~. CIUO ntas w-;am aduto~da\
' t.• - Os a.tab.:ll'o: 1mt:nl01 de CMit'l(l Gc I "t: Z." r.rau'i funçtoflarto t:~t~ 05

-s

pcri· ..~<A' Nti1••

TC'Jl'U~t'h

t-ara. aJtm de oulru at1'WI<.laon. propc;oro;aona_r_C'I.t\lc;to,. de

f~t~C--...;;lo 101 akl:.or. óc aj')roo;t:ltamcnt.> f{IJ1Jh.:tentr. e mlll~Har. cm cari.tcr
\ntnn1..-o, ducaphnu. i.rc.a• d~ a.tudo c att>oadal!cs planc}lOa) _c:o;n duraçlo -.cmn·
u-al. bem como dcten•ol~r prnramu de •9Crlu;t>amc:uo de pT"Ofeuorn c tealu.ar
nf<"'I\ c:.~ai•

õt ururoeu , .. r. ~1tn
til a u"á runJ, 1."':'-abdectmcnto pOI)Crl ..-.an1z.ar os pn-\odm ll:'a~os..
com prno. :Y..t.odc féria• rta~ ~j'OIJU do pl•nUr.l t: .....!tocata de yfru. C"ontormc" pUm<'
apnwado pela competentr au.tondA.Jr de ~1!:-'jno
ft.n. 1.2 O rep:tmctHo e\.Colar'· rcaular' a JUbt.tilu•,._•o 4c uma
disciplina, 6rca ck ~tudv -ou atiHdadc por O\HTol a que K alrlbu.., l~tntlco
ou ~uw•l:me val~r lt:..nn&ti'llo, c:r.dutdu a~ QUC re1uhem do nuc\eo
comum e quando.) for o ca:.o, d~ mfmmo~ n ..._do~ oeio Cont.elho Federal
Oc EducaçLo par& a:~- h•'Jil•la;,!X'~ oprofhsl(lf111~ ...-,
Paráplo únko - Car"'"rk AO& Conw1hus de EduCa( lO hur. para rn. ~stabc:leo::i·

J,l • -

.-:niO& ~tuad"'

ao

nas ~t"'as ;urts.d~~;M, os crittfl!l'i ~·~ qu~ dc-~etlo Jl'l>e"SJdlf
api'Q'W'C!ita~nto de nnidot. dcftnnSo nnt( arttg\~.
An. 13 - A trandcrtDCta do aluno ót um pua outro nlatx~cun.enlo lar u·i

pt'o DÚ~;:ko comum f1:r.ado em.lmbno nac1on•: c, ,..u,nclo lor o e&~o. pc.lM min1rnos
•t.t.bdecidOII ,_,. as habÜf\&(Oft pr.lii"S.:Jon••J. t-Onlorme nQrm•l b&turJ.al pc:l01
CGmpcvntn Con~elhos oLk l:.duc.::lo.
Art. 1-4 - A .-crifK:IÇ'IO do l"''nd!me-nlo C'"\C( \ar fx.·arA. na forma n:•uMntal. a
mrp &:r. ettabrlcdnwnto., C'Oinpn!'C"ndendt> a a•Jh~lo do apr~•U•mC"fltQ .. a
. , . , ... lo da auiduidaóe.
I I ,• - Na ••~lo do apr~itammto, a .c• E'lp1"C'U& cm nQtU t"ll IDC~S.
~dervSoa& a.spte"ICII qu.ahtaCi•GSilo(PI)~ os qu•nlltati•M t' m rnultad05 obt)o:5oi
....... o pn1.odd k:ti'IO wb"' 01 da prora hna\ cuo ata WJa n:i11da
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O ahn,;, dr aproore.tarow:nlo umiiii:'JCnl~t poderi: ob1er aprot"açlo tnt·
ncvpei'W(lo propot'C'tonadot. obri1atori&mcn1e pdo ntabckocl·

*

....~ an..:IM

ll-• -

Tcr·M'-6

eowno &pf'O"ado quanto a usidu.ida<k.

oahlnodt frtq(l!nna iJU&I ou IIUpcTtora?.s-,. u ~pect!'l'• dildpli.M,lfta

•)
•
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•tudo 01.1 &UI'idack:
b) a alu.o dlt tn.qo~ncia i:nfc:rinr

:t

75•~

quf' trnha tido a~itarMnto -~·

"-I 801!'. 4a escall. de oow ou ~Mn;fl,n adotadat prlo estabt!ln;!mer.to:
c) o aluno q.., alo w cmcocu~ oa hl~e!W 4tl o~~lion arnerior, "'*" com
CtwqQinrla ._.ou .wpcflaf' ao m!tumo csl,.,bo:k-r'iJ<• em cada 1.a.1ctna 6r cn:qno prlo
~ti91.l (onll:llho dr f..d.u:lo(,lu, aq1at: dc!!M>n~'r't tnc•Auru r.*- aprt"""rilAmcftto apbf

a7Vdol • •r:uto de r.:vperac&o.

I .e.• -

Vft"ifJC&du as ~na. ~dttOn. 01 sistemas dt ~,..ino podct-lo
~Jo df: C"nlerial tf\M' ?r""lllm l ... nço& ~SIYOI d.C:. aJ\IftCJ& ,..L.
~t!i~Vai"Çlodol c-lrNrscos dr id.a.~ • •:"'--;·-•;,IT",~.:•c-

1141ftitir

a

An JS, - O ~"'""ID t'l'.-~r ~rt...adnnt1r- qaw no"''"'~ wnadn. a p.nu
. . 7.• llfnr. • &lu1'10 . . , , matrruladn é-om ~dfno=-ta dP uma ou duu d1SC1pl.nu,
...., dr -studo ou att•lld.adln • lfnt &ln... no r. dn.dor qU«" p~"'ada a wqOlnna do

...........
Art

C:.brr' eot. nrabc'lf",lmf'nl~ df' ""'''"O r•l""'r11r m. Cf'111flc:adru.
dle<t~lin.t\ <:M.l JTI•I r~n•lar. t: oo- diplomA~ ou

•• -

de' lltrt~:. de

filé Cbnch.IA.ko

ft'ftlfk . . . . CCin'C"IPO"dc-"lt:• ... hllt>llt••,Óol:'\ Pl"tlfiHI(lf\•n

jtlrf.

CAPlr\)LOII- OO'f'~SI~OOE 1•GRAl'

·-

AM

0 ............ & I • fT'II"' cJr~lll'l.l

&"r -

~ ....... ~..... nloftl~udc>C'

11-f' 1 lorm"'.A.-. d.IO ~TI< li t do JUT adf>.
mc"lod.n wcvndo u fa-.n df do!-W"n"C'Ihlrnc.tlr dãt.

... , li - O lrttlrw dC" t • srau lM'& J 6unclfl Ó" rllo ai'ICII M1Po. • cotnpft
•llkrl, anualrrwnt(', prkl mrnt"' 7]!J
ót atr.ld.adn
An. 1'0 - "•n o lnraao ""'ensu10 de- 1. • fTau. d"er1 o"sh1no tn a W.ck
tnhtlrna dt N'lt .,.,...
I I • - AI""'""" .S.. uda liL1C'I"'':t dl~t>Ofl() ~~ a J>oui'3-Uot4_..:k dlr lnpn.tt'
110 .,n1ino de pri"""'"' euu dt alun~ com mornot dC' • • a.n ... dC' tU.,._

ho.''•.•

',.- o., .• 1rr,u~f'C''; ...... ·•jr''"·: ··a qllr •Jrrn ... :u d.•, ,.~."'C' '"''~"ra

W1r '""" "'r"'•.., tT'.,.-ru~:~:' ,., ... c~;ltt C'n'l t'.H•tu tn••,·nau ..l•r,-!HH ~'-t \.,fano•
hn!H.·1~ ••, r 1 .,,:•·n::•.

Af1 ~ • lt"\ """"" "'"'1

f'

(' \ •.•• ~. ,..,. 1• ··~·· '· 1t c-<or'''''''" ~ "-,. 1"" •• an1" ('lbrn!1t;J
,• ! 11: 'I •fnt{• r .. Pt·; .. ,l. •.:lro Q,Jf' •lc•fK'r I
t
1 . "": ·~.f:f',.•!:o.
,,,~,. .. ~.:· .. r~\·_ ~~:·
; ~,, :· .•· t, • · ...... ,• ~ w 1e~~.li..J"t(>l;. t n01.
Mun~rip , .:~-.('dt • • ;-,,~ · :•
' '·TI:·, • , .. , ,. 'r·~~ o n..~ .. ..,l"''~nt(• d• N>na••o~•tk n~·

nc-.J.adc::

l'"''"•'•ff J.:· .. ~~r- "\~~

!·•.

':•. r~·.·_,:.:·:

..

n.,:,:~r e l"'('!'rl.~&>" !.,.:;.:.~ •.• ow i!-.'1. ;..)o!ô"'A

CAPlTI/LO IH- 00 fSSIHO Df 1• ORAU
An. 21 - Ot:n!li\o d: 2 • :p•u.: t--:r'n•·w I lonn~l.(llnlc-fl'*l do "doleKoo:"tcPa•l~~:Talo úrnco u l:'l~'r:""J.;;.e> nc tf\JIJW) ..a 2,• sr•u. al,s-b·•·• a C:Oftclus.lo
do tnS\nO clf J • JUU OOl ~~ t:tl_y.,h11o to.lur•alcnltl
Arl 21 - O trh\J'1r,) or 2 • Jt•u 1erl a dura(lo mlnlma
2.100 tdua•
mil ~ du.:en1a1.l hur•' <lle u.o~.:~.o c't·o:ar crc-tlvo c .!.:::r' &Jc~-envolvldo_ c:m pelo
mcnw 1ré1 H:rles •nua·~ • ...t:'.t:'
,
•
t L•- Ou11tdo -...: trtlar 'jc- l'llblllt•çio prdlulonal. c:nr mfnlmo podcrl

r·..

*

totr

•mpll~~odo

c: o ntvel

prl.::

do.~

Cora.clh~ fed~n1

e~ofudo•

(Ir fdu .. aç.lu, dr

~o~:ordo

com • nlturc-n.

prtten~ldo'

Mediante •PI'N'IÇ•o:J ~~ rt'IPCCiivo. Conw:lhe~o de Educaçlo,
01 111o•ent•\ de en•ln., pc.lder»<' admtllr que, no ~JII'fU~ aC" ma"lcula por

'I 2.• -

diKipllna, o •Juno poua concluir cm doi~ anos, no mfnirno. a cinco, nu
m4klmo. 01 ~"uCIOI corrtlpondenlu a trh Krles da ec.cola de: 2.• auu
Ara. 21 - ae~ot:ado. ts".tr.
-

CAPITULO IV- DO ENSINO SUPLETIVO
ÃM. 14 - O cns\M t.uPle-titu lorr.6 por finalid.ldo!'
al suprir a cwolanu.çlo n:JUI&r para 01 adok~n1or1 e aduiiOI flUo! alo a
tctl,_m sepido ou mftduldn na tdadt prhpna:
· b) . propon:iMat, media"tt R;~elida woha 1 I'IC'Oia, ntudos dt aprffciçoatntntn
ou atualltaçlo par. a qur ltnham ~ot,uido o cnsmo ft'JUiar ao todo ou em paMor.

Parf.ralo únioeo -

O

~"sano

supletr.o ab1'8tlfC'!"l alf101 e e .. mn a •rtm

erpnludo5 RM _.,nm nstcm&'l. dr acordo com u normal baiudu pelot. rnpect.,_a.
Conselhm. ck Edueaçlo

An. 2S - O en•ino 'lupktr..o abnnf~:ri. confomw at nettSsid.rtdn a atender.
dr:tdC' a lnidaclo no e-nsino de- kr. t'lC'rrvtT r contar c a formaçlo profasional
dr:frafda rm lotte-sp«<fte• aU' o nrudo iBtC'MI'IO de drvipbna• do cruino tq'Uiar • a
atualiuç-ln lk conheclmC'ftiO'I. _
I I • - Ot. cu~01o s.upkt••m terlo ntN1ura, dun.çlo or ttsune acolar qUt: M
.;u\lem l'llua' fmaHdadn rrbpn.. f' ao upo npecaal dr •!uno a que- W' dnhnam,
I 2 • - o .. cu~ suple11~o<. M'tio mi:toi'l.tr~dm cm clanft ou rned1anrr a
••ihn('lo dt ridWI, lr'-'•aan. con-n:toondfonc-1• ~ out"" mt'llm dt C'OmUftiC'açlo qu~
pcnnitam akan.:;ar o m•tor aYmnodc- ahntOto
An 2to - (h e um~' su~kt~os comr""'n'derlo a r•nt- do nsrriculo rnul1an·
tt do aúdro comum, _ltudc• pdro Con.elho Federal de Educado. habilitando •~
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prO'\\CI'lnm~enh• dr r\tud·~ ~m carArrr n:o~lu, r pc.odrrlo, quando ru.liu.dO\ pa~a·t;
e-u-lw\••o el~110 de h.lblht-..&t> proltss1ona~ ck l.• arau. abr.n.-r ~hlt o llfttntmo
ntahc'lcocldo pck• m"m" l tm~::"~n
_
_ _
J I• -

bl
~

o~

r.umn a "'ll•t

~-t rdt~

nte aMtll:t• dl:~rto realizar· se.

ao nl"tl ck roncltulo O!• ~~.no ck J • J"'lll.l, para oS iruli'cdts ck tiS anC\1o,
ao nhel dt conclu~lu ck> enilno do: 2.• JTaU, para 01 nunorH dt 21 an~

ai

2• -

0\ namc:1. t.upklrVO'I•urlo a carao de- Hlabc'hcirut'fliOio of&cil!n ou
ft!l't, \im""''rmu. anualmrhlf. pdot. ~IP«''"'ot. CQnKI~

N'ronhtncbl.!nd•~;ad01o

'ck Eduu(ICI
~ .1 ° - Q, Ul"lt\ 1.upk1t•U1o poderio ~CT unihudoll\a juriW'tiO ck todQ um
Jot~lrma dt C'lnilrto, ou p1r1c óutr de- acordo com normu I''Pf"Cia~ ba11adu pt-1~'<
n'\ptnt•(' (onuolh.;> dt l.dl.l~a(lo
A~ 1' - ~n~u~•cr-k'
ao ni•fl ck 1.1m• ou mals da\ ~uau.o.UIIorna\

•l·

\#r rt~ ~hr tll\1"1<• lk I ' I'IY. NIW\ dr aprTndrJa,..m. monn.tJado~o 1 at~n01 dt 14 a I fi.
ancr\ rm ("(llnPitrntnlao;J•• d1 U~l\lant.a,&o rTCt.d•r. t. a t"UC" nhtl ou ao de" 7 • •••u
""-""')<.'"''"~"C!' de- qualrfocll(,l() pr_ofrnrcmal
p,,.,,,,lo unwo•- (h-NI'l-<"1 dr apn·nd~o~IJtO"n>' 1M dt quahl..:&(lt' d.a•lu
d•<T"I'•• •.Pn"'.,...tturmr_nlt• rir uhrt1r~ qu.anrio• rrrr horr'fn> dr1-ltplrna\ lrrtl\ dr t~tutlo t
ll,.u"l.a<lt• !4Uf '" lt>lflf"' ,.,ur•aknln ''' rn~>l"' t'ffular Cr•llll.rmr t'\ll~k-t.am 11
11\<•ntr.a• dr~<'''''" !1\ltml\
An 2tl - (h ttMdrc.ldl)!. de apro•.,..lv "" t:l•mu 1wplt11~n\ c ~ rrla~IHH Ir
cc-nl lu\lt· (k cu~m ck aprrndr:... Jtm r qu•lr!IC &~;lo wrto ttpt'd-tdot. Ptl•• lnlflhu
('ht•. qué: tJO, m•nrrnlurm

(APll Ul(l \ - OOS. PROf H!.ORl.S E ESPE("lALISJ AS
AM

~ -

A (Clnna' ln dt ptoiN.'IoClrt\ t' hpt"< '"'"'" pafl o rn~rno dt I • t 2 •

ftiU~ v r .i IC"It.l C'l'l' "'""'' qut" s.r "'""e-m I"'Of'T"U-~'Imtnrt ''u~land""lot a• clriC"tC'h(•~
Nlt~o~r•r\ dt c.da rTp:llr• dô Par~ r rom ootnll(lC> q11t 11rnda aO\ ot'rjrti•05 nprtifr

doi u(.a Jnto"- k ta.rKterbiKI,& d.ic1 dLKrpllnat. '"'•• flt:jdo eu ••~• ela
fa'" dr ónrn~olnml'ruo doa -~•nliuiAn. lO - taipl ..,., COftiO
'"lnlnat par~ •ncrricio do Mlli"•no
•t IKt ~uno dot 1.• ~tau, ela 1.• i 4.' Rnn. habilal.,.lo uptrrlfirl:a drtl •tta»;
br) • .... no M 1.• .,..._ d.l 1.• • 8 • Mne. t>-..abillta(:kr npccilka dr lf•u

.k

(Uf.

tonn-...-.

**•

tuptrior. -.o lli'41 rllllf'II4~1D. ..." ' " " . por Mc.aciar•ra • I .a li H
,,.,... 4rt atna 61in(ICI:c) . . co.s.oerumo• t.• • J.•
b.eblh~ ~rw:a obtida~ cvno
, 11 prrMM • ~ao;Ao ~drr:•n• a litti'C;ralt.ara pk••·
t 1 • - O. prol~ • qt.- M relere • •llt~Ca "a• podcdQ '-;kWI.V
na 1 •- ·, L• arldao dO cnalao de •·· arau. mediante atu!JI» adlcloull
cuJo~· mlni~RD~ de conlrNdo 1 du:raçl!.> N:rlo na..so. FC~ compcc.nlft
f:onlCI~ di Echlc~~. (•)

•••u•.

I 2.• - 0t ~ 1 que w Nfcrw a lorUa • podlll:rlo aka-.çu. no tandde
4e ...., • ..,.._ a 2. • ..,.... rio 111111ino di 1.• p&M IIMd.illatt •t\tetol a.dldoMil ~
poadcftra .. lftlnimo a •• uo Jtl;..e.
I J.• - O. a.~.-. •cticicuil ~ ~MM ,.,.,..,.. aattriotn JIGd;ttlo..,
~o dt aJ'fO"iunwalo r• n~..,.. ~:~1..,.,_,
An. Jl - .U lftlllril.lltlrM
t.• I'" t oa ntudo& adkicftail ~ no
I .Z. • d.t artialrft aattrtor Mr-"••inialr&ib ... unt\'Cf'lid.adn c dtlftail: hlltiN~ Cll'"'
lnlnWafur• tvnor. ck d111'll(lo plrtna.

*

Plricnto U.C. -- M lin.C.turu d& 1,• .,... coa cstudol•d1rioqil .. drr
prdrrhria,... ~.....,.....-no pocllttao •••W~ w ministrada~ e-.
ccnuoa. CK'Olu. iudt\lto& c outro& tipol dê '"'ll!btkciiMal• criado~ ou l4apal•
.., ...,,. - n... .....-··~c .....,.hedmcfttro- r - da t..n.
Art. J2: - 0 ,.-1 docnW • tncWI• 1_.pk1;..o -.i prcpt.re Mcq......

ba&l..._

*';

carJorttcrWinl nptriail*-' tipo dt r•IN. 6t acorda
....
c_.._.E,__....

An. lJ -

A fónlli!Çio

con1

M ....,... tstabelrtr:W..

* admilliiU•don:s. pl•rw;.dom.
orintadorC'I. lnspcrrill c•
..

~•P"iufttt .....kftPI'Ci,aliJtasdcfduc~lowrt

C"'iilntl 'lllip~Rot

• nrru. ou dt ~·aract"açlo.
An. J4 - A adaaíu.lo • proleuerw c ap«ialtftu no c..tao of•C'ial drr 1.• t
2. • IMÍV!i fat· .... I por~ J"iblico di,.....,.. t dtulol. obtc:lacidu pu& ia ~~e ri.; lo
' ' t•iafft<iu drr ~ '*lfl•ala dali Ld.
&Qch&ll(lo,

COM •f'll(lo .,W"f

An . .15 - ruo lt.atni qu~qu., dbtinç&o. pva deita~ di41tkal e lr6clrkol.
cntn: 01 ~ t apolláaliltu wbordiudol ao ,...t- clu leia do trllmba t •
dmh.._ 1110 rqjme Ido wrviço pri.blka.
A.11 :MI - E'" cada IÍJ.h'tNI dt •...,h,o. M:rcr4 ~- e&1.1-1VIa qM •trnhlrc 1

z.• ....lU. cu.
c lf.IC'CUj'•· rqu ...
pN'Itlllle l.McCOIIIplerwntucbu 1ao . . . . .
da orpniu(h...,... da._.._

nn~lnl

..................... c

.('t'U06 . , .• • •

~nc•taiMio •d~Gnhp&d&a~~ •

lft.

,,.,.a,, •

J7 - A . . . . . .
proksiOffte ~li&tls, ... C"Uabcledp•rtkti...
CMiriM drtt.••
IJ'UII. obria;nlo .. dilpcliçkJ apK"fll.
ca~dntaLd • .h....-~•..,.toriafMnlt4olauço.d••~•Ãrt.

MCneN

_

... r...II•Trdslho.

z.•

.

An • .ll - (h U.-..u de n~irno HCiiMIIarl.. . . . -..... pklltlja11111ato ..,....
priada••• aperfcir;OUI!lS•. ··~h C'OIISlJI•tcs . . - - Jf'I. .IOft'lC ~

·-·~---·
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Olftill&nwtle tai• ~ fiur a ftJnUMteçlocfo.PiokWIOt.. t!
• ..U110 de 1.• e.t.• r.nuu, tndo em •ilt.. a tnaiot quatirinçlo em

Art .... -

..,.,_;.1~111

-... ftl-.if 4!\...-.1.-...clo. ~IIICIIIO GU c:sptCializac&G;,._. ditliPC;Io de
lltQIK ft4.'\lbm Cllll qut ltllelll.
.
An.
Scr6 c.~ld pan csen:kio dt ma,ãllfrio ~ npecialid* Jltdaaõ-

«< -

P,:a o

~Ptlt'O

prolillioaal. - -... do 1\otiniltftio da Educ~io e Cllkvra. doa
t.lfmaclo dr ar.au ~Upcriot'.
·
·

eieubM- wjcilul

a

CAP111JlD VI- 00 fiNAHCtAMEI'fTOf lt
An. ofl - A fllurll(lo coaiJtul kwcr da Unilo. do'1 Es1adol, do Dillril(l
F•nt. cb. Tcf'ritóriQa. doi M1111nid.-. du rrnpf'HAI, da famllia e .J. u~Cnu.nidadc
nt rrtal. ~ e•lra.arlo m:unoa e ni•~Ol P•r• JlTo~f-la e Mtno•i•6~.
P.rf.!~faft, una..... - ltnpottôtM. na IUC'IM da LA-t. JOIMiariaiN:ftiC' (',. o Podrr
Nblil.:o. pcln c.·Mtnprimntlo do pn:cc:11o I'Utnlicuc'onll cb obrica!O'I'icdatk ncotar. llf
p.i'".,. mp..tM.hci\ c 01 C'fllpRtadorft dt toda natureu dt q~ "' ltllfunot wjan~
dcpmdrntrs.
Cl - OcMino hOI dilernttt ffaus ~otrt rntnimadu pcl!~t ~ públi·
.,,. c, fftpeitacbJ •• Lc• qut" • ft'plant. fll•rc l. ini(U.Ii•a panM:ulo~r
An H - O• ~nut p.iblic• dnlin~ub I f'du.("aç t.o lrfl~ •t•licadoo. prd~·
n:~t~~.·i.ar..nw na m•nutc~lo t 4nc••ohimuto do ~Mino ofici1l. dt lftlodo qut t.r

,. "'rtt:

UtCIIII'I'It.

-

l

a) 1NMw •umno poW••I de apof1ua"'..dn flluucionM~
a tndhnria ptCI&f'('Uiu do c:nsiao. o •prrfc~mcnto c • as~iatlncia •••
.._a,tlfriuc .-.w:r.~t• • c:duack
d o ._.,ulti••to riudrn t lreno&6t:ica.
Ati. 44 - filo. naahdtci~nrnto& ofiCUiJ. o caUM de I .• •r•u Ç 111r1tv:itt• -'• 1
h)

..,. 14....., c: p

•

-'...U v:bcl'"ior-. .,.. ... ,

~,.

qu . . lor. pro... n-rn f•l•• ..,. i.nwft.. ifn·

a. 4c Natno& t ••cnha• ftpettdo Mali de uM ano lctit<o ou ntu.dolt.'Offttpmden

.... - - lllt ...tnn... ,., tlhcipliau.
An. 4$ - Aa iMtitYi{ltn dr caino Mlfttidu pcll inkiati•a paniadu mnc·
..... . . . , . , . ....... t fiMRtWÍN . . Pedtf PVblic:e. ...... , ..,•• cnnd~ di
fucieN,._n .. fOfUII .t-11.... YtW.16N:• priM/q&ol
IMcalllll(lo. c a wpit·
IIIWtttaca... WU• l'a'U"'. W ,..._,.,. ..... C'COII6Mk• ~1'8 O llandlllfWRIO d. oll>tall'e

*'

P•r'-"-'• IÍIIkCt - O ...., . . h&lliot COMediclnl boi \ar~ dtMc .,....,
. , . ak•tda. . l."ltM ..... M •llliMeM • INlfkuiH lfll\litM C ftl mocblldad. . .
,.,.,....,,.,. ,,.,.., •ihl•dctw ,..,.,... llflai.,... • dltihc:it ~r Pf'Ctlllllta&l
l'ttPc"'-"id.A C: ICIIdu C:lft •iU. O 1iN IIUÍinOnmtnln.

An ..... -

Oa.,arn61,_.,N.,IIIC'I'aqua~~~tUickmanllraft'ra•Jf'O'Io•tta......

*

tn t pr.•arctn la h a •• Mnufkihrill di N-c"unoa lar-w-J 1Gb furtna. dr c:oACft.a.
W ... dc'C:ttUIIu.
,....,.., tntcu - .,.... wrlo ~- ..._ • eu~ Pltaitu •
tlhiftn
1.• IWft lfii•Mo ... ._,,., ••11 c.- ftl•hrtltciMrwtu ofiôeJ .., • • • •

*

,.._,. INqOewt., ..,.,.. auiduiUdt.

· · ··

~
........
..,......_e
•:::<-.
.. ,.._•
a. .......
lol........._... ---,.. .....

""·• 41
- "'
-Plhtito,..,.
_
.. ltll. --.
...,..,
attino
• ·
t.• ...
.,.,

· ....,.,.,._,. ............,... . . . . ec-=onwpua........ic......

An ... - 0 ...........tK'I(Io ÍMiifulde ..... Lei ..• 4 •....,• • 2'7 • •~~Mitro
................... lodaa._t. .mue . . . . ftlidMeapMbikM eu ............

.........

..._,.ladal ·a. P••Wada S.W. MMt.a-.

a~

,........_ •

........

An..... _ AaeMptn.HeGI,....,._,.,..,.., ... ~ ........ .._
WM ,lrhM eftliiMI ,.... - lltlfl l1nJII'QI.doa 1t . . fUhol ...... tio ob. . . . ...
pnjull'fl4cttlhpo~to• arctt-41.a t•dSI...,.Ihn a~ a. IK'OIIi _ . , _ ....

-

................................_...................................

,.

A"· !G- A•'""ptnUCORWf'rilllilelndiiJiriall ........ . . , . . . _ . _ , . .

....... ~.,. Nfldlic'611 ................. -

,..~ti'ClPf'PirG . . . ~ . . .llflradlt•

........ .,

c • ..-... ••

..... ~· -o. ..._ . ,._ .. • 4"llqo«
Mhtma. urhtt"eu. qrWola. ~ .,........,.,....... ........
lli•:ift, 1111 'W1111Hil•. tfW imJaicwl t IMnl'tftltawl, C'OIIfonM . . . . . . . • rttp~~~:~M
V.Wn,.f' -•roca.- penlillridadn lenia......,... *..Wioe "''*'...,•duca'"-

,.lU&....._

-·---__
.
___
_
-·--.---.._,.,_,lodo---·-......... •--'........-·-.......-......-·-·-·
- ...-·---PIN n

se. prt.snal.

A>ft_,..,..._.,_-._...,. ..

Pa"onnoGaiN -aollioo lk> Pod<r Nblko ......._ - - - - .. .
.O_,ltti.. *ld 111 cwas t . . . . . . . M. ~lo._,. I Wtr'M athidadll

...........

-

-.oca.-·

..... SZ- A Uollo

.....

o..m.o

*

""· 5J - O
Foóm! msb<Jomt. t "'""''"" . , - . . - . 'llc
éduc~c:~ .,c. MI ttnnca N anilO 51. 11bt1.oatrlo • p~
t.lriath&
prilpril e •
cont:ns~o dto •udU..
·
P.riiJfÚo úllint - O pla.!ic;aornto tetorW da educ'*'lo 111e..t • ..._ U
4irrlrias •·ttonau do P'le~ra.l do ~mo. de modo qaae • proa• =a;'n a CU'WD
._ .,.._ • diraclo a&pcrioc' do Mitliatirio da Edwc:IIÇio • cw..a • -.....
......._~~~ate DaM Plano-Gwú.
.

*
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Aft. 54 -

Pua . ,.. M

.,._....,... W ad1111't1C&o •

*- .Educac.&o
'ntar Ull c
. . ... od.....
~.

t.•-

~

•

IJ.tdJ.ial. 01 ,.._,. ._
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w.-

*·

QU&lr9 a!!oO!.. 1a ap~ peio ~C-.ilto

•nd• coe .• ~ • aitlrtal do ,h'"Í'
. .

tw

A~ •. auflio ,.I'IJ ........... -~ ......... . . . . de Distdto FJck:nJ Yiuri a cwricir u cJdtrt:açu rcpocws da Jt .:ul•taw•
••·a 1Ca1ema. kedoccn•il!.atnMt.Pfro.p.u ll'popu.\a('lolo ... ~ •
rnp!!!::U.. ati.Nio &\o maP,ttrio. bem C!DCDO a ft'lllu.Dran~;lo coedi.1'M • poahlal .S.
.,ol~ c • Pf'OI"JIUO quaDtit&liYo 4 qua.lít.ati'l'o do& ~ ck . . , _ 'fiiW'ificedD

I

-~·•krl«.

I 2.• - Acoacnt~ do audUo ~ao~ m-... ..,....... • ......_.

• Diltri&o fcden.l lu·te-i IIÍec!iaale coa.,.fnio. COOJ!I bue em po&.- • ~
aprcsc•tt.doJ pclu mpecti'l' .. a'-aiMtnço.t c &pf"'f&Âell pd01 C__.. 4t Edaacl

.... I 3.• - A

~~ &!: a.uz!lio fi~iro ac:. ~ de ~ . _
W11ntdpio&. ·~·- no& plano~ •tadlWI.t (..,.,.,., lll«tiuw ~ CIOMl b ...
- ~-- • prqc* apraeaWb pdu fÔ.prc'ti•.u ~ • qttlllf'adol
..loi Con~~Uaoe de Educl(k!.
Art. '5$ - Cab! t UD.iio wplliu.r • ~ -. ......_
Tcrria6rial. Kpndo o pb.Mjamnto •torW 4a tducaçlo.
An. 56 - Cabo 6 Uailo
a ....-.

-.

* _. ...

doo- - ,. _

* ....... ""

I t.• - A01 ..,...,... t.dr:ra!a. • Eftadol, • DUtrlco F.....a • • Muk:tpti.M
kl'acrdb ...ntnc. pr6prial ,.,. o -.....o hllll-

il.•

-.Ã&I'lOniLUq....,diKipbuma~deboku•_...~

4a M NW,. krdml11 M:plf'lo u dln:\l"WS atablkcid.u pdo W. . . . . da
f.du.c&~Çio • Cllltwa. qwc PGdu• deLIJJ&r a cuú~ mu•ucip.il • -~·.......
~1. de qut tn.ta o~11.• do an. bl. a t.aJUWct(.lo cb. &IUÜÍI&
IJ.• - O Ptosram• E~ial de 8obu &t Estv.do (PESE) ..,.._.., , .
...as au'-lc-ddu ptlo Windlfria 4o Trab.lho • ~ SacML

Ali. 57 -

A ...-aana. t6rmf:a dl.lJailo ao.~ ..... ~----· •

Dilc.rito F.....l .... prnlad4 pdOI 6rtJKJt d• sdmani#tnl('l.o • Mi·'
lo •
~'-' • c-.m. .. • ,.1o Ceir.~a:lbo flf<k:!'.,l do. f.du.c~IG..
Pa"afaao 'li.UC. --A usilli'DC'illtc:~Uet incb4irl oolab«IÇio'f.......-..to •
NQII'IOI fiMIInr.. pua prc:pu-.tr$e; ~rah&Joaalo e • .,~ . _ ~ •
e

~abca~ioNi&-.•objl.llwell'io•~"'"~du~•,._...w

.odoc-oi&Uoi&o.
A.rt. S4 -

A kaub(lo nta:S~o~.S 1Nplc!n-a. obwrra4o o ~ 110 ~ L$

illf Cecw.tiriliclo F•dtrnal, al.lbrloKJrrt .u ~bllidadft 4o ~ Enado • dlc!.l
MUI M\11\ktpi!IX DO *-••oh-itnCIUO dQI. dUCNRIU. fl'&VS cM CllltllMI• -~...spori iC"br9
nwdld&t q\M '*"'!to lont&l' . . . ~~~ .. aplk.-c~ . . ~ ~ ....u...

.... «<..c~~;lo.

, Pariçt;(o 61\ico -

A.t ~nriM M qu. trata-.

e.r:sao ......1o 1 ~·

wa p&l.l&,.,... ~ a N:qiOftUbia.a.. •u.aac1;)N ~ """"'W' • ~ 6. ~
npccialmcniC ••.• cnu. que poria ..... Nlt\II"CU ~ ..........................
&oriamna" pàaa MINII•tr..ç6M ioca&
Art. l 4 - A.m ltlviUdp.oa.- alo&$1'!ic.va•.
~
~
4a l"k'tita tributiria ..,\I.A"CIP-' . . ~ dll 1.• .,._ .,..,.,_.., • ~ • U\.

••c&41--.

._.

IS, I J.•. &lrtea/ da Cocatann;to.
Par.....,o !lln~ - O. mu•lci,._cS.t:lrAart.o • ....a.. • 1.• .,_ p l h l09. d&l lt'UIItrtftria oCI"" UMI coubeNta _,. F "..,. 61 hJ tk::4 !;I:!

•

Att, 60 - t: ftdr.do ao Poda' Pilblloc-o • .,. • ; U••l.qlolà ~
~lo ll'dll.!.a criar ou a11uhar fiMG«iramcobt c:stabo~MamcotQI ou.·~
.-ô&ino
que coestituarn dupl.c ~.çlo da~ns ou ~~ Pf'!ludlci&J 6c n~Anol buD&•
--. a jui&O do compcffn'!ll: C(.lftM..!ho de E..dt><l(okl.

An. 61 - Os s~temu dc-tNmonbmt~l•rlo Mclllpn:u..t qu.e tnlum r-m .....a
mlft ele IMflO'U de Kll' jJ'KM. a otf'aDIUI' t marat.tr. cil.n:w:.'!letUr: ou ftll
c:oopcnçh. 1•1\di.,. CO!n o Poder NbiM:o• ...a. ~»L" lo que pl"'ldoda o C"MUUD de 1. •
~~~-

.....

••ecm.s

An. 61 - Cada
doe ~osYio ~pruadlrrt. ~~torill3oi'Oiil:. aJflll 61
ani:utncw cducKJOoftAi que .uar~n:na .o- aJ1.1ntA ~u•dc. çoed~

ll!lf'Yiç01 de

tk chafnci.a ciC"QQar. cnbdadon que COf\CN•Uf'M ~n:A~ • !HU dtr ~un•. aG o
objct1 .. ck colaborw P4r& o cl'ic.XDta N~atQ b mu.tw~to& da CIWDO

1 1.• - Os~ • aW&Ihria e4u~ll • que tnta es11t ~ ct.ti-

_,......._ • ,,.racQCia, • prutlf •

C\lmprvaa~ ü obn.p~ -=oW' •

indui~o ausiiK. para a aquil.iç~ dc' maeenal Clol:tllar. h'II.N~ . . ."tu!rlo. alin.a\alf;:lo, trat.amnato ~ • lkrttlno • ouuu lorn:u ~ a.a•illltona lamlliar,
1 1. • - O Poder P<lbbco •timulari • orp..o.g.a,:l.l) de- m~ loc.all. dr
uliatfftcia cw:h.c...aoul. co.Qmidas de pa..K!IU dlc coa'IPro"ada tdooor.-~. dcwlt.a·

...,..a.ciooall

4M •• pt'Oblcque, ca col.abcuçlo Ç~rJom a <X~G~umd.&ck,
poua• '-"mbir-te da nt.C'UÇI.o kMl ou pa.taa! doa lll:fnÇO& dil qve trata aw UQ.JO.
..._ c:.:ao M

&4j\Wiíc~~Çio

diJ boba& de atudo.

Art, 6J - A .,.c..udl da~ ollciaJ t u bol&a doe~~ pdo
,..... NbiM.'O •rSo Pf'OC!'"I"'&mente ... ntnv.tdu. .. .._ioo de 2..• ...-. paJ.a
de bolsa -..jfttu A mtitu.iç!lo,
.
Pal"iirafo úú:o - A ratin.iç.&O de q~~o~t ~tl • • artiao podwi fum'·• ••
. . . . . - •• tllt'Ni'GII prolissioed • .,. lona... • q\M. Lei ~~

"A~b~ril~·=de~1=99~3~-=----,.-·=D~IÁ~R~I-O__~D-O_C_O_N.:...·_o_RE_··. :.SS.:. o.:. ·. :.N. :.A.:. C:.:"l..:.O. :.N. :.AL:::..:...(~S2
eça:.::-.:.o.:;Ii;;,)_ _ _ _ _ Sábado 24 3607
CAPtruLO VIl -DAS OISPOSlçOE.$ GERAIS

Art. 66 - Os Co..lt.t. dt Ed~Kaç'to pclllkrlo aatariur crpcrihciu ped"l""
Jicascmn rqimn dMnol cb pracritol Da p~n.1e Lei. useprandoa Y&hd&de 401
atudol auie n:aliu.SC.. ·
Art. 6S - Pa,.. áeilo de rwP,tro c curdcio prof'ir..sional, o Coa.w'lho FedtraJ
de Educaç&o fisati u DOnDafo de tn&ildiCio do. diplomas c n:rtJhcad05 du
habilitaç&s. corraponckntn ao cuiDo de 2. • pu. upeGado& por ms.ntu~Oe&
utran~iru.

Art. 66 - ftcam aulomatic:a:neatle ~juJ.tadu, q~a~~to 1 DOm.tDCialun.. u
cli.spc.içbn da ~lo anacnot que penn.a~arn em rip' apól. a ~ncaa da
prnentc Lt:i.
Art:. 67 - F"~ea IID&Dtido o rq;imt espoci&l PIA 01 a.Ju._. de qM tnla o
Decf'Cto-lri n.• I.O.W. de 21 de outubro de 1%9.
Art. 61 - O e•ino mlniat;'ado ~ at.~J.:iiDr:a"- milita.ra i rcpWSo por

lf:p!_.çlo

apcd(ICII,

E

Are. 69 - O Colqia Pedro 11 illtqra.ri o 1iltnu& fedcnJ de ~DSU10.
""· 10 - As ~mmU~ doe &istctll.U ót em.ino c as. pa.sou juridiru de
din::ito prhradB ~ Uutiruiz. pua llipns ov. todoc ~ atabtlccimuu. de 1.• e
2.• paus poc clu mant.idc:., • ._, rqimeato C*UJUm que, ~~.UoeJUraodo a uoaa,ador
lthica atrutural' fv.arioui.S. ftdc. pn:11:m1 a ~ ~W.S.dc &dibCa de

.............

CAI'trii!D VIII- DAS DISPOSIÇ()Es TRAHSITORIAS
Art. l J -

OICoo-.:lhm~:;:-u«Edue.çAopodcrl.odelqar,..._deS\Iac

abibuiç6n a C~ de E4
que 111. orp.aioum ..- Munldpac. onde haja
eondãçõel paN. t.ulo.
~rt. 12 - A implanUç~do ~lime iztltituhla u pruentr Lei far·~• propnsinmeatr.lqUDISoU pccul ridadn, pouibilidades e le,Ulac;Ao de cada azstema
*cna.iM.com obtrn1DC'ÍII do
no Eatadualdc ·implana.çlo que droott1i ll'I\Ur·x a
•• pi&Mjamento JtÁ"'iil' dat-or.:do,.,. 1\u.J u liaba ,nais d•qu.ek, c ditc1pbn.ar o
'II'K 6cwa ter a:~la imc'd&a...!.
par.lpfo único - O pl+amomta prl:-l'io c a Pl&na Estadua_l de Jmplantat;ka
td~o. nate ...UCO. dnerlo •r claboradol peb 6r"Jlol PfÕIM"WJ& do resp«tlt'O
liste L ele ~tuioo. dtatro • CIO~ o prunclro c 210 o 11tpD6o.. & p&l1ir da

n.enc1a

.... I.Ai.

.

Art. 13 _. O Ministto cia Edu~lo c Cllhura, ourido o Con•Uw Fcdctal 61E.duc-a.çlo, do;-1dirl d&f qucst~ su~Cttadu pela nan.s~lo do ~me uaenor, pan
o que st- ansulu' na prewntc Le1~ bauando os &106 q~M a tanto ~or ,.,...,. neceSI&nc:-.
A,. 74 - Fcam huernd!Oa naa rape<11•c- ~o~.nt-rnu at&du&IS • 4-SlAbd«<·
mcntm p81nácut.arn de l'mino ~dio •li!- •rora YlncuU.dOlao wtema ttdt-n.l.
Art. 7S - Na implanla.t;* do rtllrM uutituldo pc-la p~te Let, obw:l"\'ar·
t~t·lf'l as ltl\litun pn:tcait;:&• t~rct..çlo a •tabdKamcnu•ofu:u.., l' p&niC\IIarft llk
1.• Fau:
.
I - as ahlail~laa pri_~ria *-"'o ;Mtitvlr. Piot•caaioamatiC. uMnn
.-c' lhn lallam para alcançar o cruu~ comp~to de 1.• anu.
11 - ot aNail tslabrk:arncnta& que mantenham rns.iftO li--1 podlerlo
COfllanuar a minmtrar apcna" u lt"n CJUC lhd corrnpon~. rcdtfnuCu qw.ruo •
anknaç,oc lcompo&~~;locumc:-ular. &lt qw a.kaDocmu C'l&o da ncel& cocnp.. la de

··~ •r•w:

lU - e1 noorol nt1brl«i*'"'toc ~rio. para fim de autori:ude. Indicar ftOI
planoa rnpacu•ot. a forma pd&' qu&l pnetcndem dam.aha', imediata ou Pf'OI"C"l·
•ame!'IC. o colina compklo de I. • rnu.
A.n 74 A pt.:p•r•~ito.t paro .., n•b•lhu IW .:"1inu ..k 1.• arau.
ubt\IIU)ria n.o1 •~rmoa. da prc-1"'"'"' Ir•. poti<u .:-nM)•r Qu•hf.:Ca~;ao pr~n,,.
w..xl•l. a1o1 nh~l fJa ~ri ..• r~alm.:nta: alt.:•n.,;a.Jo~ po:lol Jratuld~ c...:ular """
.. ado~ •1•1'-"ma. par~ a..kQu&e~tJ aa. ,Clndlr;be~ 1ndnlduan. ln.:ll...,.~a ..: 1d••·k
~.....

...,...... t .,

pua~~~,. . =~~~~==::r:::tha~·==

azplemtllW t a db.llo procinch
.
a) DOctniaotk 1.• Jnu.ialt a tJ ' •J.ric, C. li!ptomadol COI& h'H'tn;'

p.n e
de 2.• lf•u.
b) 10as.inodlt J.• ,..u. 'ali: a 6. • atrie, oc dipbnadoa ODM laabOitac:lo,.,. •
.,.pll!-rio a.o al~~rei c!a 3.• Krie 4e 2.• rrau;
c) 1'0 c!Wno ór: :z.• pu; at:l a liTx fi.D&J, ~ porwSorn éc ~,._Ilho l
ktmC'iarura de 1.• I"'U
Paricnfo Unlco - Ooóc' c quando pcnGril' a falt.a ml.l de ~&I* •
aplicaçlo ct.:. critfnol. c.Ubor»aóoo tlt:SW' UC~. poctrla a.uuU kaoo.e:r.
a) noens:ino ck 1.• rnu. allt a 6.• M-m. candJ~lOC q~~e b&jal!lt ~JokSo a 1.6
alrw I' 'i"t'Vh.lm a ur ff1"PP&rackJI em "',.... ia.-:a.:rc.;
b) DOt'ftlolno di 1.• 12"1U. •tt a .S • tr/n.·, a.n~t.t:a b&~WtaCal.- n&IDCII ele
capac11.1oçlo rt'f\Jladc.. 'do Y•l'lOII ailvmu. p:loa ,.p«U'f'OaCOCJ•U..:.6f: ~:
C') .... dotmaa ltr..n
em1oo ck t.• cnu • DO de 2.• :r-. C&Dcbd&toa
la.t.bilitadoaem eumcs ck aubebC"I.I rc:f\lUt':. pele C"oudbofaótralde ~lo c
ne.aliudol e111 iDirinatç6n oC'K'I&II oc C'QQnO wptnor mdac..d.u pdo -11110 c:.-.maplirio ao

~a~~l

da

.c.• .a.tnc

*'

....
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Art. 18 - Q\wldo a ~na de Pf'O'Ier.&oRS ~alo buW'..,.. a--..
ob MCn~id&dn óo llfiiSino. 01. proflu.ionaa diplo~ em ourn. cv,_,. da ...,..,
IIUpt:ricw pockrill) ICf l't'IUln~- ao MUw.tério- da Educar;., 11 Clr.ltv~ ...........
oompkmec~lo ck ~~eus estudo~. oa moma 11'11A ou em ln:u aliM. -..ic • iade&t\
fOf"JDAÇI.o podl,r6tX:a. ~". . . 01 cri~ a~c--u. hdcnl
de EdlKe~;lo.
Art. 19 - Qv.ando • oferta &- prof~oaa~~ k,.WO..:ota Maoilit&do& pe.n o
aen1do das hn1çfln de c:hr.çla dc:c nta~.lecuD!"ulc. de u01 WttDa.
date,
nlo butar pan. atcnón U &\lali DCOtUa<;&(.,es, pen:o.itir·IC·i q_. as ra;pDC'tl"''U

o.,..,..

lul'l(bct.ll:].&m nc:rtici.as pof pr'Qfcuora
a.~o.a

~b~hta~

pano

.-IDO pu.~. com

de o.a.pttuo.

An. 110 - 01. n.a~mu 1St rnm.o de"Wulo l;ln.rni'Oittt PI'Of'I'-U ecpec'aai'f. &e
rt•-ur-=•f.()np.ara 0\ profcuurn u·m a form~o~,;&<J p~scn1a no an. 2t dnu l..cl. a lim
<k- q-~.~c: po1.um attn•n Jra~u•lmcnLe a qua1L!1c~lo euaula

An. Sl .- Os \IJicmu k enur-o t:\U.bckc-crl~) pruM, a~~ da aproor_"'lo
O.. PiaM [\tadval ft'fendo no &I"" LI•) '2. cl(ntru d~ qu.1' <ktc:rlo 01o atabc-k'Cilne'n·
tO\
Jun\dL~Io aprntnUr Ot. r~peCIIHH n:a1mcntO'l. aoJaru.OM l pfTXnlt' Lt:i..
Para~~:u1fo Uruco Nos trh pnmrirl)l, .t4'H.l1i_d~ ~tefn('l& dtiLa Lct. 01 et.ta!Xka·
meniO'Ii d1c..an de t• Jfau, QUe nlo lfllham M:tlmcnlo propno. rc,IUlatmcalc
aprO'Iado. dl;:~rlu reaer·w por norma1 n~d1da' pe-La adnun~~;tr-çlo dt.ll Wlcmu,

de""

,

a.

()1. aNaas insPe'lv.n f('&tz." dt rnUno poder ln 11U pc.t.CK dUpo.i·
..;J,•c\t"' ~hl\'ml\ ""' nco,co·urtl'm dco '"'• l.'ol,.l•ora~lo. prdt'nnetalfi'WIIIIt dar,utln ern
cu~ JUfl'dl(lo nlqam lo1adol.

An U -

A.n aJ - Os. C'OI'IC1JNOI para ursos do m&Jiltlrio, cm nta1M:krcirantt01 ofi.
riais. CU.Jn lnt.enÇlltt. loram <rl'llt'Ctr&das •ti a data da; pvbhcaç&o dnta lAi. scrlo
II'Jidot. pcl.a lirait.l_.çlo nta<W n01 rnpecii~M ~ua1s.
A.n. 64 - h:arn m1oaludos ot. dttetl~ dG~&tuais dirl:101a. ~. oriea·
'11dom c admin1stu.dorn .:k nt.&bdecll'!Wntoa dt' cnsiRO. n1beu . . ""iço püblioc9,
&lU« da "'•FIM:Y da prew:-nlc La.
Art. ll\ - Pcrm•nr~m. para todo o C'OI'T"C'nlc' ,.no, ,q n~ dt Miadc c 01 _
nutraM dr cumr supki""o constantes da ~aulaç'lo ·~nte. •• Mta dai pronull••·
do dlft.ta Ltt.

A.n:. 86 -

F•um

•~prados CK

din-i101 do& &tuail prolniiDn$. «:"Cm ftiÍStrct
•iatnaa dc1ta La..

ddín111~o no Man11tC'rio da Educaçlo. antes da

An. I'" - Fw;am tt'>'OJados osani1os de niuntro~ 11. 21. D a 29. li a M, t;r
at~ .... a 99, 101 .a IOJ. lOS. 109. 110. llh lH• da Lei •·• 4.024. de 20 de ckumbro

*

f~

An. 11 -

Eua Lei entrari CAII

·~iuçio de !éçnico em Higiene

•I.1 Alend~nle de Conlllllório

no

hrecer n.• WJ I IS
C. E. t." e 2.• Grau&

dala ck ._

pu~ lo.

rlo da SaO;tc.

Aprowado 1m 6/2/75
ProceUG n." 3. 960/73
I -

,.~lia

la C6m.Jta de 1 -3 e -:?. 0 Gráuo;;, u;n.t. augestãO de cC'Inteúdo programlatieo
vez que- nu~ tez Sl.la EJCceldnc,a pra· que nAo fol aceita porque foge ls
Ricamente t.Jrna prop"Js!a dt~ a!teraç.à().
As lontes -c~ consuaJ Ut1lil.i!;llas pelo normas eStabelecidas pela camara de
Conselh-eiro M1!ano alió~. lora!\1 os
"1.• • 2.11J graus, que entende nio ter
mesmas d~ Rc1a10ra· a ComissJo do
Laboralór,o _o"' Curoculos do. D~par· este CoriSelho alnbu·ção pala: hxJr
lamento dd En·.;~no M~d10_d.J MEC e o program.i~ e, t.ao ~omente, hab1llt.l
Instituto C,H.tello Branco do Ministé· ções- m imm.ss .

CONSEUIO FICER.'l DE ECUCAÇlO
·'

&'

di\pot.I(Õft dt kl\ erAiu11 ~"P«ta*' que ~lnn ca aMtririo
dnl'na a m..ltn& \.'OOltda na p~wnll' Lei.

1%1. bem ('Umc

ou de

RE~ATORIO

Em dezomtuo de 1974, dando prosleguimenlo ao estudo ·dos currfcu!os

dirigidos As prof~~sóes de 2. 0 gr.1u ligadas • 6re l dól s.1úde. a Câmara do
1.o • 2.° CrilU$ ac:ttese'1tou a er.lo
Consolh..::l a propm,Ta d9 crrnçáo
curso di! li-.:n;co em f1,grene Oental.
Na ocastào, o ilustr~ Con,elheiro JO·
. . Cartos. Fonseca Mli.Jno solicitou
vistas do prJçc-.;:::.c. Vet.ahcou-se ~lo
pronune~an-"'.,hl do nobr~ C6nselhetro
Que Su:l:. ..:::;;~ç:oos nao se siNaram
em ro1.1çoio .a,:. currlculo propiJslo pl'l·

ao

Nessa proposta inc;:lu•am-~e .. Psicologia e l:tlca" e "Administra.çio", ml·
t6ria.s que a Câmara iõllcialmentf" )6
havia recusado por entender que seriam mais ad~quadas ao profissional
de nlvel supersor. Substituiu-as.·. por
••Higiene Dentária'' que, menos so1is~

Aiod,a da matêna. traztda ~elo CO.W..
selhelro Md;Lno consta um1 proposta
de <naç.io- !.1rnullànea do curso de
"Auxiliar

em

HtgtEJO&

Dental",

com

300 horas. que a Câmarã- de 1.0 e -2. 0
graus acolt1<;u, e cuja "Oescriç~o da
Ocupaçao .. se tran!õcreve ne:;te pare·

tk:ada. flt1ngir 1: "'""lhor os objetivos c'!r. EJllendeu a CJ\m.na mais oportu~
entretanto. em lace do Parecer
que se prt:u:o .. lo:!::. "om a form31çAo de no.
n. 0 76175, que deu novas aberturas l
um t6cnico em nlvel de 2. 0 ~~au.
profisslonalizaçio de 2.u grau, dllf ao
t1CI!'nominaç~o de
"Atendente de Cons:Ul!Orio Oe-ntér~o",
doixando • escola livre para prcgrarr~ar sua carga horâr:a. que nunca po-deré. ser infeoor a ·300 hor.as. mas po·
derá, com vanta~eM, srtuar.se em torno de 600 ou 700 horas.

Apenas me relação A_."Oescttção-t!3 novo prohss•onal a

Ocupaçlo",

o Cons .. lheiro Milano
apresentou proposta nova, bem maia
•mpliada do que a anteriormente suoerida pela Cl.mara de 1.0 e 2.11J Grau•
•
qu·a foi acolhida Integro Imente.
Trouxe, também, Sua ExcErlê-ncia uma,

Abril de 1993

I ..__ fkntco em Higiene
1 -
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'. ,- ntsponsabihdade, poss.ib:htando e. em ..

plieçlo de seus serviços.

S'!'rnPrR ~f'llf- f! ~~·f""'?:-,isAo rlo clruf~

Hfat6rico da Ocupa~lo ...::··./; Em. c~da Pais onde s.e utiliza ·pes-

~So3í au)'.lliar de OdontÓIQgra,_ t~_rn ~~tlllnd_l) _pro~~@o'lulm~nto ao ttstudo do definidas e descritas ~li~~ funçt.es
;,,.r,_,ffHilf~> i\~ prot•ss~eos de 2.o grau
'·'I'" d"u EnHe fio!; dh,·er
·
~ ·
d
... a .......
··- ·
..
...• :.,J. 1r.
~ra!l
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·
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•
.-1 Sfl ,.1!:'1•' f< Pfii•Jif'JCI
t
r~·JraçA.o da Sa'de
10 pac-1enH• r". f' •
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·
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·v
" dentáliii '9-.-;;·ol?.', i•ir! 1' ' 1 ••t;o ô,-.r.'!ll·
· r'•• • ou>'ofi,v ou :'1~·~~~-r.lt><t'~· '"'" fi,~ 1 ' 11 "':~
~,... rp r<> -E>statisticas q·.Ht cem mtt
~. .. .-···;<o~<; IJJ!-r~:n morta-3 no Brasil t~· tt C" prc 1 1tP·.ct~ rJP.lltr.>ti!•.
! :. ~s .,n?s e_ outr&'J. cem m•i rnor1
· a df'
... ~"~fOOt:tJfl!il~!io ~:~>Iii r I)PHr~m.'l
u.:-1.' pt:H .•H;St.Ju!riçêo antos de com_ple·
,.. ..
r1llc"tado
L~~ urn 8r, 0 de vidl.
· · - pessoet auxiliar_ t&rn·&e mil
..
mats quanto , 0 tipo prot.\tlco e o au·

tétulco

g!ê('.ffcnti'3ta sff~~ 11't•f..,~ rJo
trn tHglenr. D~n!:~l:

.

-·.

rarHcirJ:u~ rir\

~·bi;•r9·

. !h'í)S

Pt.o).•nnmf'nfo

d~

_au ..

~~- rtt~m·~''!'t"''· 1·~l>::•l,!olt,gicns;

r.O!l).t"Jf"!

~~--.~

fe ,I,;P"lf!"'

11!'~.'?1; __

JJ•''.('tlfl/llí:ls educa-

rêalizar lr:!'stiJ d.<? v!!alidade pul·

p:n:
- fazer a tomada e revefaçAo de
radiogr8fis& tntra.orais:

- realizar a remoção de indutos,
Urna ·das 1:- ma' de reverter esau-· llllar de dontl•ln, lornt>Am conhecido
piacas e lárt.ero supra.gengival;
como
asslalenta
de
Odontologia
ou
.
é!-tstfsticas é atsneler satisfatoriamenw
cse dtnfis1a cu- alnda. como n.udllar
tl!t lllOS que .obrftvivem. •
;_ executar a aPiiçação tópica de
de hlglen~ dontéria. quendo utlilzado
substAncias para a prevenção. da câ·
•
·1 · ~- ·saode Publica

Crianç•· doentes. Interiorizadas

fl~l,, ,em;,,efV.Ç~

ca e mr,ntalmente ser!o tndivfduos
adultos m~trginalizados. nlo obstante
todo o p·ru;,fesso da tecnot~gia !'t

·\"'.

·

nl çAo da
Nova tacnotoght " &orga z8Tdo um
prjUca odontológica I rn P8.rl 01 1
aumento da proch.llividacle

do cirur•

Hâ muitos anos, tem-se reconheci...... • nec.pssidade da ampliar • · •~ .gilo dantlsta, bem. çomo a utillzaç&o,
tender a atençlo odontológica come de pessolil auxiliar, capaz de C?la~
elemento importante dos prograrnu rar para execuçAo de tarefas md~ra·
tae ou. mesmo~ da participa~. em. con·.
sanitArios naetonaiaa
~ nas. atividadll• eSpet:lticas ·
Estlt comprovado que em mat6ria
d& Odontologia, Cl' melhoramento •
Isso permite ao profissional Lr~m.t·
am,liaçlo dos cursos de formaçio'd•' do em r.fvel superior r.nnr.:Dntra\.~ua
habilidade e deczs.Oeo;; ~:m all-widaQps
profissionais, a par do aumento d1 que somente ·ele I em cspacidade téc"="'
eficiência. do pessoal Graduado, nlo nico•cienUfica para Htl\lilu
têrn sido suJicientea para provocar,u~

:aunto. .

impacto, • nlo só por cauu da dl-

~~o-r:~robloma de saúde den·
tár~bém para essa situaçlo

crncorrem o maior tempo nece~Ario
do cirurgião-dentista e· a
~:!.·vaç.ão do custo de seus serviços
: • •:o o;. particulares e para a coletl-

+ '"rmrtçio
~·;

i;·de.

fnrtcnto,

quase tjo
importante
ri';;mto o papel do médico na preser•.:-J;.fio da saúde, é a tunç:io do den\i~ltt. Além da hnportAnci;. que tem
"' masligaçáo no desempenho do es·
lado de nvtdçA.o do.,indivlduo. hoJe~
são .suficienlemonte, .conhecidos os
pe-rigos causados pelo descu1do. com
o~ dentes e não são poucas as doen;;~s graves provocadas pelas infeç(_:f•t!'S der1h'irias.

rie dental; ··.

fazer a demonstração de 1écni·

-

cas da

~scovagens;

- inserir e condensar substAncta
· restaurador as;
-

poiV re1tauraç6es;

~

,.,qaver suturas:

-

educar •

orientar oa

pac~entes

tflf;t~mento

das doen·

ou grupo~ ~ pacientes s;obre h~gie ·

ne. preveoçio "
''"' orlis:

- ,.spondar
ia c:Unica:

pala

admin*traçlo

Para tanto torn9·S~ t:t'!.'scent& e ur·
_ col•borar nos ~vantamenlos •
gente a necetllsidade de pessoal qua. eatudos epldamlo16gleoa como coor..
possa auxilil!lr 'os denlist~s. permltin· dan~r, t:ftoniior, •notador:
do um banrtaomento do custo dos
_ aup-ervlsiot1-sr. sOb del8g-8Ç.1~. o
serviços além d'!!l · attrl!P.II'M sua r()ntabilida:de e um a:~nd;<nonto cllnirQ l'flbllho do' 8 uxili81r&s de h1Q1ene
ünt•l • csos at<tnMmes odontolóQI~
mais etlclsn1a.

«=n•;
Naturalmente. e comü $MtlpiA QZJ"'
ocorre o pluuejari!eHlo !1tt IHHfissA·.>
a nfvel de 2.P f.lrau. é P•":'~ !'3-o que nAo
se confuudam 1H l.'l:tli~.'Jit_.ÕBI ao téc-

nico que fie prE'1enr1~ f•lrtlléH, rom a
daquele especialista formar:'!(> cm nt~
vel superior.

Especialmente no BrP.'!!'II. ando a Cl!~
rência de dtmtistas em nlve' superior
fez COm que ~UI(liSSPrr\ ':'"5 uf.JJIÍOSO'''
l'll!~un~

r;r,<;.•::,pu•·1C" a te
A. twjet6ria educacional e profissio- notabilizar histmlrr.!'rr.~n!~, é preciso
mt! da Odontologia no Brasil vern sen· que 'a n!Od!.lithtd~ pmfir-'lirmal quP. ma
d') marcada por uma séria dívulg3ç~o se vem propor .:;orr,- IJ t:knonlinaçAo
dn necossidades e exlg!ncias daquo. de técnico em Hipieuc Denta'. nAo se
la. profissllo •.
confundo com a do (.hJ~IIItH.i'' .. dontis ..
ta prAtico·•. Psrtir.:ul<trn~·.,!e, Etm ne~
Por Jsso, para obter· serviços com· nhum momen1o se por.laré admitir f1U9
plerNontares a prolinlo tem consh:1e- o técnico em Higiene Oentat trabalhe
lndo conveniente' recorrer a' diversas como autónomo. Sua l''ivida-:te e-stará
':'~·lcgoria~ de pessoal au'.ICilia:r o qual, sempre subordinad3 à t.io cirurgião~
-;t l) a F.>llpflrvis~o do clrurgi!o-dentis- denlis!!' ~•
rl~~> • '"''llP(t>nhe . funçl!es
dtt menor
da profis'!>4o

~ ptopauu :s.ut;'St~nciaa ,.st•uradn.
tM " t:te mold~g.en•;

-

pr,p.arar .rooldalrn;

- .. CQnr•eeionar modelos:.

-

proceder conservaç5o • manu·

llmç!lo do oqulpan,.nto odontológico;
-

instrumentar o cirurgillio-demti.s1a

)utato l

11'-

~

ea,cleira o~rat(tria (Qdontolo·

quolro mio!!);

- -- rror.eder 1: limpeza e antiU'I!!P··
.S. do campo operatór~. antes • apOs
M -.toa cJrürÇik:OI.

a -

Outra• Caractoool- rio
T.-MI

Doda a aulo'formaç•o. o ttcnlco am
Hill""'- Dental • er..c!enr.lado • cola-
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llorar em pesquiaaa. •ludar o cirur·

gilo-dentista em seu atendimento em
consuH6rio, elesenvo'- atlvidldes em
· Odontologia Saniliria e compor a
equipe ele uúde em nlvel . .local.

-a~ dD ·Mafceclo de
T...

4 -

A habi&itaçlQ regulat 11:te recu:rsos
lluiiWIOa na 6ru ele Odontologia davert satisfazer • demanda do merc~
ciD de trabalho qua j6 est6 preparado

para colhar -

tipo de proiiUional.

..................

lllnlono de Mat6rl8e

11 -

2.

Odontologi,a Social

3.

Técnicas AuXiliares

tologia

It

6 1.
7 -

f:l

, Odon-

\..

4. Mataria•s. Equipamento
trumental

5.

,_

Higillle Dlnltria

1.

~

Fundamentos de Enfermagem

Nomenclatura da Habllltaçloo
técnico em Higiene Oent•l
Duraçlo do Curso 3 ou 4 st!ries

lizadas. Nelas deverlo ser •nfatlzadas, poia constituem pr6-reQuisitOs ao
estudo das outras mat6rias propost•
no currlculo, as disciplinas: Anatomia

ê o profissional quallificado a nfvel
de 2.0 grau que também. sob supervl·
do do cirurglAo.(lentlsta ou do t6c·
nico em Higiene Qental, executa taretas auxiliares no tratamento odonto-lógico.
Slo

as tarefas do

atendente do

consultório dent6rlo:
Dental

Junto 6 cadeira operatória;
-

manipular .substlncias restaur=t·

doras:

5.692/71;
2)
3}

o objetivo profissionaliZante do

u

determinaçOu titgtlt aobre

a organlzaçlo de curriculoa:
41 u mat6rtu do · n~cleo comuon
flxadu pelO
Edueaçlo;
5)

-

preencher e anotar fichas cUnl·

Conselllq F-ral de

o curriculo pleno -

como ba·

H para sua composlçlo o Parecer n.•

153/71 do Conaalho Federal de Educaçlo. Dada • necassldada de aprofundamento do elludo de Cilnclas,
noa ..ua mala variadoa aapectoa, pas-

contecelonar modelos em gesso;

-

preparar

o paciente

para o aten-

-

promover isolamento relativo;

-

seleck>nar moldelras:

-

ortentar 01 pacientes &obra hJ..

glene oral;
3 -

marcar consultas.

Requloltoo EMenc:lala:

EciUCIIçllo

lllilllala: 1.• grau com-

pleto;
Formaçlo _..,at: curso profissionalizante

teórico

pritico dentro da

tamtMtm. n•

tormaçlo geral ele 2.• grau ou oupla-

p - de lormaçloo especial, com ma16riaa do núcleo C911\IIIO. - -

300 horas, sendo aconselhivel de 600

acu

eaa

area

a contar

para colaborar com o cirurgllo-dena
tlata. nas atividades a Hrem dese_.
penhados na cllnlca. Nlo podam ex latir como atlvidadas autOnomu.
nas .assistem o profissional de nfvel
euperior • a6 .realizarlo. na cavidade

oral do paciente. os procedimentos
especfficos Indicados neste parecer,
aob a aupervislo do clrurgllo-dentlata.

O tempo de duraçJo do curso 9
klcnlco e• Higiene Dental 6 de ·trh
ou quatro..-.
- manter em ordem · o arquivo e ·
A carga floc6tia mfnlma é de 2 . 200
llchArio;
horas incluindo o núcleo comum
- controlar o movimento tlnancel-- (Educaçlo Gerall e a parte especial,
disCiplinas profissionalizantes:
ro;
-

dimento:

en1ino de 2.0 grau;

Pelo expoato verlflca-ae que os cursos de tlicnicas em Higiene Dental
e de atenclenta de conoutt6rlo dentA-

Oa profilslonals em questlo ape-

- auxiliar no atenámento ao paciente:

cu:

1) os objetivos gerais do ensino
de 2. 0 grau, prescritos na Lei n.0

tal, Fundamentos de Enlermog•m.

Instrumentar o cirurgilo.ctentista rio vlaam • capacitar pessoal auxiliar

-

e/ou o técnico er;, Higiene

711.

Na elaboração do currfculo ·tevou ..
se em conta:

Odontologia Social. T6cnlcas Auxi-

liares de Odontologia. Maleriais, Equl~
pamento • Instrumental. Higiene Den--

11- VOTO DA RELATORA

Deocrlçào da Ocupeçlo:

2 -

- revelar e montar radiografias ln·
tra-orais;

Organtzaçlo Peclag6glca

Local de ~: consultório ou·

cllnlca Odontol6glca em estabeleci·
mentos p~blicoa • prlvadoa;
AceaN: o ttcnlco em Hlgl.ine Dene Fisiologia Humanas, Mlcro!llologla e
Parasltologia, Qulmica. orientadas no tal atrav6a da conquista de tród~OI
Mntldo pr6prio • prolisslonallzaçlo conwapondentoa. completando ac a ·....
ootarlzaçlo geral e prof~lo.ntl.
em vista.
Em anaxo ae aprasanta um quadrO 4 - cout Oclo currtnllr:
a Ululo exemphilcatlvo.
- "AtendMte '<!e Co.....ll6tfo
- Dent6rio"
1.• grau completo.
1 - Doflnlçlio:
Fonr.çlo Eapaclll

Mfnimo do 2. 200 horas ou 2. 900
hora.s (esta carga horária global m'·
nima Incluindo nUcleo comum, formação especial e estâgio, dispondo-se os
estudos de forma a obedecer ao que
prescreve o art. 23 da Lei n.a 5.4W2/

8 -

t\,bril.!le 1993

tivo profissionaliza.-.te. 'de no mlnimo
• 700 horas. ·

1.

Hlg- DentAria

2.

Odolllologla Social

3. T6alicaS AUxiliares de OdontolOgia
4. lll_.is', · Equipamento e lnotrumantal
5. Flllldatnentos de Enfermagem.
H&ver6 ·-l!io supervisionado.
O cu- ele atendente de consult6rlo deniAriD cobrirA parte do currlculo de larmaçlo do técnico, oituandQooStt~ ~ carga· hor6ria nunca interior a 301 horas, fixando-..- pretuan,.
cialmente, em torno da 600 ou 100 ho-

ras.

Abril de 1993
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Dos certificados da eonclus&o dest.a curso. deveria constar as matlt-

rias cursadas com as respectivas cargas hor6rias por mo"ria.

O currlculo que oro .. submete •
aprovoçto deste Conselho foi examinado pelo Laboratório de Currrculo
do Departamento da Ensine. M6dio do

t.4inist6rio da Educação e Cultura e III -

vantamentos. estudos • debates proA Climora· de Ensino ele 1.• e 2.•
movidos pelo '"Instituto CaStello Bran- Graua acompanha o voto da Aelatora.
·
co", do Minist6rio da Saúde.
Sela daa Saosaea, · em 3 da faveralro de· 1875. - Paulo Nathanaer· PareJra ·d• Souza Presidente ....d
hoc", Edllia ·Coalho Garcia - RelaEst• 6 o nosso parecer.
tora.
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CONCLU$.1.0 DA CÃMARA

fundamentou-se em resultado$ do ...,.

~

.......
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DECI$.1.0 DO PLEHARIO

O Co-lho F..S.ral da Educaçlo,
..,. Blll!o PlerW'ia, aprov• • COBclualo da Colmara da Ensino d8 1.0

•

--...~

•·

....•

e· a.• O,..., lnatltulndo, em nrver de
2.0 grau, aa. habUIIaçaes profissionaiS
da Tlcnlco em Higiene Dental • da
Alandenre da Consultório Dent,rlo,
com 01 81nimoa de eonteúdo a duraolo I~ pelo presante Parecer.

À Comissão de Assuntos Sociais

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 54, DE 1993
(N.• 444/91, na Casa de origem)
Dispõe sobre a prestaç!W de asslst&lcla religiosa nas entidades hospitalares públicas e
privadas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Aos religiosos de todas as confissões,
habilitados a mlnlstrar asslstêncla espiritual, áSSe~
gura-se o acesso aos hospitais da rede pública e prl·
vada para dar atendimento aos doentes, desde que
por solicitação destes ou de seus familiares.
Parágrafo único. A prestação de assistência religiosa não será pennltlda se, a juizo das entidades
l!Upra-referldas, houver risco à vida ou à saúde _do
paciente ou do religioso.

Art. 2.0 ~Os rel!giosos chamados a prestar assistência nas entidades definidas no art. 1.o deverão
em suas atlvldades, acatar a8 determinações legais e
nonnas internas de cada hospital, a fim de não pôr
em risco as condições do paciente solicitante nem
as dos demais pacientes da entidade hospitalar.
Art. 3.0 o Poder Execútivo reguliunentará esta
lei no prazo de 60 (sessenta) dias.
- Art. t.O Esta lei entra em_ vigor na data de sua
publicação.
Art. 5.0 Revogam-se as dl.sposlçõea em contrário.
r A Comtssao de Assuntas Soclaú.J
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 55, DE 1993
(N° 457191, na Casa de origem)
Disciplina o exercicio da profissão de
carregador de bagagens nos aeroportos e
dá outras provid~ncias.

O CONGRESSO NACIONAL

decreta~

Art. lg - Os serviços de transportes e carregamento de
bagagens de passageiros desembarcados, embarcados ou em trânsito
nos aeroportos orga~izados serão realizados por profissionais, de
preferência
sindicalizados,
matriculados
na
Diretoria
de
Aeronáutica Civil - DAC.
S lg
Para os ~feitos do disposto nesta lei,
considera-se bagagem a mala, maleta, caixa, caixote, engradado ou
similares, trazida por pà~sageiro ou despachada, desacompanhada e
recolhida ou não As dependências alfandegárias, sujeita ou não A
fiscalização aduaneira.
S 2g
O carregamento e transporte de bagagens
compreendem todo o setor de trabalho de faixa externa e interna
das estações de passageiros até o balcão de embarque e
desembarque das empresas de navegação aérea,
inclusive as
dependências aduaneiras.
S 3g - O disposto nesta lei não exclui o direito de o
passageiro, pessoalmente ou com o auxilio de terceiros, desde que
acompanhantes, familiares ou empregados, transporta~~:". a própria
bagagem,

. PWUO DO CONGRES'so NA.90NM.í~~o_ II)
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Art. 2Q - Para a matricula prevista no caput do artigo
anterior, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
I - Carteira de Trabalho e Previdência Social;
II-~ prova de idade não inferior a 18 (dezoito) anos e
não sup~J:"i"or-lf 60 (sessenta) .;
III - prova de quitação com o serviço militar.
Art. JQ
O quadro profissional de carregador e
transportador de bagagens nos aeroportos organizados será fixado
pela Diretoria de Aeronáutica Civil, ouvida a entidade sindical
dos trabalhadores.·
S lA - Para a fixação a que se refere o caput será
observada a estatística do movimento de passageiros embarcados e
desembarcados em cada aeroporto.
S 2g - O número de profissionais em serviço deverá ser
suficiente para, divididos em turnos, atender ao movimento de
passageiros em cada aeroporto.
S JA - Havendo mais de um aeroporto na mesma cidade ou
municipio, o serviço de carregamento e transporte de bagagens
será feito através de rodizio, atendidas as exigências de
idêntica ·divisão de trabalho e iqual oportunidade a todos os
profissionais matriculadas.

s

4A
Na sede do sindicato haverá um livro de
matricula e registro dos carregadores de bagagens, destinado à
anàt~ção do nome,
filiação,
nacionalidade,
estado civil,
domicilio, no qual será averbada toda a documentação. apresentada
pelo profissional para o preenchimento da vaga verificada.
S SA
No caso de destituição, aposentadoria ou
falecimento, a entidade sindical dos trabalhadores efetuará o
cancelaJ~~ento da matricula, providenciando a admissão de novo
profissional para o preenchimento da vaga verificada.
Art. 4g - Os carregadores em serviço nos aeroportos
serão subordinados à administração do ·aeroporto, que relatará as
ocorrências a fim de que as penalidades cabiveis sejam aplicadas
pelo sindicato.-
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S 111 - Será instaurado inquérito rios casos de falta
cometida· pelo profissional matriculado, assegurado, sempre, o
direito de ampla defesa.
§ 211 - Quando a falta praticada ~or de natureza grave,
poderá se!". _aplicada a pena de suspensão ou demissão do serviço,
cancelando-se a matricula.
Art. 511 - os
serviços executados em período noturno,
aos
domingos
e
feriados
serão
pagos
com os
acréscimos
estabelecidos na legislação trabalhista.
Art. 611 - os carregadores de bagagens deverão trabalhar
devidamente uniformizados e com o seu número de ordem exposto em
posição visível.
s 111 - Quando em serviço, os carregadores são obrigados
a portar a identidade profissional.
s 211 - Apenas os carregadores escalados para o serviço
poderão permanecer nos locais de trabalho.
Art. 711 - São deveres do carregador de bagagens nos
aeroportos organizados:
comparecez:._com a necessária antecedência aos pontos
habituais de trabalho, a fim de integrar a turma a que pertencer;
II
trabalhar com eficiência e presteza, a fim de
possibilitar o rápido desembaraço das bagagens;
III
manipular as bagagens com cuidado, a fim de
evitar acidentes e ayarias;
IV - obedecer à tabela de taxas aprovada;
V - não se ausentar do local de trabalho sem motivo
justificado;
I

-

VI - proceder com cortesia e urbanidade no trato com o
passageiro;
VII
direito
comunicar
a
quem
de
qualquer
anormalidade, irregularidade ou acidente que tenha relação com o
serviço.
Art •. 811
- Os carregadores de bagagens nG~ aeroportos
são contribuintes obrigatórios da Previdência Social.
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Art.

9<>

Art.

10

Compete à Diretoria
dispor sobre a observância desta lei.
O Poder Executivo
dentro do prazo de 60 (sessenta) dias.
Art.

11

Esta

lei

entra

de
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Aeronáutica

regulamentará

em vigor

na

Civil

esta

data

de

lei

sua

publicação.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.

À Comissão de Assuntos Sociais

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 56, DE 1993
(N.• 484111, na Casa de orJ&em,) .

TíTULO II
Das Partes e dos Procursdores

CAPíTULO I
Da Capacidsde Processnal

Concede o título de "Patrono da Ecologia
do Brasil" ao cientista e pesqnlsador Augusto
Ruschl.
O cOngresso Nacional decreta:
Art. 1.0 ll: concedido ao cientista, naturalista e
pesquisador Augusto Ruschi o titulo de "Patrono da
Ecologia do Brasil".

Art. 2.0
publicação.

Esta lei entra em vigor na data de sua

o •••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Art. 12. Serão representados em juizo, atlva
e passivamente:
•• o ••••••••••••••• o ••••••••••••• o •••••••••••••••••••

v

TíTULO

Dos Atos Processuais

................................................... .
CAPíTULO IV
Das Comunicações dos Atos

....................................................
SEÇAO

m

Das Citações

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em centrá-

....................................................

(A Comlsstlo de Educaçã.o.)

Art. 215. Far-se-â a citação pessoalmente ao
réu, ao seu representante legal ou ao procurador legalmente autorizado .

rio.

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 57, DE 1993
(N.• 12Z/91. na Casa de orfcem)

Dá nova redação ao art. 12 e ao art. 215 da
Lei n.0 5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código
de Processo CiviL

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.o O capot do art. 12, e o caput do art. 215
da Lei n.o 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código
de Processo Civil, passam a vigorar com a segnlnte

redação:
"Art. 12. Serão presenteados em Juizo.
atlva e passivamente:
o •• •• o • • • • • o •• o o •• o • • • • • o ••• o •• o • • • • o o o o o o o o o·-·

. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .... .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .
....................................................
,(A 'comlssã.o de Constitufçã.o, Justiça e
Cidadania.)

Art. 215. Far-se-â a citação pessoalmente.
ao réu, ao seu representante legal ou ao procurador legalmente autorizado.

•
Art. 2.0 Esta lei entra em vigor na data de sus
publicação.
Art. a.o Revogam-se as disposições em contrário.

LEGISLAÇI.O .CITADA
LEI N.O 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973
Jnstitiü

o C6dfco de Processo

CiviL

.............................. ·-· ........ ·-· ......... .
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PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 58, DE 1993
(N.• 963/91, na Casa de orlcem)

Dispõe sobre o reconhecimento das provas
de Rodeios e da Profissão de Peão de Rodeios.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 As provas de rodeios são permitidas em
todo o território nacional, respeitadas as posturas
municipais e as exigências das autoridades responsáveis pela segurança pública.
'
Parágralo único. Para efeito do disposto nc
caput deste artigo, entendem-se por provas de rodeios
as montarias em bovinos e eqilinos. as vag.uejadas e
provas de laço, promovidas por entldedes públicas ou
privadas.
Art. 2.0 1!: reconhecida, para todos os efeitos
legais a profissão de Peão de Rodeios.
Parágralo único. Considera-se Peão de Rodeios
o profissional cuja ativldade consiste em participações em provas de destreza no dorso de animais
eqüinos ou bovinos, em torneios patrocinados por
entidades públicas ou privadas.
Art. 3.0 O menor de 18 (dezoito) anos de idade
somente p~râ exercer a profissão de que trata esta

lei, se contando mais de 16 anos, tiver prévio e expresso consenthp.ento do seu representante le_gal. _ .
Art. 4.0 Os contratos de trabalho, Individuais ou
coletivos, estipularão, confonne usos e costumes de
cada região, o Inicio e o término normal da jornada
de trabalho, que não poderá exceder de 8 (oito) horas
por dia.
Art. 5.0 Aplicam-se ao Peão de Rodeios as
normas gerais da Previdência Social Urbana, em qu<
deverá o referido profJ.<lsional se Inscrever na condição de empregado ou segurado autõnomo.
Art. 6.0 No prazo de 60 (sessenta) dias o Poder
Executivo regulamentará esta lei.
Art. 7.O Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 8.0 Revogam-se as disposições em contrário.
I A Comissão de Assuntos Sociais.)

PROJETO DE LEIDA CÂMARA N° 59, DE 1993
(N° 1.270191, na Casa de origem)
Dispõe sobre o salário minimo
médicos e cirurgiões-dentistas

de

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 12 O salário minimo de médicos e cirurgiõesdentistas, a que se refere a Lei ng 3.999, de 15 de dezembro de
1961, fica fixado em Cr$ 284.553, 18 (duzentos e oitenta e quatro
mil, quinhentos e cinqüenta e três cruzeiros e dezoito centavos)
a partir de maio de 1991.
·
·
Parágrafo ~único. O valor referido no "caput" deste
artigo passa a ter correção mensal a partir de abril de 199:1., com
base no indice de variação-da Cesta Básica de que trata a Lei n2
8.178, de lg de maio de 1991.

Art.
publicação.

2g

Esta

lei

entra

em

vigor

Art. 32 Revogam-se as disposições em

na

data

contr~~io.

de

sua

DJÁRIO DO \CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Abril de 1993

Sábado 24

LEGJSLACÃO CITADA,
UI N. • Ut9- DE IS DE DEZEMBRO DE IMI
.(LTERA O SALÃRIO·MINIMO DOS M~Did>S E
CIHURGIOES·DENTISTASAn. t.• -·0 ~m.lnlmo d01 !Mdicol pesu a . . . , . . IIMil
. . _ esube'-dda u prnntc lei.

.......... _....,
An. 2. • -

I)

A ca.st.ifi('açlo •

aldlc.. CooJ•

aliwidadn nu

lartra~~o.

dndobrandn·w por fun·

.......... nperiallclade);

audllara Caualliar de leboratorisla, radiololls:. 1 III-).
Art. 3. • - Nlo • compnencle u clulilio8Çio .:a atiYidadel ou tarefas. preriota• ...._L,; lohriaando ao paJanvnto de remuneraçlol. o nt"io eletuadn JNira
•pedallu(lo ooaiMlboria de *odnlo, desde que alo taada 10 pruo mhiiDO de
•• t pertlllla ••_ . nplt!t !III ... ~ 41elondicladal.
An. 4. • - t uJi.-..talmo doi midlcol 1 NmuDmÇio alallnl pcrmlllcla
por lei. pelooltftiçoe prallaloallll pmlldw
Niaflo de ampreao.
1 peuou lklcu ou lutllllcu do direito privado.
· Art. $.• - Fica ·lbado o uJArlo.alalmo cS.. mtdlcoe em quantia llual a llh
...... o o doo au•lliarwo a duu mail o ulll»alnlmo _,um du reJII!n ou
•b·relilles om que aeroorem a prvlbolo.
Arl. 6.• - O dlapwlo ao art. 5.• apllca·ae aoo mUicoo que, alo au)eltoa
110 llor6rlo prcvtato u alfnea a do artlao 1.•, prcatam aaalathcla domiciliar
por -.ta de .,.._. flalcu ou Jurtdlcaa de direito privado, _,., cmprc·
pdoa deltu. mediante .....,uneraçlo por prazo delermlnadó.
llo)

por_..._,-

Srmprt que forem alt~radas as t•belas do ullrio-mlnimo t'Oinum.
o uJl.-.alalmo •ral
1 •alor IDferlor A -lade
da aoma do mala alto e do maio babo ulll»mlnlmo cm .taor ao pala, o ulll»ml·
al1110 doo ~dlc01 aerl ftOI)ualado para ..1or --denlc a bts ..... e o doo
aualliarea para duu nzea 11'811 cala -lado.
An. 8. • - A duqçlo nonnal do trabalho, W.O acordo ncrllo que alo lira de
modo alium o disppalo 110 artfao 12, aerl:
a) para -.slcoa, 10 alnlmo do duu baru e .., mhimo de quatro baru
416rlu;
b) para .. 1udllara •ri de ..,.uo ltoru dllrlu.
1 1.• -. Para cada -~~ ala•toa do trabalho aozarl o mfdlco do 11m
NpOUSO 4le dn mllllltoa.
I 2. • - AO& mfdicol e aulllia,... que contratarem com .... do 11m emp,..a.
doo. f ftdaclo o trabalho alfm de aelo bons dlirias.
li ~ • - M~diante acordo ncrlto. oo por 11101ivo do força maior. poderl aer o
llor6rio _...lacrncldo do ltora& auplemenlarea. cm a6n~ero nlo actdenlc do
An.

7.• :....

MI loc:alldadn onde

....,..,_der

.......I 4.• -

A rem11-lo da boro auplemenlar lllo 1er6 •unca lalcrlor a :lS'I'o
C...te c daco por e>ento) A da llora -..ai. 1lU:
An. 9.• -

O trabalho nolvrao ter6 remuneraçlo auperior l do diurDO e. para

ase efeito. sua rcmuneraçlo &cri um a.crfscimo de lO•t. (winte por cento). pelo
•nos. oobR a llora diurna.
.

An. lO - O prollnional. de&lanado para

.W lenha aldo .:aalralado. do podai:

•"ir fora ela cidade ou rila para a

a) perceber lmponlncia laferlor Ado nl-l mlnlmo de romuneroçlo que riaon:
localidade;
b) aofrer reduçio, caao se obaene DIYcllaferlor.
An. lI - As modifiCaçlles futura& do critfrio territorial para a fixoçlo dos
aalirioo·llllnimo& comuns. cm labclu. aprovcitarlo, tamWm, para 01 doo mUicoa.
An. 12 - Na bip6cne do ajualc ou CIOalralo do trabalho 1tr conc:luldo l
base-hora." talai da remuneraçlo devida nlo poder i perfazer quantia lalcrior a rinle
e cinco C:ZSI ..r.cs o ..1or ela 10t111 du duu (2) prialtlru boru. """'"""" o •alor
llorlrio calculado para a ~e~PCCiiYI loc:alidado.
a&o~uele

t

di
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Art. U - Slo opllclrels 110 ullrlo-mln!Jno doo lllfdkos •• cllapocio;6oa ele
coriter ,...1. acbre o ullrlo-mlnlmo. coaatonte..lo llocftlo-lri a.• 5.452. ele I. • ele
.WO ele 19-13 (Cll'l.
An. 14 - A oplicaçlo elo pm<nte lti nlo pode ocr moli.., ele noduçlo ele
llll&rio. aem pnfudlcort a oltuaçlo ele direito adquirido.
An. U - O. - . ou luDçea ele cbr:fJ&S ele serviçoo mldicoo, oomenle
poderio ocr nerddoo por" iDMI<oo, devlda,..ate babilltodoo na for11111 elo lei.
Art. 16 - A partir da • .,eaclo elo pm<ale lri, o •alor da& IDdeoluçlla
11totuldu na CLT,
a oer dnldu, ..,, clade loto cakulado e pqo ele
0011lormlelode com • alwds de n:rauDençllea DCio lbedoo.
Art. 11 - (R......... ~lo O.<nto·lll ,;. 0 IIII, • ll • _ , , , • 11166).

que_.,.,.

(00 ele 22-1 1-1966.)
,
An. 11 - A• rr>Micoo que -rç•m a prolboalo como empre1•doo de mola ele
11memp~TI1dnr f ptnnltido contribuir. ~mulativarm"nte, na ba-ce dos uliri01 d~,i·
ft.IDI'Dte NC'C:b&&. ..,. dhcnc. emp~ p . alif o mb.llllo de ldn ta.eS o ealot
uUrin-mlnlmo .,ral •i~Cnte para o& traba1hado~5 nlo •braqidos por esta lei.

eel>endo ... -pectiYol cmpre1adon:o recolher u auu coiU, . . P - " ' doo
ul&rioo p...... 181
Art. 19 - Ao lnatltulçllaa de IlDa loeoelleeoln e carltothoo. que daaooatn•
alo poder .,portar o
doo ...... .,1n1.... • acllrloo laatiMdoo ..
,.....,. lrl, •ri la<ultodo requerer 110 Ceoaclbotl"'-1 do Scrwlço Soclol iMaçlo

pq•-•to

..... ou .............. -Nilricio.
1 1.• -A loctrçlo, paro •• ..,...dido,- .,boniiDar·•' audiiDcla do

Auoci~~Çio Mfdin BruiiC'Ira. por intermfdio dr sua Jedtradl
nlionol e, loera . .1m do Scnlço • Eltatlatlca da J'mokll!acla 1 Tnlle1llo, •
Nlalatáio do Trabalho t Pmidlado ,Social. I 141
I 2. • - A locaçlo poderi acr dtclorado, eao ado euo... rue de eaonoçlo da
- ..--·~........,ttaça pralcrido tm Hdflo Jnbalbilto, pelo Jubo ou Tribunal compolelllo, pode~·
do. eontudo. a nectl(lo ocr nabr:rtt. lndependentemeate de quolqucr prazo prncri·
doaal. _ ,............... prioft alloraçlo...,.......... du ~ ... ...&. . . . . . lrutitlolçiD.
Arl. Jll - Oa .._ - I I I - - · • - pnollaoloMIIda Notllduc
.... 1•.W.ra qoelrabolloa•.,. ....... 1 .,....., _ .....h ;0. .....trlala.•
localludu.., ..,.••
rurola.

Ílf"JIJu Wndkal t ele

.,.rk..,.u.
•rk••••
11.•- Aa _ _ .,..JI........,._..a&.IOCialorp..,.do,-·
....., ••• III.U... ••llllam - • HDiqtat ....." ......... III, ...IIIII<Ht
<onalderll(lo o tempo de serviço, 11 tliltladole ou I,.. la tom que pGIIIm lnllulr
~rn

. . OIJIAiuçlo do ............ acordo- .. -ldadtt .. ..-Iço.
Alt. 21 - llo llllotDa&a.oelo au1oa ludoo01cootra... dt.,...... .... dt

.,.alquer lonaa, •llla •

1Udlr 1

praocall 111.

Art. ll -

Ao diapoolo;l'lca deata lei alo ntenslwu 100 clrural6n·dentistaa.
laclualwe - .... trabolbam om arpaiuçeoo odadlealo.
Art . .23 - l!atalolntrort era Yllor .. dota dt - publlceçlo, boop4u 11
dispoalo;eet .., cootdrlo.

LEI•'. 1.178, de J• ele março de 1991-

E.<tabe Ieee re&ru aobre preçat e Ali rios

e cU outru prOvldlndu.

......................................................... ....
-

··············-~····································

1 Comissio de, Assuntos Sociais
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PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 60, DE 1993
(N.• l.tH/91, IIII CUa d e - )
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PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 61, DE 1993
<N.• 1.015/91,. Da Cua de ol'fpat)
• Dispõe sobre a reaJizaçio de exame em
reeem-nascidos para o dlacn6stieo da fenlleetonútia e do blpotlreoldfsmo eoncênlto.

Isenta aposentados do -amento d., taxa

de pesea.

O Congresso Nacional decreta:

O COngresso Nacional decreta:

Art. 1.• As · pessoas aposentadas, a qualquer
titulo, ficam isentas do pagamento de taxa para
obtenção de licença para o exercic!o de pesca amadoriste, em todo o território nacional.
Art. 2.0 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em
trário.
(A Comillsáp de Assuntos· Sociais.)

con-

Art. 1.0 Os hospitais e demais estabelecimentos, públicos e psrtlcuJares, de atenção 11. saúde de
gestantes são obrigados a proceder a exame visando
ao diagnóstico precoce da fenllcetonúria e do hlpotireoidiamo con~ênito do recém-nascido.
Parágrafo único. Cada esfera de governo disporá sobre a flscali"'!ção, terapêutica e orientação aos
paiS, tendo em vista o cumprimento desta lei.
Art. 2.0 Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
(A Comis3/!o de A3suntos Sociais.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 62, DE 1993
(N° 1.725191, na Casa de origem)
Dispõe sobre
canalizado.

a

distribuição

do

gâs

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art.. 12
A distribuição de gás natural e de gases
combustiveis
de
qualquer
origem
aos
mercados
residencial,
comercial, industriaL e outros, far-se-á, preferencialmente, sob a
forma canalizada, com exploração pelos Estados, diretamente, ou
mediante concessão a empresa estatal de âmbito regional, estadual
ou municipal, com exclusividade em sua ârea de atuação.
Art. 22 - A Petrobrás e suas subsidiárias poderão ser
autorizadas a participar do capital das empresas distribuidoras de
gás canalizado a que se refere o art. 12.
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Art. 3Q - As tarifas de fornecimento de gás canalizado ao
consumidor serão fixadas pelos Governadores dos Estados, no âmbito
de sua competência.
Art. 4Q

Esta

lei

entra

em

vigor

na

data

de

sua

publicação.
Art. 52 - Revogam-se as disposições em contrário.-

-·

- - - - - - ...
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 63, DE 1993
(N° 1.858191, na Casa de origem)
Modifica a redação do art. 22 da Lei
n" 3.999, de 15 de dezembro de 1961,
que altera o
salário minimo dos
médicos e cirurgiões-dentistas.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1" - O art. 22 da Lei ng 3.999, de 15 de dezembro
de 196l, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 22 - As disposições desta lei são extensivas aos
Psicólogos
e
Cirurgiões-Dentistas,
inclusive
aos
que
trabalham em organizações sindicais."
Art. 2g
Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
. . . . . . ' . . . ' . . ............. ... ... -... ,· .. ....
................. . . . . . . . . .- ..... -, .. •" . .-- .. ; ....

LEI N" 3.999,

~

DE 15 DE DEZEMBRO DE 1961

Altera o salirlo mfnlmo aos médicos e
cirurgiões-dentistas.
''' • •

'

'-•••••••••~•~·•-•-.•••••••·-•-••-•

-

';

LEI N 11 4.119.

DE 27 DE AGOSTO OE 1962

•••••v

"

.

-

aos que trabalham em organizações.sindicaJS.

Dispõe sobre os cursos de formaçi~ ~m
Psicologia e regulamenta a profissão de
Psicólogo,

Art. 23. Esta lei entrarã em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

. ' ...... - ..... ..,-,· ... .. ·.. . . . . . . . . . . ' ... ' ...
. ........... . . . . . ' ...... . . - .... ' ......... -•-. ·..

Art.

22.

As disposições desta 1e1 são

ex~

tensivas aos cirurgiões-dentistas, inclusive

À

'

-

Comissão de Assuntos Sociais

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 64, DE 1993
(N° 2.285J91,.na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)

Autoriza o Banco Central do Brasil
autarquia vinculada ao Ministério d~
Fazenda, a doar o imóvel que menciona
ao Município de São/Paulo, Estado d~
São Paulo.

-----------~-------------~-~----
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O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Fica o Banco Central do Brasil autorizado a
doar à União, sem encargos, para -uso da Just-iça Federal de
Primeira Instância/Seção
Judiciária do Estado de São Paulo, o
imóvel localizado na cidade de São Paulo, na Avenida Paulista n"
1682, com área, limites e confrontaçõez constantes da escritura
de venda e compra lavrada no livro n» 1. 426 do Primeiro Cartório
de Notas de São Paulo.
Art.

mrt.a lei entra em vigor na data de sua

Art:

publicação.

..
...........

..

_ ......................... , .... , .....c .... .

"n1d1101 11:1 " ' ' ' ' U>Utltçlltl,
llltfll
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 65, DE 1993
(N° 2.336191, na Casa de origem)
Altera dispositivos da Lei rll 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil.
O CONGRESSO NACIONAL

decreta:

Art. l!l - Os arts. 160, 180, 237 e· 24.1 da Lei n!l
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil,
passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art-.-160 ............................................. .

. . . . . . . .. . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
Parágrafo único. As partes poderão, para resguardo
de
prazo, apresentar
petições através de cópia, pelo
sistema de fac-simile ou outra produção similar, desde que
da mesma conste assinatura de procurador e que os originais
sejam juntados no prazo da 10 (dez) dias •

. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art.

180 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parágrafo único. Reconhecido o estado de greve no
serviço judiciário, a Presidência do Tribunal ~.que estejam
submetidos os serviços afetados fará expedir editais,
informando o inicio e o término da suspensão dos prazo.!!!_
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judiciais

e

as

medidas

adotadas

para

o

Abribde 1993.
~atendimento

dos

serviços urgentes e emergenciais.

disposto

Art. 237
no artigo

- Nas demais comarcas aplicar-se-á o
anterior, unicamente com relação aos

advogados que nelas mantenham escritório profissional e

o

mencionem na conformidade do inciso I do art. 39 desta lei,
se houver órgão de publicação dos atas oficiais; não havendo
tal órgão, competirá ao escrivão intimar, de todos os atas
do processo, os advogados das partes:
I - pessoalmente, quando domiciliados na sede do
juízo;
II
por
carta
registrada,
com
aviso
de
recebimento, quando domiciliados fora do juizo.
S 12 - Na hipótese do inciso II, o recibo poderá
ser assinado por funcionário do advogado.
S 22 - Recusando-se o destinatário a assinar o
recibo, o carteiro consignará a circunstância, para o fim de
se ter por intimado o advogado .

. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ....................... .
,

Art. 241 •••....•..............•..................

. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ...................................... .
~

Parágrafo único. ·Nas comarcas em que o serviço
judiciário for informatizado, as partes e seus procuradores
terão restituídos os prazos, quando o serviço estiver
desativado ou prestar informações equivocadas."
Art.

22 -

Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 32 - Revogam-se as disposições em contrário.
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~"

Da ~.(lenl da Unllo
Art. IJI. A ~.(lenl da UDIIo t alaltltulçlo que,~ ouMr&'Wb
de 6qlo ~.,..,._a Uallo, jadlclal c cxtr1Qucllcialmcnte, cabendo lle, DOS
tcrmc1 da lei c:omplemcDtar que dilpuler IObre OJpnlnçln c ~. as

-"ma

~ 1!:
e - = - - o Jurlcllco do Poder~.
t I! A Ad>o=ll!~ da Ullilo- por cllcfc o~ da UDflo.

de
IMw ~pelo l'lalden•• da ltcp6bUc:a dentre ddedfns maiores ele lriDt& c ciDco
de -"'e! 111m judd!co • np!lleÇIO !llbcda.
f 2\' 0 llipC:O - c:liwes illldall das CUichW da illltltulçlo ele que trai& ate anilO far...W ~~ - m p6Nico ele provas e titulai.
13! Na~?•dlvidaat~vadenatwaatrlbudria.aJqw
1 ;PodaUallo
cabe i Plcc=lf!lk;rlc..Qcnl ela F&Zallla Nacional, otsu wado o dilpollo - lei._
Art. IJ2. 01 Pro= adora doll!ltadol e do Dlltrllo Federal UUCiUIO a l e p i lll;lo jud:idd e • ccllilal!crk )urldica dlll aupecd'IM unk!edes r«< e t•, up• hwb
- - - - . .. qual o llap.....o depaldat ele COGCUnO público ele prows e tltulol, obter·
ado o -MI:!!!§ .t. 135.

Art. 133. O llhcpdo 6 illolll!l pAwJ i wlmln!siilçlo da justlça.IUIIIo lnvloliwl
por- atei e~ 110 -dclo da prcft 'o, -llmilel ela lei._
Art. 134. A~ P6bb tlaocftulçlo IIIUtcW!i fun;lo jur!tc!h luul do
l!llado, !!ii::i::AL:!~~ :aOJk•t~~;IR )urldica e a clefaa, -todolos.-, dOI JIICCIIi.
tadol, u ror.. dD 111. ~, LXXIV.
l'lr6ar&fo bico. Ltl ~ arpnlari ii~ P6'bllca da Unlio e
do Dlelrl1o r.lnla doi T.mtflrkls • JIIWI&tai _ _ , pnls para- OlP•'' ;'kl

-~o!me:t=;r,l'decsnira,JIIOWidol,aaclalelnJclal,medlant'!-pÍillli
COdepnm!l&tbk>J, 1 !JSiildaa-luh;p t•ll.pnatiaelalaaJacMbllldedeaclado o lllt!l' •·~ ela lldwoc:a:ia rora das lllrillld;CeS insdf!'Ciaail.

-

An.

t:u. As'*;*• ~

t;llll&dw -T11111o•pllcam-•u Jllludplodoat. 37,

_
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... ......______________.... ·-·-·--··
-·-·····-··-··················--··-····--··········. ······-····

LEI

N~

._

5.18, DE U DE JANEIRO DE 1!n3
1-ihli o C6dip tk Prrxb$0 CMI.

O Praiclellte di República:

Fa;o Iliba" que o Con&tesso Nal:'""-w

ciecret~

e eu WICiooo a IICJUinte Lei:

IJYROI
DO PROCESSO DE CONHECIMENTO
• • •.••.• -,...~....· - - - - · • -· • • ...••••••-••or•••• •• ••• • • ·-·••• •• ••• •• · -
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TITULO V
DOS ATOS PROCESSUAIS
CAPITULO I

-------····-------·· ................................................................
DA fORMA DOS ATOS PROCESSUAIS

. Strlo 11
Dos Aios da Pane

····························-···········································
An. 160. Poderio u penes exi&ir recibo ele petiçlia, arrazo.dos, peptis e doeu·
mentos que entreprem em can6rio.
••••••••••••••••••••••A•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

An. UIO. Suspende-se tamllem.. o curso do prazo por obsliculo criado pela pene
ou ocorrendo qualquer du bip61eses do an. 265, I e 111; casos em que o prazo seri resti·
tuldo por tempo i&ual ao que faltava para a sua c:omplementaçlo.
. . . . . . ..
. . . . . ..
.. .. . .
. . . . .. . .

•.. . . .. . . .... .. .. .. ... . .. ..... . .. ... . ...... . . . ... .
CArlruLOIV
DAS COMUNICAÇ()&S DOS ATOS

.........................................................................
·················································•··•·•••·····•··•·•·
An. 241. COIIIC'Ça a correr o prazo:
I - quando a ciiiiÇio ror pessoal ou com bora cena. da data 11 juntada aos aut01

do mandado deviclamenle cumprido;
11 - quando bouver virios réus, da juntada aos autos do idrimo mandado de~
çlo, clewldamente eumprido;
quando a citiiÇio ror por edital,

m-

rmc1a a dilaçlo us1nac1a pelo Juiz;
IV - qauldoo•o• rwlizllr an CUIIIPiinWodeanacleonJan. d e - ..-borla oudeanuap~llrla, da dalllde-,lunlada- . .01dlpoisde r-Jincle a d'filb:la·
v - quaacto alalimiiÇio ror por cana posm, da data 11 jtllltada aos aut01 do aviso ele nceblmealo•

.....................................................................
TITULO VI
DA FORMAÇÃO, DA SUSPENSÃO E DA
EXTINÇÃO DO PROCESSO

.............-................................................................ .
CAI'InJu)

u

DA StJSPENSAo DO PltOCFSS'>
AR.m.~opra

:·

1 -pela mone ou perda 11 capeci1Jde ~111 de qualquer à
NPftSCIIWite lepl OU de - procurador;

penes, de-
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' ' '-.;,,t; 234. ~~·o'oh'tfltcl r•a•rue'
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..... , ... haeent.a aHtHII a the.lla • ...... •• lnU-cl.. ...
*""otaclol oubllcaRa ne . , . . .•• laeal, autarlz...a cartn ,,_
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LEI N!' 5.1169, "llE 11 DE JANEIRO DE 1973 (*)
ltUIIIui

<1 Çód1~ d~

Procnsó CMI.

O Presidenle da República:
F~o illbor que o con,rnso Nacional denota ..... sanciono a scauime lei:

Do

LIVRO I
PROCESSO DE CONHECIMENTO

··········~··························································

TiTULO

v

DOS ATOS PROCESSUAIS

·············-····--·················································
Doo

lfrolo/1
da Pane

AIOS

An. 151. Os Mos dao panes. consislcntcs cm declar~iles unilalerais ou bilaterais
ck vontlllk, produzcna illlcdialamc.ue a con<&iluiçlo, a modiftCltÇio ou a l"llinçlo de di·
rcitos processuaiS.
- Parqraro único. A dnislfncoa da ~lo só prOduziri eleito ckpois de toomolopda
por scn1cnça.
An. U9. s.Joro.no Dislrilo Federal c nu Capi1ais dos ESiados, Iodas as pctiç(>n e
documentos qw inslrulmn o proccsso. nlo conSianln ck rqimo público, iftlo seno·
pre -puhados ck cópi8. dalada e usiDada por quem os oferecer.
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I I~ Depois~conferir a copia. o cscrivlo ou chcft da secrttatia irá formando autos suplcmcnrara. dos quais consrari a rcprodUÇ"Io de todos os acos c termos do prcxesso oritinal.

.
Os autos suplementares s11 sair lo <I• carco;ro para concluslo ao juiz. na falta
dos aUtOS oriJinais.
.

·t 2~

Art. 160. Poderio u partes e•iair ro.:ibo dt petóçi!n, arrazoados, papéis e doeu·
irientos que entreprem em eattllrio.
Art. 161. ~defeso lançar, nos autos. coca• marainais ou inttrlinearn: o juiz mandará rid-lu, impondO a quem as ncrtver multa corrnponde~te mecadt do salario
mínimo viaente na sede do juizo.

*

CAPIT!êl O III

DOS PRAZOS

$«lo I
Das Oi5posiçl!n Gerais
Art. 177. Os atos procnsuai• realizar-se-lo nos prazos prncritos em lei: Quando
esta for omissa. o juiz determinará os prHOS;'tCndo mt conta a c::omplc~idadc da ~au""a~
Art. 171. O prazo, estabelecido pela lei ou pelo juiz, é continuo, nlo se interr.,m·
pendo nos feriados.
Art. 179. A superven~ncia de férias suspenderá o curso do prazo: o qutlhe sobejar rccomcçari 1 correr do primeiro dia útil seauinte ao termo das férias.
··
Art. tRO. Su<rcndr-se tamhtm ~curso do prazo por ob~ta,;ult" criado pt>l:l rart•~
c. f!l; (.1~0~ l'lli 4.lUC.: O pr37<" ~C·J r..:~tl·
l1'h.lu r'<'' rcrnr~~ i~·ua! at~ que faltol\a rara a !tUa ..:•"~mplcmenra~,..w.
. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .
. ... . . ..
~o."'U 1lCCll~t'nd1l tJU3I!~UCI Ú:J~ hlf'ÚII!~(·Iô dt\ 311. :!ft~. I

. .. .

. .. . . .. . ..... . .

...

.

. .......... .

... ·.':.·ç,:· IV
llas lnumoçoo

Art.

·f.,,...,...

~~4

1n:~r.1.ll,7âc.l

1·ar.; aac

An. ::t:.

fa~a

e o ate ;"IC'IO qual w di Ciência a at,:ué-m dm ltU5 e term~ de

ou

út:t\c.: ~~C'

fazer al1uma c,,jy
ofido. em prCX'f:'SSU~ pcndnnes. sahc dt'-·

i'\ .. ;numal,7t'<-~ d~tuãm-sc d~

!lU'il;;3• • ff'!1 •: ...mtriuio .

.-\'1 ~1fl. N,, l).srrito Federal t na~ Capitais dos E\tadn' t dos Tefriró.r!os, .. .,;:t"•n'-:
d("ram '-t: ret:tc. a• tnÜOU\1,"~ rela ~Ú I'UbJi-.:aç:ll.l door; a10\ Rl~.t.'fgiu <J:ficial.·
~ 1: F ;r.dl\t~Cmá•tl. s"b pena dt nuhdade, que da publicaç•o co.ns1ern os nome•
da~ parte~ c de -.cus ad\·~,@ado'l, sufic1cntn para sua idcntifacaçlo.
§ 2:· A inumaçlo du Ministério Público, em qualquer <ISO ser• rtila pesroalro••••
!\n. 237. Na.• demais comarca.< aplicar-se-i o dispos1o no aniJo an!tctdtnle. se
hou•er i>roao de publicacao d<•s ata. ofiCiais; nlo o havendo. compttitá ao n<ri•·lo inti·
mar. de todos "' at"' do processo, os advopdos das partes:
I - pessoalmente, tendo domicilio na SC!k do juizo;
11 - por Clrtl rqisuada, com aviso de recebimento quando domiciliado fora do
jul1o.

An. 241. Comoça a co"er o prazo:
I - quando a cilaclo ror pessoal ou com hora certa, da data da juntada aos autos
do mandado de•·idamtnte cumprido;
11 - quando hou•er ~ários réus, da juntada aos autos do último manc1111!!9. de citaçln. de\·idamrnte cumprido;
·
III - quando a cilaçao for por edital, finda a dilaclo assinada pelo juiz;
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IV·.::. quando o ato se realizar em cumprimento de cana de ordem, de cana precatO:.
Tia OU de carta fQI&IÔria. da da1a de sua juntadJI &OS lUtOS depoiS de realizada 8 diJiahcia;

V -quando a intimaçlo for porcarra postal. dadatadajuntadaaosautosdoavt. ·
de recebimento.
Art. 242. O prazo para a·interposiçlo de recurso conta-se da data, em que os aci'
'osado< slo intimados da decislo, da sentença ou do acórdlo.

'-O

§ I~ Reputam-se intimados na audi~nda, quando nesta é publicada 1 decislo ou a
sentença.
· §" 2~ Nlo tendo ha\iido prf,·ia intimaçlo do dia c hora desianados para a audi~ncia. ~bser_var-~~-á o dispostó nos ans. 236 e 237.
§ J~. Havendo àíitecipaçlo da audi~ncia, o juiz, de oflcio ou a requerirnento da
parte, mandará intimar pessoalmente os advoaados para ci~ncia da nova desianaçlo.

TITULO VI
DA FORMAÇÃO, DA SUSPENSÃO E DA
EXTINÇÃO DO PROCESSO

···-····················································-············Cvlnll.<l n
DA SUSPENS.\o DO PROCESSO
An. 265. Suspende-se o~:
I - pela morre ou perda da capacidade processual de qualquer das partes; de ·
representante lepl ou de seu procurador;
11 - pela convençlo das partes;
III -quando ror oposta e,ceçlo de íncompetência do juizo. da câmara ou d\ltrí·
bunal, bem como de suspeiçlÍo ou impedimento do juiz:

IV - quando a se-ntença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa. ou da declaração da e:dstência ou inexistência da relaçlo juridi~ que cOnstitua o objeto principal de outro processo pendenre~
bl nao puder ser proferida senlo depois de •·erificado determinado fato. ou de prO·
duzida certa prova. requisitada a outro juizo;

c) tiver por pressuposto o j\llsamenlo de questlo de estado. requerido como declaraçlo incidente;
V - por motivo de força maior;
VI - nos demais c:uoi, que este Códi10 reaula.
t I~ No c:aso de monc ou perda da capacidade processual de qualquer das panes,
ou de seu representantelepl, provado o falec:imento oa a incapacidade, o juiz suspenderá o processo, salvo se já tiver iniciado a audi~ncia de instruçlo e julpmento; <:ISO
em qut:·
·
a) o advopdo continuará no processo até o encerramento da audlfnda;
b) o processo só se suspenderá a panir da publicaçlo da sentença ou do Kárdlo.

f

2~ No. cuo de morte do procurador de qualquer das panes, ainda que iniciada a

audi~ncia de

inuruçlo e jul&amento, o juiz marcará, a fim de que a pane constitua novo mandatário, o prazo de 20 (vinte) dias, lindo o qualextin&uirá o processo sem julpmento do mérito, 54; o autor nlo nomear novo mandatário, ou mandará prossquir no
processo, á revelia do réu, tendo falecido o advosado :leste.
t 3~ A suspenslo do processo por convençlo das panes, de que trata o n~ 11, nunca poderá ~ 6 (seis) meses; findo o prazo, o escrivto fará os autos conclusos ao
juiz, que ordenará o prosseauimento do processo.
.
f 4! No c:aso do n~ III, a exceçlo, cm primeiro arau da juri!ldiçlo, seri procns*la
na forma do disposto neste Livro, Titulo VIII, Capitulo 11, Seçlo III; e, no tribunal,
consoante lhe est1belecer o rcaimento interno.

Ab_riJdel99~
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§ 5~ . Nos casos enumerados nu letras a, b e c do n~ IV. o pcriodo de ~uspensio
nunca podcri cxteder 1 (um) ano. Findo csce prazo, o j~iz mandará prOSKIUir ,no pr~

cesso.
. .
An. 266. Durante a suspenslo é defeso praticar qualquer ato processual; poderio
juiz, todavia, ·determinar a rcalizaçlo de aros urgentes,., fim de evitar dano irreparável.

...........................

··-·······-~~---···-···············-···

TiTULO Vlll
DO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

CAPiTULO I

DA PETIÇÃO INICIAL

................... -......... -·- .......................................................................... ................ .
;

~lo· liDo Pedido

Art. 286. O pedido deve ser certo ou determinado. É licito. oorém. rormular pedido 1enérico:
I - nu açõcs uni•·crsais, se nlo puder o autor individuar na peciçlo os bens de·
mandados:
·

11 - quando nlo for possivel determinar. de modo definitivo, as conscqüõncias do
ato ou do fato ilícito:
III - quando a detcrminaclo do valor da condcnaclo depender de ato que 6cva
ser praticado pelo reu.

Art. 287. Se o autor pedir a condenaçlo do réu a absler-sc da prática de algum
ato, a tolerar alsuma atividadc, ou a prestar fato que nlo possa ser realizado por terceiro, constará da petiçlo inicial a cominaclo da pena pccuniiria para o caso de de<..cumprimcnto da sentença (ans. 6U c 6(5).
An. 288. O pedido scri alternativo, quando, pela natureza da obrisaclo, o devedor puder cumprir a prcstaclo de mais de um modo.
Partsraro único. Quando, pela lei ou pelo contrato, a escolha couber ao devedor,
o juiz lhe asacsurari o direito de cumprir a prestaçlo de um ou de outro modo, ainda
que o autor alo tenha formulado pedido alternativo.

An. 219. t: licito rormular mais de um pedido cm ordem sucasiYa. a fim de que o
juiz conheça do posterior, cm alo podendo acolher o anterior.
An. 290. Quando a obripçlo consistir cm prest&e6cs pcri6dicas, considerar-se-lo
elas incluidas no pedido, independentemente de declaraçio expressa do autor; se o devedor; no curso do proccuo, deixar de pqi-Jas ou de consiJni-las, a SCJI!cnç& as incluiri na conclenaçlo, enquanto durar a obrii&Cio.
An. 291 •. Na obrisaclo indivisivel com pluralidade de credores, aquele que alo
penicipou do processo rcccbcri a sua pane, deduzidas as despesas na proporçlo de seu
crédito.

An. 292. t: permitida a cumulaçlo, num único proccuo, co111ra o mesmo réu, de
vlrios pedidos, ainda que entre eles nlo haja concdo.
I I! Slo requisitos de admissibilidade da cumulaçlo:
I -que os pcd"Kios scja~D"competiveis Clltre si;
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--------------~~--~--------------~~~--~-------. 11 ~ que ~eja competente para conhecer ckles o mesmo juízo:
I

I

~

o

. )í,. ~ que ~eja adequado para lodos os pedidos ~ 1ipo de procedimento.

,. . . . .

*2! Quando, para cada .pedido, corresponder diverso !'rocedtmenlo.
admili;-ie'i a cumulaçlo, o autor ernprepr o procedtmenlo ordtnarto.
li~

·.d~

1e

' '

I

•

Art;

2ÍJ. OS pedidos slo iflll~ ,..ril:iv-.au~. ca.prmldcndo-N.IHifi'C-

1antO, 1t0 priAcipll• jurtll llpil.

Art.'2M. Quadoo•or.-.wrOIRitido.....__..W,pedicloqoc-llltcnM·

cito ru.r, tô por ~ima podlr• r~.

sfrAini

...... .-. ......... ·-·-~~~~~i~~~~-~-~~-~~~~
:~
....':... ............ •:-.., .. ........... ........... ··-·· ........... ··-·
u

~~

··~

.........

• .......

~

1 Coaiaaio de Conatituição, Juatiça e Cidadania

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 66, DE 1993
(N.• 3.2'1'1/IZ, na Casa de orfcem)
Dispõe sobre o preço de comerclallzaçio
da gaso~. ~~~ .av!açãD.
o Congresso Na!llQI181 decreta~;:
Art. 1.0 Ficá ,~>rolblda a comereiallzação de gasolina de aviação, por preço 11. 'ViSta superiOr ao de
gasolina automotiva, para venda ao consumidor, no,
mesmo munlcipio,. acrescide de ·10% (dez por cento}.
.

. .. .. .

Art. 2.0 A transgressão do estabelecido no ·art.
1.0 constitui crime, sujeitando-se'· o ln!rator 11. pena
de detençl!.o de um a seil! meses e muita nl!.o ln!erlor

a Cr$10.000.000,00 (dez mllb6es de cruzeiros), acrescidos de remuneração correspondente 11. Tam Referencial (TRl, de que trata o art. 1.0 da Lei n.O 8.177,
de 10 de março de 1991, acumUlada até o mês de pagamento.
Art. 3.0 A gasolina de aviação, por suas caracterlsticas de utilização, é considerada como um lnsumo básico P!'ra o desénvolV!nlento econOmlco.
Art. 4.0 Esta lei entra em vigor na data de sua
ptibllcsçl!.o, devendo o Poder Executivo regulamentála no prazo máximo de noventa dlaB.
Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrã,rfo.
(A Comi8slfo de AsBUntos Econllmlcos.J

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N° 67, DE 1993
(N° 2.657/92, na Casa de origem)

Dá nova redação ao artigo 196 da Lei
nQ 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil.·

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. lQ - O art. 196 da Lei nQ 5.869, de 11 de janeiro
de 1973, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 196
Sem prejuizo da cobrança de oficio por
parte do juiz, é licito a quaiquer interessado cobrar os
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autos ao. advogado que exceder o prazo legal. Se, intimado,
Aio os devolver dentro de 24 (vinte e quatro) horas, perderá
o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa,
além de responder criminalmente, quando for o caso.
Parágrafo único - Apurada a falta, o juiz comunicará o
fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil, para o
procedimento disciplinar e imposição da multa."
Art. 212
Esta lei entra em vigor na data de
publicação .
.Art. 312 - Revogam-se as disposições em contrário.
LEGISLAÇ~O

•

CITADA

' •

"'!"

· · ·· CÓdi Ó de Processo Civil ·
................. ·- ........................... ------ ·--- ................................ -............................ .
LEI N!' 5.169, DE 11 DE JANEIRO DE 1973
lwstitui o C6di60 dr Prot:tsSO Cillil.
O Presidente ela Republica:
Faço saber que o Conarcsso Nacional decreta e eu sanciono a seauinte Lei:

TITULO V
no~ ATOS PROCESSUAIS

CAPITULO III

DOS PRA70S

...................................... --

.. -............................................................... .
~/Joll

Da Veri(JC&Çio dos Prazos c das PaWicladcs

sua

-. 3638 . Siibado 24
Ar!. 196. ~Deito a qualquer interessado cobiV as aUlas ao~ que exceder
o prazo lepl. Se, intimado, ..ao os devolver delluo em 2A (vlnle e quatro) boru, perde-

ri <' direito i vista fora de can6rio e incorreri em multa, -riiiJl Cllldente i metade do
salirio minimo viaente na sede do juizo.
Pariarafo único. Apurada a falta. o juiz comunicari o fato l teÇio local ela Or·
dem dos Advoaados do Brasil, para o procedimento disciplinar e imposil;lo ela multa.

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

.. . .
....... - .

~

Código Penal

....... _ . . . . . - - ____ ••

,...~~·--·

........ - - · · - - - - : · · - ........................... ! , .... -

DECRETO-LEI N~ 1.841, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1M
Códito PeMI.

O Presidente da República, uaando ela atribuiçlo que lhe coafere o
Consritu!çlo, decreta a squinre Lei:

an. l80 da

TtniLO XI

DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

.......... -...... --- ..... ---- ........ -------------- ... -------------------- . -- ................ -.
CAPITULO lll

DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTllAÇÃO DA JUSTIÇA

............... -...... ··----- ..

------------------ ............... ---·------·-- .......................... .

Sonoeoçlo dr pa'pol ou objelo de •alor probatllrlo
Art. 356. Jnurilízar, lotai ou parcialmente. ou dei:Jf.ar de restiluir autos. documento
ou objeto de valor probatório. que recebeu na qualidade de advopdo ou procurador:
Pena - detençlo, de 6 (seis) meses a 3 (trb) anos, e multa.

À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Abritde 1293.
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LEI DA CAMARA N.o 69, DE 1993

(N.• 7431811, , . CUa de oripml

dà 'i;.,i n:o

6.662, de 25 de junho de 1979, que dispõe sobre
a Política Naclonal de Inipçio, e dá outras

Altera o Estatuto da Mlcwprua
O Congresso Nooional decreta:
Art. 1.0 o art. 3.o di> Lei n.0 7 .256, de 27 de novembro de 19M (Estatuto d!> Mlcroempreaa) paasa a
vigorar ac:rescldo do seguinte I 2.0 , renumerando-se
o seu parágrafo único como § 1.0 :
"'Art. 3.0 ···········-···········--------~--

providências. . , ... ,
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O art. 27 da Lei n.O 6.662, de 25 de ju·
nho de 1979, passa a vigorar aereaciâo' á:ôS 'sêgülntes
parágrafos:
"Art. 27.

..

- ,

'

~

~

"

'"-

A reversão prevista no caput deste
artigo não "l:Jpe~'~ !m4vel esteja hipotecado a • 1ft.. ......,;. . ._ ... t;e.~• o{içiájs · que .
hajam presjtadA. '~li~ ~Uçla_. .~>o_ respectivo pro etó pub co.
·-· '·- • · · ' · . ·
§ 2.o Se a inatitulção financeira pretende
1> irnedlllta satisf!>çáo do seu cré!iil;Q Jüpotecário em razllo de ln!ldlmplêncla do lrrlgante de. vedor, deverá ela notificar 1> entidade alienante, 30 (trinta) dlea antes de promover a exe§ 1.0

••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••

t 2.o A exclusio prevista no inciso IV deste
artigo nllo se aplica ao .•caso de titular ou só-

cio que participe do capital de duas microempresas, sendo uma no ramo de sm;,vtços e outra
no ramo comercial ou industrial.

cução forçada. ;'//'r_ ~*'l• .1'rio::.:~:_._:·:·(_•:·~.:._~.} :~;, . *

§ 3.0 A entidade alienante notificada, pretendendo beneficiar-se da reverslbllld!>de prevista neste artigo, poderá, no prazo aaslnalado, oferecer à inatitulção financeira credora
hipotecária, garantia suficiente pare a substituição da hipoteca.•
1 • '~
,. ·- ···--~-- .\""1.· .. _.
Art. 2.o Esta. lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 2.0
pu_t>llcação.

Esta lei entra em vigor na data de sua

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrá-

rio.

rA

coml8sao de A..untoa Socf4ü.)

·

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 70, DE 1993
(N.0 1.377188, na CUa de oripm)

LEGISLAÇAO CITADA
LEI N.0 6. 662, DE 25
.JPNHO _DE 1979
Dispõe sobre' a Pofitlca :N3cionill 'de Irrigação, e dá outras providências.

DJ!!

. ..... .... ...

~--·

Dispõe sobre aplicação, no municlplo, de
cinqüenta por cento di> receita de multas de

................. ····· ....... ......... .

triosltc•

~

CAPiTULO IV
Do Irrlpnte
,f

.

'

'•

'

;

•••

". ;

•

'.

'j

f •• '

Art. 27. Se o adquirente do lote ou seu sucessor
vier " desistir di> exploração dlreta, ou deixar lnjustlflcedamente Inexploradas áreas suscetíveis de
aproveitamento, o imóvel vendido, originariamente,
nos termos desta lei, reverterá ao patrlmOnio da
entid!>de alienante, lncleni•Qdas as despesas feitas
com a aquisição, as bÍmfeltOriaií liécêssánwl 'é· as
úteis.

........................ ... ......... ·-· ............ .
:'

o
.

Congresso Nacional decreta:

Art. 1,0 Clnqüenta por cento do valor da recei-

ta decorrente da aplicação de multas por lnfração de
trânsito previstas na Lei n.0 5 .108, de 21 de setembro
de 1966, serão destinados ao munic!pio em cuja jurisdição ocorreu 1> infraçlio.

Art. 2.0

Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3.0

Revogam-se as disposições em con-

trário.
(A Comfssao de Assuntos Econ/lmfcos.)
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 71, DE 1993
(N° 3.112189, na Casa de origem)
Acrescenta parágrafo ao art. 626
Consolidação das Leis do Trabalho

da

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1S! O art. 626 do Decreto-lei n" 5.452, de
Ittaio de 1943 - CLT, passa a vigorar acrescido do seguinte
renumerando-se como § 2" o seu parágrafo único:
".Ar.t. 626.

1S~

§

de
1",

·············································

§ 1" A fiscalização referida no "caput" deste artigo
poderá. ser acompanhada
por representantes
devi-dam'!'lnte
credenciados pelas categorias econômicas e profissionais que
integram o estabelecimento.

Art. 2S~ Esta Lei entra em vigor na data de
publicação ..
Art. 3" Revogam-se as disposiçôes em contrário.
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

Aprovada

pelp

Decreto-Lei no 5.452, de

10 de mato de 1943.

TíTULO VI I

Do Processo de Multas Admtnistrattvas
CAPÍTULO I

Da Fiscalização, da AUtuação.
e da I...,os i ção de Nu 1tas

······· -·--:.--- ..

.,.~-~-;····..._-~~~-:---;._··-·········

sua

Art. 526. Incumba às autoridades competente~
do Ministério do Trabêf1h6, ou àquelas que exerçam

funções

de l eg.adas,

flel cumprimento das
trabalhe.

a f l sca 1 i za7ão do

normas

de

prot~çao

ao

- Parágrà~o -ún,-cô~ o-s-·TI-scais do·s institu_t~s
de seguro social e das entidades. ~araestataJs

etri_o __QEiri=ll, odependentes do M1n1sterlo

~o Tr~_tla

lho {MTb), serão competentes oara a flscat,zação a qUe se-- i"'efere o presente artlg?. na forma das 1nstituiç6es oue forem
Ministro do Trabalho.
.

·-.

exped1das

. A. Comlssio.
.. .. . de--ÃsSuntoS
. . . .. . ..Sociais
.
~

pelo

Abril de 1993
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 72, DE 1993
(N° 4.068189, na Casa de origem)
Dispõe sobre o plantio de Arvores ao
rodovias
e
ferrovias
longo
das
brasileiras e dá outras providências.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. lg - Fica estabelecida a obrigatoriedade do plantio
de árvores ao longo das faixas de arborização das rodovias e
ferrovias brasileiras, pelos órgãos ou entidades responsáveis pela
sua construção ou conservação, observadas as normas técnicas e
legais pertinentes.
Parágrafo único - Para o plantio a que se_ refere este
artigo, dar-se-á preferência a árvores frutiferas.
Art. 2g
Caberá ao Instituto Brasileiro do Meio
~~iente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA supervisionar
e fiscalizar o cumprimento desta lei, podendo para tanto celebrar
contratos, convênios·ou acordos com órgãos e entidades públicas e
privadas.
Art. 3g
Não será permitido o corte das árvores
plantadas por força desta lei, salvo em caráter de justificada
necessidade e com prévia autorização do IBAMA.
Art. 4g - O Poder Executivo regulamentarA esta lei no
prazo de 90 (novemta) dias.
Art. 5g
Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art •.6g - Revogam-se as disposições em contrário.
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al<,lfUD~ P~LA

Coli<;Ss~E:s

ve$

f IOI"fiStliS,

veaaaa

aualauer
o::~s

u~•••zaçio

oue

atributos

oue

'J

a

fiJIUI'Ill e

f>

r-i•ri•,.;;;-i liJIITI'i-,;IJc

Vl
_ gromover a educaçilo amc1enta1 e"' to::Hls
nlve•s oe ens•no e a consc,entlraçi~ pU-cl•ca cara a preservaçio do meiO lllllblflnte:

t

Art. 24. __ Çoi"Qete à Urn!o_, aos estados .e ao
O•strl'to Federal
leo•slar
concorretemente
SC">Dr•:
ftorestas. caça, pesca. fauna, conserR
v~.:;:io da natureza. defesa do solo • dos recursos ni!lturats, orotoçio do melo ambiente • con':.rcle óa poluição:

1'1_ l>f"Ullllt;:\t>,

c~

o)

flora:

vJ

_- CO"I'~>lltl

ir õ"'.tii'.c,;eg'6 .oJ. .III"C:í,,c:e:.. "'"'totJos e !.ut>~.~ilrl'"•a:.
Que 'éo'"dd'rlem 'I"',~Ço_para 11 vlQa, a QullliCI;!IQe
de V• da e o me1o arntllente:

VI
_
proteger o rnfiiO •mb,.,.,te e comcflter a
ooluiç!o em ~ualouer d~ suas formas:
a!.

lei,

,bo,i~--- '9•

Ê compet"enc• a COII'IIJI<I da Un1 3o, Qos
Olstrlto Federal e dos munlcip1oS.'

pre"C'I"\o'flr

___ AbriJ ~e 1993

~IV
_ cungl_r. naJpr'!'~ ::'a lei, pa~a •nstala·
i;a<J' de;o"Cr,'_f ofiJo..{ a_t'lvlaade· ,p:;.ten<;lal~ente causa__ ;_f'gr!'i fi,cit •v a 'oeQráoaçbo_ do_· me•o alllc•ente, estud·Õ grév•õ oi-'ift!óaCto amb1enhl. a
04•_. s• dlJr.,ã cublic;ldade:

Da Unilo

VI 1

ae

, comprometilil li
lnte;~rldl!Cie
Jus t 1 f I Q.Jem sua oro teçho :'

·CAP fTuLO 1 I

dO

- ........c;-

III _ d~~•n1r. em todas as un•oades oa ~eae·
raçõo. espaços tei-ritor•llis e seus comoonentes

TÍTULO III

23

.... -

1.1
serem espectal..,el"te proteg•oos. senao,. alteraç~o e a suoress5o perm1ttdas somente atra-

D• organização da Estado

•~t

~·---'"'--

II _preservar a diversidade e a Integridade
ao oatr•m6n•o genét•co do Pais e f•scat•zar as
ent •dades oeatcaoas b pe:squ•sa e .,..,.,,pulaçlio
de matertal genet•co:

"f'fR~:A,.,.~N-_rEs

CONSTlTUlÇÀC• 04
!;!EPUBLICA FFOE~.IITIVA 00 6RAS1L

Estados.

.....

,.,..

Vll
_
protoger a fauna e a flora, liedadas,
nll forma da le• ., as_prêi.ticas que co•oauem am
r'tscó:SJa f'uhÇAO ecb-lôti•ca. provoQuem a e~etln
çio de espec1es ou su"Cmetam os an11na1s a
cr_ueldade.

§ .• ;z:• Apyele aue C!>eP]OI"olr recursos m1nerais
fleiil or:;rtgaoo ii re~uoerar d miro arntnent~: oe·
Q~'acordo c:gm,_,s-ol.uçil) _t~cn_•ca e~e•g10a
pelo Ofg\o ·oUbl•co ·cdmpe1·ente. na forma aa

.;_g·r;:~ttapQ,

1e1,

§ 3 8 As condutas e atlv•dad11S con~Pderaoas
. 1es1vas ao, meto amo1en1e. suJeitar5o o:;. lnfratores·. pessoas fi.sicas ou. jurió1c:as. a sanções
penal$ e aCfrnJ ni,Strat 1 vas, 1nl:lependo.,temente cta
obr lgaçlo de. reoar'ar os· donós' :Causi:odos.

TÍTULO \lili

oa o,._ sact•1

--.·

·-~------

CAPiTULO '1/1
Do Meto Alllbtante
A"t :22_5. __ Toçlo'S tim d1retto ao meio ambiente
ecologlcam.nte equttibr-ado, bem de uso conum
do covo • essencial à sad1a qualidade da vida,
imPondo-se ao Poder Público • à colattv1o-da o
dever de defendi-lo a prasar-v,-to CIAI"'O as .,.-esente• • f~turas geraç6e5.
§
t• Para assegurar a afet1Yidade desse dlretto. lncurree ao Podar Póblico:

grasarvar • restaur•r os grocessos ecolÕQ!CÕs essenc1•1s a prover o menejo ecológiCG
das esPécies e aeosststeiiiDS:
!

À Comissão de Infra-estrutura

~._:_

4•

i:lbrO~ta 'i~zõn·tca

·brastlo•ra, a Mata
do Mal": O Pantanal Ml!!ltO•
G~o~sen!:e e a lQn.) Cos1e1ra sEio o.-iútmúnlo nar:lo,.al. e SUOJ Utllllaçllu ftH-!.e-i. na fo:<rma aa
lei_,,-, .-C!eJitr;.~- a_e condl,çbe~ oue essegurem a pr•R
· servaçio do -.to amoie~te. tnclus•~e QUanto ao
uso Qos recursos naturais
··: :§·

A

At\;!intte~.

1'!1

Ser-ra

§ 5' São 1nd1sponive1s 'as terras devolut•s
ou arrecadadas. O•tos estadas. cor
aç6es otscr ÍmJnilltór ias. necGsslir•as ia o~"oteção dO!. ec:os_s,_st_e1!1aS t•t~r-11\~.

i &• As usinas QUe ooere111 com r-~l!.tor nuclear
deVer-jo 'ter sue local ,·zaçao definida fllll- lei
federal, sem o Que nio poderio ser 1nstaladas.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 73, DE 1993
(N° 4.393189, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Altera o art. 180 do Código Penal.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. lQ - O art. 180 do Decreto-lei nQ 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal, passa a vigorar com a seguinte
redação.
"Art. 180 - Adquirir, receber ou ocultar, em proveito
próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou
influir para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou
oculte.
Penil - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ lQ - A pena será aument·ada em até três vezes:
I - Se a coisa adquirida, recebida ou ocultada, for:
a) arma de fogo ou mun~çao;
b) bem de valor histórico, arqueológico ou artistico;
c) jóia;
d) veiculo
motorizado
ou
qualquer de seus
componentes.
I.I . - Se houver concurso de duas ou mais. pessoas.
§ 2Q - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza
ou pela desproporção entre o valor e o c·preço, ou pela
condição de quem a oferece deve presumir-se obtida por meio
criminoso.
Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou
ambas as penas.
§ 3Q -A receptação é punivel, ainda que.desconhecido
ou isento de pena o autor do crime de que prove~a coisa.
§ 4 Q - No caso do s 2 Q, se o criminoso for~ .primário,
pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar
de aplicar a pena. No caso de receptação dolosa,
disposto no S 2Q d.o art. 155.

cabe o
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§ 5g -No caso dos bens e instalações do'patrimõnio da
União,
Estado, Municípios e Distrito Federal, empresa
concessionária de serviços públicos, sociedade de economia
mista ou fundação instituida pelo Poder Público, adquiridos
dolosamente:

Pena

reclusão, de um a cinco anos, e multa."
Esta lei entra em vigor na data de sua

Art.
publicação.

Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
CÂMARA

DbS DEPÚTADOS, em

I

1'1

'

'

de abril de 1993.

/11'\//,

/

I

.~·~_C4_~
~
MENSAGEM N• 891, DE 1989,

,;sstmos
.._...,~.~·te ... mos do

a honra de
Vosst~~s

se~~o~e!

Memores do

DO PODER EXECUTIVO
congres~ artístico:
JÕ1a: veiculo motor12ado. ou Qualquer de seus componentes.

3. Trata-se de proposição do Conselho Nacloar't. 61 ae Const 1 tu 1 cão. tenho
.!1 elevada oet 10eracão de nal de Politica Cr1m1na1 e Penitenc1ârta. -ba-

suom~t~~

C:xçele ..,c,e.s.

oe mot1vcs oo

Sen~or

ac:om;:J.annaoo oe exoo.,.tç;j:>

M•n1stro

d~

Sstaoo

oa

se~da

n~s

~egu1nte_s

r:_~_zões:

a medlda considerando-se
cue a receptação é ~ mat~1z est1m~1aoo~~
da prática de delitos contra o catr1môn1o
como o furto. o rouoo e a aoroor1açAo
tndé01ta e de oel1tos contra a adm1n;straçãc
B"'asf11a. 11 ae de:emoro de 1989. _ José
pública. como o contrabando ou oescam1nno.
Sarney.
sendo o elenco de cotsas cuja receotação en8
EXPOSIÇlO DE.MOIIVOS N 245, OE 6 OE DEZEMBRO seja o aumento até o tr1pl9_ alvo oa c~1m1nalt
DE 1988, 90 SENHOR MINISTRO DE ESTADO OA Oade orgen 1::ao-a ---e---mot 'vaoo_r.:'! ac ,..eq 1s tros oe
..JUSTIÇA.
ocorrênc:ras oo~1Cl31S em nUmero suot:!-tlatlvo.
tendo receblOO atê agora. tnexo11caveimente,
Exce1en~fss1mo Senhor Prestdente da Repúbli- tratamento extremamente branco
ca:
/
Ganha coroo na poou1~cão a tdé1a de Que
o rece~tador ê o empresárto ao cr1me e de
Tenho ~ honr~ de suo~eter à consideração de
Que o
lad~âo
ê su~ mão-oe-obra carata e
~ossa Excelênc1a o ane~o
anteoroJeto oe
1e1
desQual1ftcada.
aue a 1 ter a
o art. 180. do CÔdl go Pena 1 .
-A proposta ê uma resoosta aos ansetos do
Oecreto-L.el na 2.848,
de 7 -de Oezeri'lbro ae
oovo de mediaas ma1s adeQuadas oe preven19.0.
ção geral."
Evidente. portanto. a 1mportãnc1a da altera2. O referido art. 180 dlSDOe sob o crime de
rerecepta;io. em suas fo~mas oolosa e culcosa. A ção proposta. como medlda de prevenção e
alteração cons1ste na exacerbação da pena cc- ~ressão da c r 1 mi na 1 l oaoe ..
minada, atê o tr1olo, se a co1sa- recebtdi!l. ao-Com p~otes'tos oe profundo !"'e_spel to.
U.
au1riaa ou ocultaoa. for arma de fowc ou munlção: bem ae valor hlStÔrlCO, araueológ,co ou Saulo R;a.mos. M1n· ...~!ro~r.3 vust1ça.
..tust1ça,

o anexo oroJeto oe
art1g0 180 ao CÓdlOO Penal".

let Que "altera o

·~ustifica-se
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LEGISLAÇÃO CITADA.
DEC~ETO-LEI

o preço. ou gela conoteão de auem a ofe~eeer.
deve ~resum,r-se obttoa ~or me1o cr1m1noso:

N& 2.846,

OE 7 OE DEZEMBRO OE 1940

CÓDIGO PENAL

· · · · · · · · · .. · · · · · · ·· i-hu~ó· ii· .. · ....... ·· .... ·
Dos Crimes

Con~ra

o Património

Rec:eptar;:ão
180.

A.d~utrtr.

Pena_ Oetençio, de um-mis a um ano. OU multa de setscentos cruzeirOs a V1nte m11' cruzetros, ou ambas as oenas ..

f 2• A_ rec::egtac;ão é punfvel. atnaa QU" desconhecido ou 'isento de oena o aYtor d~ crime
de Que proveio a coisa.

CAPÍTULO VII
Da Rec•p-taçio

Ar"t.

Sábado 24 3645

receber ou ocultar. em

prov•ito pró~rto ou alhe10, coisa que saoe ser
produto de crime, ou infiu1r cara Que tercelro, de boa fé. a adquira. receba ou oculte:
reclusão. de 1 a qua~ro anos. e multa
de m11 cruzeiros a vinte mil cruzeiros.
~ena_

§ 3• No caso do § 1•, se o crtmtnoso ê
prtmárlo. pode o jutz. tendo em Consideraçio
as ctrcunstAnc:tas. de1)(ar de aél1car a gena.
No caso de receptaçio dolosa, cace o dl~Qos~o
no § 2• do art. 155.

S •• No caso dos bens • 1nsta1ac;Oes do patrtm6nto d~.Untio, astado. Muntcfoto, e~resa
concessionar ta oe serviços gúcl icos ou soc 1 edad~de economta m1sta adoutrtaos aolosa~nte:

Receptaçio Culposa
§

1• Adqu1r1r ou receber co1sa que, por sua

natureza ou pela

de~propor;io

entre o valor

e

Pena _ reeluslo. de um a ctnco anos. e multa
de um a c1nco salários mfntmos do mator valor
vtgente no Pafs.

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 74, DE 19.93
(N° 4.562189, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Transforma
as
Escolas
Federais em autarquias
providênciàs.
O

CO~RESSO

e

Agrotécnicas
dá outras

NACIONAL decreta:

Art. l."
As atuàis Escolas Agrotécnicas_ _ Federais,
mantidas pelo Ministério da Educaçã'o, passarão a·se·constituir em
autarquias federais.
Além da autonomia que lhes é própria
ünico
como entes autárquicos, .as Escolas Aqrotécnicas :Federais terão,
P~ráqrafo

ainda, autonomia didática e disciplinar.
Art. 212 - O patrimônio das escolas de que trata· o art.
111 desta lei será formado, em cada uma:.
a) pelos bens, móveis e imóveis, que constituem suas
terras, prédios e instalações, bem como por outros direitos, ora
pertencentes à União, que lhes serão transferidos;

~
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b) pelos bens e direitos por elas adquiridos com seus
recursos;
c) pelos legados e doações regularmente aceitos; e
d) pelos saldos de rendas próprias, ou de recursos
orçamenttrios, quando transferidos para sua conta patrimonial.
311
Art.
A aquisição
de
bens
pelas
Escolas
Agrotécnicas Federais independe de aprovação ministerial.
Parágrafo único - A alienação de bens imóveis depende
de autorização do Ministro de Estado da Educação, observada a
legislação em vigor.
Art. 411
As Escolas Agrotécnicas Federais,
como
autarquias educacionais, terão orçamento e quadro de pessoal
próprios.

Parágrafo único - Ficam criados os Quadros de Pessoal
na forma dos Anexos I e II desta lei.
Art'. 511 - A organização administrativa e as atividades
das Escolas Agrotécnicas Federais·, vinculadas aos seus fins
legais, serão definidas em Regimento Interno, aprovado por
Decreto.
Par.!igrafo único - O Regimento também dispor.§ sobre a
forma de nomeação do Diretor das Escolas Agrotécnicas Federais.
Art.
611
O Ministério da
Educação adotará as
providências necessârias à execução desta lei.
Art. 711
Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 811 - Revogam-se as disposições em contrário.
DEPuiADos;

1.--:/"'{-o+

'd~abrJt

~~J

de 1993.

'.~
....+:----
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SECRETARIA-DE ENSINO DE 2' GRAU
·QUADRO DE PESSOAL NECESSÁRIO PARA AS ESCOLAS AOROTÉCNICAS f"EDERAIS •
ESCOLAS COM HABIUTAÇÃO EM AOROPECUÁRIA E ENOLOOIA

CATEGORIA FUNCIONAL

ESCOLA

QUANTITATIVO
PARAOI UNIDADE

51

51

-Técnico em Cooperativismo

I

I

2

Gl!l.!fQ MAGISTÉ!IIQ

QUANTITATIVO POR

-- -

· Professor de Ensino de t• e 2° Graus
QRUPO !!!§

- Adminiolzador

2

- BibliotcdrioiDocumcnLarista

I

I

-c-.dar

2

2

- Téaúco an Aaunt~ Eduçacionais

6

6
I

- Sccreürio Executivo

I

• Analilla de Sõacma

I

I

• Pedlgogollllbilitaçlo

7

7

- EcoaomiJta Doméllico

I

I

- Enfermeiro

I

I

- Engcmeiro AjpOOamo

2

2

- Médi<o V-mório

I

I

- AsWI<nte Juridioo

I

I

- Técaico Dcopcxúvo

I

I

21

21

TOTAL

Abril de 1993.
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SECRETARIA DE ENSINO DE 2" GRAU
-QUADRO DE PESSOAL NECESSÁRIO PARA AS ESCOLAS AGROTÉCNICAS FEDERAIS ESCOLAS COM HABIUTAÇÃO EM AGROPECUÁRIA E ENOLOGIA

QUANTITATIVO POR
ESCOLA

QUANTITATIVO
PARAOI UNIDADE

- Molorisla

4

4

- ElctricisWúea

2

2

CATEGORIA FUNCIONAL
GRUPO l:lM

- Mcdnia>/'"-

I

I

• Viailaru

12

12

- Dalilóarúo

14

14

-Bombeiro

I

I

Auxiliar de Enf<nnaJC~~~

I

I

- Aimoxtrife

I

I

- Opcndor de Computador

I

I

- Aaillaoc cm Adminitlnçlo

15

15

-l'rojpmodor de

I

I

c.....-

- T61:nico cm Economia Doméaic:a

I

I

- T61:nico em Conllhõlidade

I

I

- To!cnic:o em Móveis e Eoquodria

I

I

-T61:nicocm~

8

I

- T61:nico an Emlotlia

3

3

67

67

TOTAL

'
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SECRETARIA DE ENSINO DE r ORAU

·QUADRO DE PESSOAL NECESSÁRIO PARA AS ESCOLAS AOROTÉCNICAS FEDERAIS·
ESCOLAS COM HABILITAÇÃO EM AOROPECUÁRIA

ESCOLA

QUANTITATIVO
PARA 28 UNIDADF.S

12

336

8
4

224

9

2,2

2
2

'6

- Aw!ili!r do Medoica

I

-CMpiakin>

I

21
28

C ATEOORIA FUNCIONAL

QUANTITATIVOPOR

ORUPQNA

- Servcnlo do l i -Lavadoin>

---

- Aw!ililr de Coziolla
.

- ScnaWe do OIJru

112

S6

2

'6

- Soldodor

I

28

-Podeiro

f

28

- Auxililrdo~
• ()pendor do ldiqYina Copiadoru

3

84

I

21

-Cozinhoiro

3

84

-T-

2

$6

- Opcndordo Mjquiau AaJicolas

3

84

"

l$40

_·

TO TA L

Sábado 24 3651
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SECRETARIA DE ENSINO DE 2" GRAU
·QUADRO DE PESSOAl. NECESSÁRIO PARAM ESCOLAS AGRGTÉCNICAS FEDERAIS •
ESCOLAS COM HABIUTAÇÃO EM AOROPECUÁRIA

CATEOORIA FUNCIONAL

QUANTITATIVO POR
ESCOLA

QUANTITATIVO
PARA :za UNIDADES

QB!.!I!Q MA!ll"UÉ812

3'

910

QRUPO N~
• Tócnieo em Cooperativismo

I

21

• Socnürio ElO!CIIIivo

I

:za

-~
• Analilla do Siilemu

I

21

I

21

-~rot.oç~o

7

196

~

ProfeDar de Ensino de •• e r Onua

·TbicocmA.un~.. - - - .

6

161

·Biblial-

I

:za

• Eoanomilla Dom&lico

I

21

·Ccnador

2

·Wameiro
..
• Eapbein> Apoa&no

I

"

I

"

I

21

2

• Mtdico Vdaiairio
• Allillaú Jurldic:o

• T6cnico ilajpo<tM>
TOTAL

21

21

I

28

27

756
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SECRETARIA DE ENSINO DE 2" ORAL
·QUADRO DE PESSOAL NECESSÁRIO PARA AS ESCOLAS AOROTECNICAS FEDERAIS··
ESCOLAS COM HAIIIUT AÇÂO EM AOROPECUÁRIA
CATEDORIAFUNCIONAL

QUANTITATIVI»>O\
.. ESCOLA

QllANl'ITATIVO
PARA 21 UNIDADES

ORUPONM

. ·u .

- Datikljpfo

--

21

2

21

••;;....,·.·

• ···---- "4""

·····-··· ··u·· ..

.,aJ6: •. ·..... ;,..:,. '•

.. -.--·r

"i" ---

-T6cnico.,..~

'I

',•

2a4',; • ':'".·

.JP,,•

.•.... ----. ""j. ·-.

• ............. do C""1JUJUdor

.I

21
21"

TOTAL

1792

• •···'
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IIICRETAlUA DE ENSINO DE 2" ORAU
-QUADRO DE PESSOAL NECESSÁRIO PARA AS ESCOLASi AOROTú:NICAS FEDERAISEICOLAS COM IIAIIIUTAÇAo EM AOROPECUÁRIA E ECONOMIA DOMtsTICA

CATEOORIA FUNCIONAL

QUANTITATIVO POR
ESCOLA

QUANTITATIVO
PARA 09 UNIDADES

ll

101

~ll!iôif4
'

-Aoáilior ibnl
-AiailiorOporocim-'

l

li

--·~
-~

11

99

•

36

l

li

9

SI

3

17

·-·OIAi
.
·-·~
'.

..

··-·•C I I I

•

·Oflnlllr•M':

•Allliii.r• '• '
...........

I

·w...'ia

~:·

·C

j·~

I•

..........
·Oflnlllr•....-c
.,........

...
p' • r
TOTAL

'

3

17

3

17

3

17

I

9

I

.9

I

9

I

9

l

li

59

531

-~~-~·----
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SECRETARlA DE ENSINO DE 2' GRAU
• QUADllO DE PESSOAL NECESSÁRIO PARA AS ESCOLAS AOROTÉCNICAS FEDERAIS·
ESCOLAS COM HABIUTAÇÃO EM AORePECUÁRIA E ECONOMIA DOMÉSTICA

ESCOLA

QUANTITATIVO
PARA 09 UNIDADES

'3

477

I

9
9

- Adulioliolndor

l

9

- Aaoliolado

s-

I

I

9

-~litaçlo

9

li

, T«niooan·- EcliCicionois

6

S4

............. _....

I

9

2

li

2

li

I

9

2

li

I

9

I

9

I

9

30

210

CATEOORIA FUNCIONAL

QUANTITATIVO POR

GRUPO bfA!;jiSTÉRIO

. ~di .F.nlino de •• c :z-o...ua
QBliPO NS

• T6cnicclemCoopcnli.....,

• Socnúrio Elro:ulivo

---·Conlador
·E & a.eiro

-E

a

··o~

.-v--...

'T«nioo Dcopadiw

T G T A L
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SECRETARIA DE ENSINO DF. 2" ORAU
·QUADRO DE PESSOAL NECESSÁRIO PARA AS ESCOLAS AOR<JTÉ<."NI<.'AS FEDF.RAIS •
ESCOLAS (.'<JM HABIUTAÇÀO EM AOROPECUÁRIA E F.C<JN<JMIA OOMÉSl"ICA
CATEOORIA·FUNCIONAL

QUANTITATIVO POR
F.SCOLA

QUANTTrATIVO
PARA 09 UNIDADES

4

36

<>I!Yai t:!M
-MolcxÍIIa
e

Mdnico/área

-Vigil....

I

9

12

108

-Eictrimwkca

2

li

-Datilópfo

I'
I

13,

-Bombeiro

9

• Auxiliu de Enfermagem

I

9'

• Opcndoc de Computador

I

9

• Almoxarife

I

9

• Téalico em Conlabilidade

I

9

• Allillcnlccm ~

16

I«

-Técnico cm Agrus~:uária,

K

72

- Técnioo cm Economia llroméstiCII

4

36

· T6aliQ) cm M~cis c Etquadriu

I

9

• ftosraml<lo< de Computador

I

9

69

621
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· QL'. \1):{0 DE PESSO.l.L NECESS ..UiiO PARA AS ESCOLAS t'tGROTÉCNICAS FEDERAIS~
ESCOLAS COAI HABILlfAÇ.\0 EM AGROPECUÁRIA E ENOUXJIA

·--------- ----

-()l!ANTITATIVO POR
ESCOLA

QUANTlTATl\'0
PARAOiliNIOADE

12

12

6

6

R

8

2

2

· .\.uxíliar d~ Co1inha.

9

9

- Lavadctro

4

4

2

2

C!\ I J!.UORI,\ Fl'NCION.\r..

Pt?tt~

....
· ,\uxiliar Rural

~-

'

"

-

r---:--·

· Aux1liar Op.:ra(;iortal

r---.

·- .

-- -- Scrv:enle d..: Obras
s~·enh~

de Lilhpel.3

--~·--

---~

-

--

-

._. POO<!iro
~

,\uxiliar de

-

~!ecinica

- Cozinheiro

-Pedreiro
--

- Carpinteiro

--

-·solW.dor
- Pa<kiro

-

-Auxiliar de

Agropt~!uària

-

- Operador de Mâquina Copiadora

--

·Telefonista

- Operador de Mãquinas Agrfcolas
-

···-.

-

T

o r A. -----L

-•

-

---

I

I

J

3

2

2

I

I

I

I

I

I

3

3

I

I

2

2

3

3

61

61

Sábado 24 3657

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Abril de '1993

~.~>.~ltL:·h ~ ~·"''""~ ~ , .... ~t\·•H.I.!" i·dl ".:.; .. a..:l~~·H~ -1~
~.lif1JI

l:;:•l

...... 1 .. ,~~.

'(l 1\..<.•J»> ~ -•t~~~~-':>l .. to .1~.:~ "'" ,, .:..:ll~· .• ••~".:~

•".i ~.' ::.~ ....~. 4-~ ~,_~~Lii><;1>0 _''"~ t.~~.!>•lhl>. =
\o

srt:"~~ ..

,,,

,.. .. : ... ~~~..,
11~1
t•flhf>

&

: · . · • .I

<)O'

t.,..., J

·~"....,.,.., •

J

4rt•••<" ~-

.;,

• , .. , •

•J•

t?n•t.:·•. ~a

•I< 1 q,,.,.~;.

•

<1p

;.. ..s .. ~

.. :,

., t,. •

Jc~ ~ ...

~.,...

J•••

,,,.,c.

~.::..:l>totl LI

•=no:.,.,.

,oi)

I."~"'Jrl.~<•

ol!oo•·•nte

litc.-.• •'"r•~.;.,. o 9!01,.tu•,

.;:;;:~"''C~.:.:.r.J..:• ~.;) ~;<':,.:c;f~~. 'IUOCt'

t.~)l;IJ,

o

t..r~to

>. .;;.b~>U:::.

p.)~tOI,~<.:,

J.'•···

a 'lln:.ta .•~

J.o~

1 )11'19tll,,. "'elh••'~·

, 4 ~;..,

.:;....;.,:, io31'lii ... ~.O ,.r6~i10
-l..:.o)\\•.;.lc J. • • ::./\~ .. .::!
~.,.,tlt:.hl.·•• ~~ ,,~~~:io·~l;l ~·h..:•t.t:~ ,... ~ ......... , .• •
=··'!
~lo li'!!: d ..... 41o
':..:t ·~~~ <!!v•ll ~loa l •.l;;•l•,io "'"' dt..,o-• ,.,~....
.~Q.-~ 4
• :J~1!!.·, UabJl~-:) laU!'-'<'1n1 J \r ... t..olh.l ••·•· .t
~ .. ,.,,,.,o ;ti.•!'t
..,, rrl'"',...~ .. tv.,
oi~.;Ul..4111 ~~tr..t~l')l 4•
·.,. ...... ~ .... 11_.
1 ..
~'hlUJ'I :l.lil c-l.,J Jo tzU..l.N.

I •

\''JU1

~~~--z•

"''fl'"• . .

lÕ.I'>C'·•"· •·-~·:.s~r.•oc .;, ~··--<~1,i . .:... 1\(~t,·ct "" ·•~-·~· .,,,.,,,.
f.•~•~ .:.~ ~do~ca;.i.·-, L"l•c p:-~·~:.:- d,. 1.. ~ ""'' •,;.·dor...., .>1
l.!'col•l ,la~~:i-::r:!C&I '•:•~•u "-'" '":a:qo..1•-• • "~ ;.,.r•• prc:..l.::~

fie.

C:ci&l" •

•~·~ 0 ;:.

'\~~• ~~l

ibn.:o.,;ior-::1•

., ..:.u.·-:oçt• t•\!oliCc:. FIJda'Jb<ti~<l !l.. t.•\1 •.1. l:o&.:t..,, .:<~o.'"
, .,>:~··, t
~~1 \f'.'" .. ll'li<C otGCOh1C OlofjL• ilc:tad&_l_ d-; ~\1lO!lG"'h
~~.· :t.~r •• •

ro••-

i.

_!,

...

,.-1'!,<.:"=>.1~• 'ticntc:_•• Ft-l!t,·•h, p•~~ que
_4u~ ......,~•r •· ..ta ~·~ ..:"
t,,,l:t.o'o 11•p<i.'ciHb• cc.;oo -.liiot -... f.lcfi-'leJ. •• artu.o >i~• a >a>~ I ..::.
!!'

.,uque- t">~plhçlo 11• ane&t'Je.t, <usa 7U. ll'l• ~u•• 1n~t.lt .1~C:u

=•

;[,.pc~ .• .;c. "t• 1'1::t ;:::5 ........ J't•, oof<L lO_.._ '"''"'•···~n.l...
<ioe. l"tr~ J,o '5.:.~......c-·.-,,..,,::,r.._ ..l.• .:::.;t-...tG.u.,.'·'
k .. tt(...;,;.ío C&hC~ s..,,.,~'A-."1~
'1 :

AI

r.~co!.1..1 A;:~'I.Ócn~c••

r•d•r•11,

vlnr:'ll~~~••

.aoo

e& E:!::u:ac-io c.u•••• 4• SEse, vH d•••ap40nhenclo c._

,!
CC.!

~u .. clc. 4• ron~~r ~o,.an•· .. ultoe JNr• atl.l&rc•
~li. E1an l:1U.ltuiCÕ..I, · - ll.:;..to de U
(u:r,·.a
• e1tel, ll'!:...ql- 17 lMte•••t•l ett&dOI .Se Pe.Seu:io. ,., c:rq•

,.tl..c-*•

11:1

Pl'lÜC••..,

aia• . . ,.,.... • •aaaauar o aRaiDO ••• heb111taeõe• •h
ria, EM.loti.l • IC0..0.11

~.u.c:a,

ob1ena'lodo oa 1d11U

. . ...,CICio MC:i.D. . l PfiYlltOI aa CCUIItltuicJio, tendO foc-cl• aat19ral to. e4~~oeu.so 1 •

A9IOptc.,i·
!L r.;
"lli•ta

•
f t t l • 41 U'ltecn•to, •-í-.lntcrn•to, fora~o~~ o •<~:!
candO ,.ra ..-;t ,.,.,. ateu ,...,
dt pro4acJio, eoeo •'f•nu
dt
•1fdl11J . . tecMlot.la • .,.. il:eu . . c:r*dtt.e rural,eoopec:IUvu•-:1,
atn.laduatneaa, .......... 4antre 01.1traa.
Dieta f..-.a, '""ci011vcrdcd•lnta •~ntroa
~
. . . .1111-h•t . .:ota .. ual~
.lncl~>Uve, at1.,1do~d•• 41 ed"c:acio

ir•••

,,.,UIIo,

e-

"l"•

.,

KL't • 111 :lj:.... a.l. ;lo, i'" ii O>.>t r o lo~.4~ IUh!::>nt r • .... I'J.·~i4o l.'!'
:10 :lOO/~? ~ua CiltQCelo~>c:a "'"' d-.1 ard;,~ .:72, ~o
Pod~·r :.x•euth·o ••••9~1'&ci &•Jtonoah &dlllln1Ur~i.IYI,. ti:>lnC:odra ,
M 'ii.IU eonv•nh.nta, &01 aervitoa, inatit11t.0 e lll.taWlaci<Nntoe 1n

•• ~ .,.?

flll~.it••

"!!

son•u·p p.:>Ciuir, a.nquantu 6rviio pÜblico. llliltll:::illtd"" .,.Clblhl~ ,;•
...-~r•r"'i&r • cC:<:~:-.So~~;r,ar tço!•• •• ACÕ-"•
lhe~ ciio cotoe~rn>~""H·•~
A põ'~ata ..ia •utonoo...l.a para •• l:leoiac A'JrO~"~"l::••
.,.,..,jwl'.ft~. L..... por objc:tiV'O la~eg;:ra:r-J.ho~ól ;.:u..,ll "IJ1licJ.td• ,1:,
l"''=••.o~ 'i•r•neial, 1Ua!nu1n<1o Ail 11'1lot51't:tz~ O..:c~er'-tt-:-&.· ·'~
(.:~.~
lk '11• d11ciaio •• .::onle~ll•nt.&-nta, 11.a lU>II'Içlo do& rio.:.
ta h ~o dtaen'l,91'd.-nt; de &'11&& •tividadel. ,.,.. .... n•nh•l,.

,i ..~>;""to·lld

cw..bi4oa A

••eeu;iõo 4e athloh4cr• 4a peaquht ou &n•lno <;">U .1c

~·;

"''-"'" il'lduatricl, eC~o~o&:t:clal ou I'Jricol• qu•. F-->r •ua .. F"-~ullao14<>·
&ea de ~t•nhatio • rum:1o~e-ntC1, e•ij~ t.:-lt'-nto ~.!Ye; oo
<1..:.
•pl1eiv11 .110• 11"--h órvio• 4• Aãlniatrecio Dlret.e,
i:lbo•: ·~·
)<'l>ipre • aur:-;r.,.111iO •iaiilt.eriel•. 1>9J't.ento, 111 Eileohu
A~rvticn~
.:-•• •• ~l'>q\! .. d:r.ut, 4o~t 1.,.4iato. nae tuncóe• pTI!Yict.a• ;>~lc- , .. 1p1et1
'>'O O.Oc::.to.
l'~lc _,,.~•to. tllnho .a honta d• ~ollcit•~ t ,., ....
~;;C-1-l~nela ;awtod.&•çlo p&;a ,. tTbit.v• l•11d~ n•C'I'.fJÍr~o~ 1
t • .,;.~!
tol:'a•elo <1111 Saeol.u '-911;Dté('n1e•• l'•d:•rah W'<l uõt'!fd.:.& •"'.!,<>{'I'C'u.
Ao •n••!o, .l;'•itero • Vo••• J:~~:c:•lln.:Ja
~ -.. .. Doa1o profund:o 6C.Ipeitu.

1 Comissio de Constituicio, Justiça a Cidadania

PROJETO DE LEI DA CÂMARA. N° 75, DE 1993
(N° 5.813190, na Casa de origem)

Acrescenta dispositivo ao art. 20 da
Lei ns:~ 8.036, de 11 de maio de 1990,
para permitir a movimentação da conta
vinculada ao FGTS do aposentado, na
condição que especifica.-
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O CONGRESSO NACIONAL decreta:

."

Art. lQ - O art. 20 da 'Lei. nQ 8.036, de 11 de maio de
1990, passa a·vigorar acrescido do seguinte inciso XI:
.

.

.

'

...........................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
~

~

~

"Art.--20 -

Xl; ..-;, desligé!mento .definitivo da empresa de

aposentado

que te'riJ:i.á; ,:çetor~~âo ao- trabalho. "
Art.

Esta

2Q

publicação.
Art~''3g

lei

entra

em vigor
-

na

data

de

sua

-

•
Revogam-se
as disposições em contrário.

no âmbito do Sistema
SFH, desde que:

LEI N• 8.036, DE 11 DE MAIO D! 1980

Dlsp6e sab,.. o FundO de Garantia do T -

po de servtc;o a dá outras provtcl6nctas.

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

Financei~o

oe Hab1taçio _

a) o mutuário conte com o min1mo da tr•s
anos
trabalho soe o regime do FGTS. na mesma empresa ou em empresas diferentes:

d'

Art. 20. A conta vinculada do traba'1t'aadof" ·no b) o valor bloQueado seja Utfl tZado, no mfFGTS poderá ser movimentada nas sagutntas ntmo, durante o prazo de doze me.!JI.aS;
situaç6es:
C) o
valor" do abatimento atinja, no máximo.
I
_ despedida seM justa causa, tnclustve aottanta por cento do montante da prastaçlo:
indireta. de culpa reciproca • de força mator,
comprovada com pagamento dos valores de que VI
1iqutdaçlo ou amortt~aç5o •~traordtn'
trata o art. 18;
rta do
saldo
devedor
da
f1nanctamento
imobtltário. observadas as condtçOes estabelaII _ exttnçlo total da empresa. facharnento.c·tdas pelo Conselho Curador. dantra alas a de
de auaisauer de seus estabelecimentos. ftltatsque 0 financiamento seja concedido no 6mb1to
ou agénc1as, su9ressio de =-rte da suas attvt-do SFH e haja 1nterstfc1o minimo_da dots anos
oaoes. ou a1nda falecimento do empregadOr tn~para cada movtmantaçio;
atvldua~. sempre qu~ Qualquer det~as oco~r6n•
VIl_ pagamento tOtal ou parcial do preço da
ctas 1mpl1que rescisao de contrato da traba-aQUistçio de moradia· própria, observadas as
lho, comprovada por declaraçio escrita da,em-segutntas condtçOas:
presa. supr1da. quando for o caso. por deClSio
·JUdicial transitada em julgado;
a) o· mutuérl~ deve~ contar com o mlnlmo da
III _ aposentadoria concedlc= =e18 PreV1din- tris anos d8 tr8b81ho sob o regime do FGTS, ·na
cia soclal;
mas~ empresa ou em empresas diferentes:

IV
<alec.lmento do trabalhador. sendo o
saldo Pago a seus deperidentes. p!llr-a essa ftm
naoil1tados :::~erante a Prev1dér.c·;! soci_al. segundo o cr1te-1o adotado para"e :~ncesslo da
pensões por morte. Na falta =~ aependentas.
farão JUS ao receot~anto dO sa;oo da 'co~t•
v1nculada os seus sucessores prev1stos na lei
civil, lndic~~os em alvará jUdlC,~1. •~pedidO

~n~:~,~~~·~~oa~~o~~~~~~~ado.

A Comissão de -Assuntos Soe ia is
1

b) seja a oparal;:lio f1nanct4ve1
vigentes para 0 SFH;·
nas cond1çl5es
VIII
-quando permanecer trls anos 1n1nter~
ruptos. 8 partir da vig,ncia desta let. sem
crédito de depósitos;

exttnçlo no~ma1 do contr
1 1~ • o dos trab 1n
ato a terMO,
v _ pagamento de parte das prestações decor- ~
pal• Lei n•a aco~es tempor,rtos rer"e'::tes de f1nanciamento habitliClonal concedidO
a:
G.OtSII. CM 3 de janeiro de
lnoependenta

de~·,
X j
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X _ suspenslo total do trabal~ avulso po~
§ 3• o d1~e1to de &dQut~tr moradia com reperfodo tgual ou super1or a noventa a1as. com• cursos do FGTS. p~1o trabalhador, só ood•~•

provada

ta11vo da

por decl•raçio do s1ndlcato represen• ser ••ercido para um Unt.e_p 1móve1.
cate~la

profissional.

1 · •• O tmêvel objeto ce ut11 ~:açio do FGTS
I 1• A regulamentaçio das 11tuaç6es prevtstas nos tnctsos I • l i assegurará aue a reti- somente Doderã ser objeto de outra transaçio
rada a aue· faz jus o trabalnaoor corresponda com recUrsos do FundO. na fOrma QUe v1er a ser
aos oepõs1tos efetuaoos na conta vinculada du- regulamentada pelo Conselho Curaaor.
rante o perioao de vtgêncta do úl1:imc contra-to
de trabalhO, acrescida de juros e
-t.irla. C141C1Uzldos o• saque•.

atualtzaçAo

f s• o pagamento da rettrada agõs o períodO
prevtsto em regulamento. 1mp11cará atua11zação
§ 2a O Conselho Curador dlsctpl;nará 0 dis- 'MOnetária dos valores devtoos.
posto no tnc1so v. visando a benef1c1ar os
trabalhadores de batxa ~en~a • a preserva~ o

equtt;brio financeiro do FGTS.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 76, DE 1993
(N° 1631'91, na Casa de origem)

Acrescenta dispositivo ao art. 20 da
Lei n!2 8. 036, de ~11 de maio de 1990,
que "dispõe sobre o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e
dá outras
f>rovidências".

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art.-1!2 -O a·rt. 20 da Lei n!2 8.036, de 11 de maio de
1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
dá

outras . providências,

passa

a

vigorar

acrescido do

seguinte

inciso XI:
"Art.

20 - .........--•.

~

............. .-_•• -•.•••••••••-•••• -•..

. . . . .. .. -·-·- ................................................... .
--.-.-

doença grave. do trabalhador,
XI
ratificada por junta médica do INAMPS."
Art.

211

Esta

lei

entra

em

vigor

comprovada

na

data

de

publicação.
Art; 311 - Revogam-se as disposições em

cont~~rio.

ou

sua

3.660
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LEGJSLACAO CITADA
ut "

1.ou. •• u

e.

e. uto •

...0

Oaap&. IDbre o Fundo de Carantaa ~
tw•po de lerva~o • •' ovtraa ,rova•
dincaaa •

.o
• • • 1 1 D • • ,. a
D.a
• a • o • a. 1 c a
raco -aaber ... o Contr•••o ..eaonal ••~r•~• • •• aaneaoao a ••tuint•

.....

art. lO • O Fundo de Garantia do ,.eapo •• ler•
Y>CO • PGTS, inotatgl4o poJa a..i no 5,107, ,. 13 e. ••t.-bro e.
Jt66, paaaa a re9er-ae ~ eata Lea.
Art. zo • O FGTS i eonatituldo peloa aaldoa daa
contaa vanculadaa a ~ •• ~•fera aata Lea e outro• racuraoa 1 el•
aneorporado•, devendo aar aplicaaoa coa atualiaacio .onat,ria e , ••
roa, de .ado a ••••9urar a cobertura •• •••• obratacõea.
1 10
Conatatu.. recuraoa incorporado• ao

FGTS, noa te...-oa

rç,.s,

to~

. .ate artitor
..---e,.nt.. . aa aaídoa IJ"ilredloa noa tei"WWIa 4o art.

bl ~acõoo orca.entlriaa ••poclficaoJ
c• reaultadoa dae aplacacõea doa raeareoa

di ..1\ao,

eor~•câo ~ne\i~••

•

ju~o•

~

~~•ti-

e) de•a15 rece1taa patr1Mon1a1a • f1nanee1raa.
f lO • As contas vinculada• em nOIH' doa traba•

lhador~• aio abaoluta~nt• i~penhorive1a.

Art. )o - O P'GTS ••r' r~q1do u·~vndo normas •
4Jr•trlt~s ••t•b•l•c.a.daa por, wn Conaelho C'urador, !nt•9rado por tria
re-pr•aent.antea da cat11'90f1& doa t~abalhador•• 1 tre• reprea•ntantta
da eate 9 or 1 • dcs e•pr•9adorea, ~~·~ d~ ~ repr•aentante d• eada· ~·
da~ •~qu 1 nt•• •ntJd•d•&! M1n1ater10 da ~c?nom~•, razenda •
F!•n•J••
IM"nto Mln 15 térJO do Tralu{)loo:"• • da Pr•v1dene1a Soe1al, M1n1at•r1o da
Acio Soc.a.al, C'au::a-Eeolv"';·J .. • F•deral lf'_lianeo Central do llras:Ll.
~
i
~-A Pr-~1di~e1a do Conaelho
Curador .•!r•
• 7 erc 1 da pelo repreaent.l.. •t• do Munaterlo do Trabalho e da Prevldenc-ta Soc:Lal.
S 20 • Oa Õr9io• oflC'l&la far-ae•io represen•
tar, no eaao doa M1níatir1oa, pelo• M1n1at~os de Eata4o e, no caao
doa deaaia órqioa, por aeua Prêa1dent••• na qualidade de . .mbroa titulares, cabendo-lhe• ind1car aeua euplentea ao Prea1dente do Conaelho Curador, que oa n~arê.
f lO - Oa repreaentantea doa trabalhador~• e
doa empre9ador•s e aeua reapectiwoa auple~tea aerio in4aeadoa pelas
reapect1vas centraaa a1ndica1a e confedera~ões nacJon•~• • noaeadoa
~lo M1n1atro do Trabalho • da Prev~dine1a,Sac1al, e
terio . . nd•to
. . 2 anos, podendo aer reconduzJdoa u.. ún1ca vea.
S fO - O Conaelho Curad~r reunlw-ae-i ordlna•
rJ•m•nt•, a ~·~• bl~&tr•• por conv~acio . . aeu Pr•sJden~ .. ~ Ea~ota•
d\• il'llolltf' ....-• Sqdo, J•iC'• t•ndCl <.••·••• • Jdo cunv(.IC"acãu,
qualqu•r
4•
••ua
IWtr:bros po4eri fa.r;i-la, no pra&o de qus:n&e d1as. "•vendo n•ceaaidade, qualquer . .~ro po4eri convocar reunsio extraordlnir&a, na forfta
que v1er a aer regul-..ntada pelo Conselho Curador.
S -so - Aa decJ só. a do Concelho aerio tonada•
COII' a presença,· no •.Í.rt\lftOr 4• ••te de aeua .-eabroa, tendo
o Pr•sJdent'e voto de qual1d:ad•.
S 6V • Aa despe-s.r.a por~entura exi91ãs para o
e~~~~eel~ntc ;, zeun1ÔP11 do Con•elho conat1tu1rio õnua d•a re•pec•
ttV&ii l!fnt.lditu!!•"' ._ epresel'lt.ad••·
S 70- Aa •u•incJas ao trab,lho doa r•preaentar.t•s dos trab-.lhacSor•a no Conaelho Curador, d· corrent.W• . . . atlYld•d•s de~•• órgio, aerio abonada•, ca.putando-:e co-o )ornada •••·
t1vam~nte trabalhada para todo• oa f1na • efe1to~ leqa1s.
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I I_O - C'~petiri •o Jlsni•térao do 1"rabalt\o • da
P!•vu,inC'J.a SOC'!al pro-,o_r~)onaJ. ·~ Cons~lho C•u·ador o• . . aoa ntC'ea-

aarJo• ao •••rclClc •• •u• ea.~t•nC'aa. p8ra o que contari C'GII' Wfta
Ea•cut1wa do Conaelho Curador do PGTS.
t to • Ao• ...,broa tio Conaelho CUado.r, .•,......,.

S•ere~arJa

to repreaen~antea doa t~a~lhadorea, ·eletivoa • auplantaa 1
••••tu•
wada a eatabllJdade no ~·to, da ~•elo ati a. ano apoa o ~Ira'•
·ao·do a.ndato de repreaentacao,· aa-.nte podendo ae.r deaatidoa por
.otavo de falta wraw., 7equla~nte ~rovada atrevia de proeeaao
aanda.cal.

""· so - "" c:-aitlhcociuallor :eo•rG'I'S c<Íoipetao

J • eata~lecer âa da.retr~••• • . . prov~~·
rcrs, de acol'h ca. oa c.r&t.«rs.oe

... aloeacio dfo todoa 01 recuraoa do
tkf 1nadoa neat.l Lfo1• •• conaonlae:a..•
•~nvolva.ento •rbano • •• polltacas
aane&JNnto billc:'O e 1nfra•eat.rut.v.ra
no Fed~:ral:

ca. • politica ucioMI .. . ...
aetorsAll de habataclo popular.
ur_balna eat.abelecadaa ,.lo GoYer•

f~aanceara ~~ ~•cureoa
doa provr-• aprowadoa 1

pJ•raan..il to IPCTI1

....

COMO

•:..au..

o ~otlo ocon..ica
oa t•nbee aocaeaa • o .....,.ftbo

IJ • ac-niMir. :•

e

Ul - aprocáor • .,...... "

-·

prot•-• oiiHh •

JV ~ pronunciar••• aobre •• cowtaa
ant•• do aeu ••c. . &~ato aoe 6rtioa . . co.trole iaterao
fana l•v•a••

..........

V • edota_r ••- providinc-aaa cablv•i• pa:r1 a
co:rr•cio de at.oa • fatoa do Maniat,rao •• Acio locial e 4a Caia•
EconêalCI r~eral, q•JII!> prejuthquea. o. C,l~..,..nbo 1 O c•pJ' ~.~~ttnto . . ,
fanallda4ea no que cont•rn• ao• re~uraos do rGT5 1
.
Vl • Ch.ri•ai' diiv14a.- -quanto_ i
aplic-eçio ...
~TMI5 l•9ul.-.ntar••• J•latavea ao FGTS, . . . . . tir~aa de IUI coare•
tencaaJ
VJJ • aprovar ··•• reta..nto lnterno1
VJJJ • fa•ar •• ao~•
Yaloraa ... ~•.-..neraclo
40 A9ente Operador e doa A9entea Financearo•1
lX - fiKar cratiraoa para parc.la.enio .. re•
colhi.. ntOI e• 1\1&101
X • f1aar critérso e Valor de re•uneracio
~~· o eaercieao da •~•caliaeció;
.
XJ - ~lvulgar. no DJirao Of1eaal \'la l'ni;o.
tod•• •• d~e1•&.• prof~rida8 ~lo Concelho. be• c~ •• contãa

•

FGTS • 01

la~•4•

r••~ctJvoa paree•~••

•o

••lt1do•.

Art. ••- Ao.Rin~atirio da Aclo'social. na •u•·
de 9eetor da apl1eacio do PGTS, eo.p.tet ·

1 - praticar todos oa

atoa

aec•••i~~o•

I

9estlo da aplacecio •o r.nto. de acordo co. •• daretraaea • ~otr•
- • eatabl'lecadoa pelo Coaeelho Clu'ador 1
JJ - e.,.dar atoa ~tiwo. welat~wa. à alocecão tloa recuraoa para Urpl-nt.acão do• pr09r...• aprovados ,.lo
Conaelho ~ador1
111 - el~ar orc... ntoa anuaia • plano• plaraanuaia de aplicaclo doa recuraoa. daacraaa.-ndo-oa por Vaidade ..
re4uacio.
•tft 31 . . ;tull>o - COOiaalllo c:uradoa' ... runIV - a~nhar a execvcâo toa provr...• de
habi~açio porwl•r, •!~•~nto biaieo • anfra•eatrutura urbana, d~·
ft'rr•ntea ~ ..*•J:r. ... ac•<" O. •eC't.traoa dn FCTS• I•J•J . . . ntadoe ~11 C.Efr
V - .~,.~ i apcecJacio do Conaelho C~•-

...

·-t·--

dor •• eontaa do PGTS 1

V1

-

aaba1daar o Conaelbo Curador coa eatudoa

tfenico• nee•••ir1oa ao apr~ ... n~o oper•caona~ do. protr...• ..
~b1tacio popular. aanea.ento bie1eo • infra-eatrutura urbana,
vrJ - . . ,,ftiT •• . . tae a aere. alcanca4aa noa
progr...• . . habitaclo popolar . . .ne ... nto bla1co • infra-eetrvtura

........
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F~el'al.

na

ruah•

&vent-e Oprradol' • c.abe:

I - cent.z•l•••• oa J'eevrao• do n:rs. -=·t•r •
controlar aa contaa •inculadaa, • . ..at~r ze9ular.ente oa ••· rat ..
tadav1duaia eorreapoDdentea la COftta& wineula4aa a.participer •• ••. . arrec ...dora *ta l'eeurao. tio PCTir
JJ • e_,edir atoa no~t.a~ referente& eoa
procedaMofttos adlliniab'atawo-operaeioaaa.a doa

~

a9ent•• finane.ir.. ,

~

kncoa

. . poe;at,JI'lM,

.-pr•t•dorea • doa trabalha4oree, int•·

paat.ea tio aiat- tio rct'l'
III • . . faai~ oe p~ocediaentoo .,.,acionaaa ...
eeaalrioe I e•eewclo ..,_ protr ...a de hebitacêo ,c»Pular, aaH-at.o
Waaeo • t.•fra ....au•t•r• ubana, •at.abelae:t.Goa pelo Conaalbo Curaac.
eoa baae ... .o~•
•ar~t••• . . aplaeacio etaboTadaa pelo Aaaaa•
ti r a.o da Acio Social r
IY - elaborar •• anllaaaa j•rtdaca • aeonlaa•
co-fiaane.ira ~ projetoa . . hab.ataclo popular~ &nfra•eatrutur• ar•
. . na • ••
Wa&co a Mr- 'fa••M.aadoa COIJI :recu:raoe to FGTS•
'y- ~tar Ce.tifac~ . . . .,ala:rida.. to

•

,.._.to

YJ - elabo2ar •• contaa do fG~I. enea.&nbaa•
ao Mlnlatfrio da Acio loc'al1
VJJ • t.pl ...n~a:r oa atoa .-.nadoa do Ran&atlrio da Ac;o Sccaal r•lati~ l alocacio • aplaeaclo doa r•curaoa do
PGT~. 4• arordo ~ •• ear•tr1••• ••ta~l•ea••• ,.lo Cona•lh~ Cura•

~-••

.....

• Cai••

l~aca

Parigraf~

Federal

ünaco - o M1naatlrJo da aclo locaal •

••w••io ••r
pleno cu.p:ra.. nto aoa protra•
pelo Conselho Cura•or, aendo

. . . anuaaa ea and... nto, apro~~aoa
~
ewentpa&a alt•racõe& •~nte pot.rio aer proceaaadaa . .daante prlvaa
fauinca• daqwele eolet&ado.
Art. IV- O Man1atirao •• Acâo s~aal, a

Caa••

F.d•ral e o Cona•lhc Cura~~r ~o FGTS atrio r•aponaiv•a•
ftel cu.p~l . .nto • Ob•P.rvincaa do• cratiEaoa •~tabel•cadoa ....

&~n~aea

~l~
ta Lf'1.

Art. t• • Aa aplu:·acha cc. rec:utaoa eo PG1'S
pod•rio ••r raala••~•• •lr•t ... nt• p.la Cea•a &cOn'-a~• F•••~al. ,..
lo• ee.. aa 6rwioa lftt. . rantea eo Sa•te~ Fananeetro da •abatacio •
SFII • pel•• an'a . .de>a para •••• fa• cr•d•tteaadaa pelo aanco C•nttal
~ ara•al ea-o avente• raaenc•aro•r ••~lua1va..nt• ••vundo ~ratiraoe
flaadga ,.ao cona•l~ Cora4or . . . ~racõ.a qu• preencha• 05 ••vuanrequaa1t.o••

t••

J • tarantaa ~•alJ

Jl
•• tri• por

~nto

ao eao•

JY -

correcio .an~tirsa

&9V•l

i

da~

conta•

praso .e•a.o d• Ylnt• • caneo anoa.

I 1• • A •••'•~•1••••• .Odao doo oplacac&.o ...

••zi ••r aulaea•nt• I eObertura . . tudoa o. c•atoa a~orrado• ,.Jo
rundo • eanda i fq~cio ~ reaerwa ~fcnaca pera o atenda.. nto ~
•••toa .ventua• alo pr...,aatoa. HIMio •• Caa.. &eo.a.a.ca Federal o
raaeo . . cridato.
1.1• • Oa nc-uaoa . . PCft . .••rio Hl' aplaca•
4loa: . . Mlllàta~5o. -~o Waàee •
iafra-eau•~•l'• tn'baaa. a.
•••porll.ll!i.la....a fa--=eU•a . ..._ Hr -~~.. . . • -.ol- ... eaUe-

faca •• CODda.c&.a . . li. .á. .a • ..-raclo •lai.IM -eeadraa 1

-~••elo

.., .....~ -aoi.tift .. _...

~

1 Je • o P"'l~- .. opla.:ac~Ro .....d ...u.
aar. no •I.U.O, Maaeata por ce.to ..r• âaftat~atoe taabit.aclo
popular.

I •• • Oo pn;jatoe . . a ..a-nto la&oac6 e
ll'a-eet.r•t•ra •rbau, f.aaeac:iadoa coa l'ft:UI'IIM do I'GTS . . ..,.rio
~l. . . nt.ar•• aos prowr. . . a . .bitaeioaaaa.

ua-

....
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S so'~.Roa fa~anci . . . ntac coae•d&doe a pea.ae
exi91da_ ~oarant..a.e real ou •a.ncvlaclto
1

de .t,,;.i·t.'o --Púbi.a.co

.de .r.•c•ata•~

..:r•

' '

•

'

rulari _ ~~r·~.,.~·••

A.rt. lt' ·.: o· tona•ttW 'Curatdor

e ••t•bel•c•ri cratérioa tic'nacoa pera ~·. 'a:plae•~~· doa r~~ur.,~ d,o
fÇTS, VJ.Iando ar
flnan~~•~n~oa

noa

1 - exiqir a par~c1pacio doe eontrataftte• ._

anv.&tl~ntOa

a eere• r•alazadoar
Jl .. aaaei)ura:r o c...praMnto, por

parte

doiJ

cofttratantes 1nada.Plent••• dia obratacõe• de~orrentea do• f1nancaa•
.entos obtados:
.
. ,
~ .... ~' ·:.. .
''.--. ~Il - evitAi 4h,'á~or'c~· M apluraclo •nt,rft' ~·
~._ 91 c,.. 1 do Pai ii~ CóriiJde·ranaO para ·tan'tC:i •· I!'•Nnda- · ~bltaeacmal. - •
~la cio

• oYt:l'oá · ~ft4hcad0i'** · •OC's·a1a.

,

Àl-~. U

,

·'

• 01 tSep6nUI fe&~OI U

l'ede baaclr1a',

de ltlt, -~•latlYOI ao~· aerio 'tTWrn&f••
J'ldOI i C&lXI tconÕ.lC8 re4eral no ...undo 4ae vtll aubeeqe.nt• I

•

pa,~Jr.de 1~a. oat~~ro

data e~ que tenhaa 11do efetuadoa.

Art. l l • •o praao de u. ano, • conta~ da pro•
r.ul9ácio delt.'aa Ca1xa Ec:OI'lÕ&~c• 'J'ederal •••,..~ri o controle . .
~od••
c9nta1 v.Jnculad••• ao• te~• Co' I te& J do art. 1V: ,.,••~
de os deJU.Ja •atabeleclMnt.oa Nncél'ao•··· f:a.Ddo •••• praao, • wnla•
Cão ·"· :.g4tftt•• ·r·c:·e..edorea • ·pa9ador••· do· I'GTS, . .lh.ant.e recoeb.a .. n\o
de 't'arlt.i., a ·aer 'f':a.Xa~a pelo ConiHlho Curador.

••

.._li.

.

''

I lQ • Ati que a Ca1x• Ec:on~.JCI Federal 1~ple•
.e-nu• e5 c!lSJ'OilCÕ.•J eSC' capu.t. ~.-stP art.1go, •• eont.aa Ylnc-u.ladaa
c-ont u•uario ••ndo abl!'r·t·ar e~, e•tabt.:lecufter\:to banc:ãn:o eacolhuSo 'pi' lo
e.myr•9•dor-. tlent.r• oa pat'a t.anto aut.or11ados. pt'lo ·aaneo Ce-ntral• do
•r•~11. •~ nome do trabalhadcr.
·
· '· : ., lO - Verifu·lln6o•ae •CuSanca ae -preqo. ati
qur ve~h• • sr1 1mple~ntada a c:~ntral1zaciõ prev11ta no b!fut deat•
artsgo. • conta Y&nculada ••rã tranafer1da p.ra o eata
eea. . nt.o
bencir ~o ~~ _e5col~~. ~o novo empregado~.
·t
··
'I .• " -o& r•aUltaduc hftance:uoa aufe-r ... doS'pela
Eeonômlea Fed•r•l nu ~r iodo entre o repasae- doa bancoS' e· 0
depossto na~ contac Y.Jnculadas doa trabalhadores" deat1nar•ae-io i
cobertura das 4••~••• de a~.1n1•tr•cio do FCTS e ao ,.,aMent~ oa
t.ar1t• aos ~n~os de~altiraos. devendo oa eventua11 aaldoc ••r 1neorpora4os ao ~tra-anso do Fundo noa te~• do art. )q, 1 to.
'·

Ca1~•

I So - Apb& • eencra11••ci~ das conta& •an~ula
.eas. na Ca1•• Econ&r.-1-ea Fd•ral. o d~pó•Jto realtaad!o no prazo r•9ularr.. nt.ar ~··• a 1nte91ar o aaldo da conta VlKUlada do uaball\aCSor
a J.o•rtu de.. ~1•. d~:r 4... .,p~, dt· sua oco.rrincaa. O ftJ>Ô&l\0 realuado
ft 111 lt•• JraJi• ••
•f•(·• •tu•J IJil~oAt•

r•

t"'fontllt•lltta~r- nc• 6&)t1(' llf\ ~ha
tt.J
fhhUfOt'l la • C"IJ Jt•J IJa\,lU• Ch• )Urt•&.

Art. JJ

-·o.. .,.p&.Jto•

•t•iua4oa

f11"••tJftthU,

a.e

cófttea

v~nC'vla4es •eriC"t c-or r &f&doa WOMtar aaN"nt• CGIIt HH aoe . . r-..tio•
faxados pare atualata~aQ do& ealdoa 6oa de,66at.a. . . po.panca e capatalaaario 'uro• •• tri~ por cen~o ~ eno.

s 10 - Até qv.- ~orr• a centreltaaelo ....aata
no at~ 1 do art. ~•. a atueli••~io ~tira• • .- capatalawacio ••
'uros correrio·i conta do Fvndo • o re•pectJYO cridato .... , efet•ado
~· conta VlnC'ulaaa no pr~lro 4aa •tal . . ca~a -'•• coa ~·• ~
aaldo exaatente ao pr.a-.aro dta útal do ~. anter~or, . .duaados o.
-qvea oeorr1doa no ~~lodo.
f Jo - Ar'• a ~•ntralar•clo ••• eontaa •Jn~•l•
daa. na Caa•• Econ&.aea Pederal, a atualazaeio ~n•tir1a • a capata•
la2aci~ d• )uroa correrão i~nta do Fundo •
o raapeetaYo eridato
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•~ri eletu•Go ne conta vanculada, no dJa.dez d~ cada •is,
e~
beee
no ••Ido ex1atente no da• dei do .ia anteraor ou no pr~aro daa

Ütll

aubs~qe•n~••

caao o d1a 4ea

aaquea ocorr1doa no ,.riodo.

••J•

f•raado beneirao, . .d~a1doa oa

1 lO - Para •• conta• vancula4aa doa

~·• optante• eaiatantea i data de 22.~ aeteabro
·~laaaçio doa juro& dos depã.itos continuaria aer

a.

~rabalha•

capa•
feita na ..9vinte
protreasão, aalvo RO caao de .udanca .. ~reaa, quen4o a capatall•
••~•o doa juros ,.aaari a aer leata i ~·• a. trf1 por ceftto ao aaos
1171, •

J • trla por e-ento, dura'nte o. doia pri. .il·oa
llf'Oa ilho .-raanincia aa NaU -pr••• a:
11 • ,._.ti'O por e.nto, do t•r~i:ro ao quinto
ano IIIJ• peJWaninea• fta . . . . . .-preaa1
JJJ - caftco por eent.o, do Mat.o ao dicUIIO ano
... pepianincs.a a. . . . . . ...,r••••

IV • /"!ia por cento., • pert&l' tto .ecaao •ra-

-.iro ano . . . .~niftC':ia u

.
doa trabalhadores

.....

et~pr•••·

Al't. 1• • Paca r••••Jvacto o

4al'eato

..... ,,.,.,.

~ •. I data da pro.vltacio •• Cons~i~atcio ••teral
ji tia~ o dtrea~ I eatabalada~ ao e.pTe90 aos te..-oa ~

..
!'''·
CapitUlo V do

T~tulo

JV 4• CLT.

S 10 • O ~. .po do trabelhactor alo op~ant• H
anteraor a I de outubro •~ 1911, . . caao •• reaea•lo .-.
~lo .-,r.,ador. r•t•r-••·1 peloa daepoaatavoa coaatantea dos
477, 471 e 4t7 . . CLT.

1••t•

Con~t1tu1çi~ pod~ri
r~•~1tado

Y.lSta.

o

11~t•

S JG • f

fa~ultado

ao

~plrgedor

aeaobragar•ae

da r~spcns•b!lidade ~a anden1za~io relat1va ao t.-po d• aerv1co

~n

t•r1cr i o~cao. d•po11tando-na conta v1ncula~a do trabalhador. ate o
tha Út 11 "O i!Wl' fr .. V.J.St.O f'l" 14"_1 para O ,."iJ&IM"ftt.O di.. aalirao,
o valor co:rr•sponc:ll!'nt• • .J..nde!!'.a••ciO, &f·lleando-ae ao kpósato. no
qu~ cou~r, todas •~ d1&pos1coe• d~sta ~1.
S 40 - Os trabalhadoJ•s poderio a qualqu~r .o•
~ntr optar pelo FCTS ~or efe1t~ r•troatJv~ • Jo d• jan~1ro d•
1967
ou i dat• de au• adm.aa•io, q~ando poateJlOI' iquel•.
ÍJlt il"''et

Art. JS • •ara 01 tina previstos .. at• Le1,
todoa 01 .-pre9a~oa fica. obr~tados • depoaa~ar. ati o dia .. te . .
cada .ea, . . con~a banciria w~nculada, • ~portincaa eorresponden~e
a oa to por ccDlO da ..--u-racio ,.,a ov . . Y~da, ftO . . ; . anten.or, a
cada tra~lbador. ~ncluida1 aa r . .uneracio •• p.reela• de que tret. .
oa ar&a. 4S7 e 4SI da CLT • • tratafacacio de MaLal a que •• refere
a Les. no •.oto,.. 6r ll de julho 4e 1962• ca. u ...SJ.facacõea 4a lei
no 4.74t . . . 12 de avoato de ltts.

1 10 - &nten~~~•• por ••rze9ador a ~·•o• fiai•
ca ~ a pe150A ~~Ias.ea de dar•a~o pra••d~ ou de dara1to pütlaco, 4a
.-an.latracio píiblaca 4a.reta, and1.reta ou fa..dacional .S. qualquer
do5 roderea, da Unaio. do5 &ata4oa, do DAitlltO Ee4e:ral e 4~1 MuAlcipaoa, ~ a~1t1r tra~alhador•• • aev ••rvaco, be~ •••~ aquele
que-,. re9 1do por l•91alacio eapecJ.al. encot~~trar-1• flf!'aa• cor1chcio ou
f.lqul'ar ca110 foJ"necedor ou t.-.ador de úc.-de-obra, .J..ndepenOenLe ..
,..aponaabalJ.dade ao;.dii'J.a e/ou aub•.J.4airia a qu. eventual-.ftt• ••Ua ob.-a,...·••·
5 2 - COD&l<hra-ae ~raballlador toda ,pesooa li•
a1ca qu~ pr•atar eerv.J.~ a . .preta4ow, • locador ou tomador ..
.ão-4•-obra,.. eacluidoa o• eventve1a, oa •utõna-o• e ca
pÜblacoe ClY~• • •al1tarea •u,•atoa • ••v~ ,url01ro p~6pr.1o.
· 1 JO • Oe tl'a~lbado••• ~•t&ea• poder;o ~•r
aceaao ao reva_. do J'GTS, M foraa • • v1er a
pr•"~•U lei.

••fvltor••

••r

>'H>ril de 1993
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awt. 16 • Para efeJto e.•t• Lei, •• e.pre...
••)•ata• . . _... ~ .. l•eaelaclo ~~•baJh&eta poee,lo •••~.-~•~ ....
•aretorea a.o e.p~evado• eoe .... &• ~ra .. lbadorea •~Jeato• ao ~..~
~ FGTS. Conaadera·•• daretor .... le
eaerca cervo de aa.inaatra•
cio prevaetO . . lea, e1~atuto OU contratD ~aal. lftdependente . .

•ue

..~~n.cio

~

cervo.

Art. 17 •

o. ...,......eorea

H

obri9D a

e-...,.,.

car ... na•l-ftte ... traNlUhrea •• valor•• J'ecolh.a•• eo f'C'!'S •
Hp8•••r•ltwa tod•• •• lftfo..-cõ.a aobr• aua cont.aa Y&aealad•• H•

_ ..... e.... !-"'•c•

, .....1 .............0. . .poonúaoo.

Art. 11 • Ocorre.,o

reici:l~

~o

••t•

contrato ..

t.J'abalho, por parte H e.pretador, facar;
etwi1•to • pet•r •a•
zoet.-.nt• ao .-p~ oe wa1orea nlat&woa aoa de~ atoa relei'• t.ea

-••t..

ao JOio da nociaio e eo
ate anterior ... ai.,• IMo - ..•
aado recolha..,, pn:lalaa ... _,..ca.. 1..,... .
s l• • .. llip6\••• "" ...,.a... pelo ..,• .,.aor
... juot.a ce81a, ,...., eate tuet-nte ao tra.,.lllado• ~rtiMaa
a ..-reata por ceato .., 80atonte te toloa oe . .piai\oo raala•
aallloa u cdltt.e waac•:a••• duant• a Yatlacaa do e•ueto .. uaMU••
at.. laaedoe 80Detar&... nt• • aereaei•o• doe ~••pe~tavo. j•roe.

•t••i

I U • 0110- oco~rer 4eo~<b01a IPOI Clllpo reei·

proca "

forca aoior, rHOftlleca.. pela .Juna'• <lo

~r•l•al'loo,

c.Atual . . ~ trata o 1 lO . . ri . . V&ftt• po~ ecfttO.
• ·
1 JV • A• a-.ortinc1a1 . . qu. ~~·~•

•

,.,.

••t•

artJfO
....rio ODA•tar do w•cs~ .. •~atacio . . weacaaio ~ coatrato ..
u . - u•• - . ... we.~o • daa..-w - art. 47J . . CL7, • •~J.~Urio o ......,. . .dor eacl•:l•-te .-•~ valor•• •aacr:i.aáned"'••

-rw-

Art. l t • 11o caao e.. •• tanclo

u-U10 preYáota ao an. lt .....
ua cratlráooo

s.a, "'"'

do

cont.r•to ..

oo .,.,,...

J ~ ba~endo an~en1aacio a .. r pa9a, o . .preta·
4or, . . d~an~• co.provacio do pegamento daqu•la, ~tri ••e~r o ••ldo
doa valorea por ele de-pofltaeor: n• ~onta &n<'lVlChlaln:•.,• eSc) traba-

lha4orr
Jl - Di.o taawmdo iadea1aacio a MI' Pll'9•• o. Art•
eo:rr .ado o pz-aao preacracaon.l pa.ra a recl . . . c.õc.,
•
du~~tiloa
IPOI'

per te do t..rabal"'-tktr" o .-pre9•do.r po4eri :t ....aat.ar e. NID f•.o• 0
aaldo da reapeet.ava eoD~• lndawadueJsKada, . .d~•»t. ~rowacio pe-

rant• o Õr9io ca.pe~en~e do ~-~•~ir lo dO Yr~~ • . .
Soc1al.

PT••i4i.cia

Arl. 20 • A conta YUte\Olatt.a do

t.u.!..•ll•ador ..,
••7U1Dtec &At~acü.a•
• 1 • deapedida . . . j••La c••••• ~Ja&iwe •
&ndaret.e, •• ~ul. . ·r•c1proca • ._ torce --~or, ca.pro..a. ena paw•eento doa yalor•• de qu• ~~·~• o ar~. Ja;
11 -. eat.aacR tot.al 4a ...,I'!M• feeb.a.ealo . .
quaJaquer de aeua eet.belec~atoa, f1laaaa ou ~•neiaa
•upreaaio
.S. part.e de euea at.&.Yiüdea, ou ai.ata faleco.went.o do ~~ador t.ac!lvu1\llll • ...,,• ...., qualqutt.r 4eaaaa OCOI"''iDC"ia• blplaqur "~"••ct.•io ...
c:ont.rat<" de t.rabalbo, c~ro.ada fJOl •claracio eccr:tta ,...
aupr.ada, qvaftdo for o caao., por thociaio )wd.aci•J ~--1t:a'h. 0
jcl,:

FGTS poderi . .,

.OV~ftt&d. a.a

.._...e-..,.

9&óC";:.

JY • f•J•C"I . .nt.o 4llrt trabelMdo1'., . .11111o o aaJI~ ~ill~ per . . t• • •••~
•!dinet• Socaal,. aevun4o o cr~~i~ao .~
a ~·aio . . ...aoel por 110rte. •• falt.• .S. depeDde•tes, fareo :)us ao ceceb._ato *ealdo d• eon~• Y~aealada oa aeaa •uee•.orea ~··~•tos . . le1 c1wil,
1ndac•dos •• alwari judacial, expedido a r...-r~•~ ~ iatere•. .do. andepcnd•nt• ._ ~nven\ir•o ou arro1 .... ~,
•
v - P.•-•to . . pert.e daa preaU~• decol'rente~ d• fananc~ . . . nto ._b1~eioaal concedldo eo i.bito ~ •~•~
F1neneearo 4• ••bat.acio - SPW, ...... .,..,
···~,·tM
a) o •ut.úr~o eont.e ~ o •ia~ de
t.ri• de tr•balho aob o r•t~ do PGTS. - _._. .-pre- a. 4!lllpl:eaaa

dr peqo • a•u• ••,.ndentea. para ••••

•bfer•nte•r

r-r•
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•~iliaado,

so

~.~.

o pr•zo 4• doa• -.ae•,

~t o ••lor 4o al~ti.,nto •taRJa, ao -'•u.o, oipor cento do .ontant• ._ preatacioJ
VJ - l.iquidacão oa asort.azeclo ••tzaordiaúia
do aal4o d•ve4or de f1naneia.ento i8ob1l1irao, obaerYed&5 aa eoodi•
cõe~ esta~l•e1da~ ~lo Con••lho Curado~, den~r• elaa a de~ o fi. nanC":l&WientO a•)a C'OftC'echdo no Útbit.o do Sn • ba:)a i•t.eretieio ai•i•
,a;c;· ele dota ano& para cada MtVl.alrntãcio;
V1J • pega.eoto total cu parc~al ~ pr•co ~
aqusa1cio de ~rad1a própria, obaerw•daa •• ae9u1ntea c.oadicões:
aJ o aut•ir.ao 6tvel'i c-onur ca:a o a.i!IU.O . .
~enta

tri•

ano~o b

trabalbo aob o

preaaa dsferenteaJ

do PGTS, . . ..,..,. ...,...... .,.

b) ••l• a operaclo

Ylt•ntea para o SP'81
~os.

1'•9~

l~t- . . '1

--

....

.

i.eiate~

VJJJ - quatu!lo ,.,rwane' ·er tria utOa
~ata te1,
JJI .,: ••tancio

... credato ._ . . póea~•:
aoi'IYI: do cont.r•t.o • t.ei"DD. á.clu&av• o dos trabalhadores teaporiraa. r~sdo& pela Lei •• l.llt,
de J de ,arW:t.ro . . lt7t:
• part.ar da v.avêne.aa

1 -

•••pe•ah ,.,,,, .., u.-1u

-Ju ,...

,.,.lodo 19UeJ M . . . . raor .a ..,........ ••••• ~OY&f!• ,..- ~laraclo
~ aaftda~•t• r•pr••~•tatawo .. ca~raa .-otaaaaoa-1.
I lO • A n ... l-•tacio ... aU-CÕta F<naataa
...,. aaraooa I o n .....,.rui o nur... o too Ju o u - lhodor con.. ponda . .póoatoo o l e t - ~ - " .,....,.1.,.

te o ,.rlodo lk ••w'ncio eo i l u - eoo>tro\o .. Uablllo,
._, juroa • atvalitacio M~M\~ia . . . . . . .. _ H . . , . .••
.

. . I lo - o COIIooll>o
waaaftri~D,

c..•..,..

••u-

•naci..

eiKi.laaui • ···•
Na. .

poato no a.aeaao ••
a Maefa.caar . . t.r&blllltllllona
......
• • •••••r••• ..... ll~io
ra..aceãro to rGYS.

I J• - O •ireáto . . ~ifil 80ra4àa . . . ••~
ao~ do FGTS, pt'lo t.rab•lba4cb'. a&: p0llbr5 . . . . . . rei*" . .r• Maeo

.a.ovel.

· . , .
olil'iaocb 11o JÇT&
ac.ente poder• ••r ob)eto df' outra t.ranaacio C!!!! l'ee"U"aoa .., Plm4o.
u fonu ,.,. •aer a aer re9'11-ntttde ·pr·Jo coa,.lllo aar_.,r_.

•

I •• - o 1116v.J obje\o lk

I

s• • o-,. .. ,...to •• n t i r -

pr••a•to •• l'etula.nt.o.-

. . va.doa.

UIPlac.A..~·i

...,&a o ,.rlodo
etol'i"aacio _..ilia.a ..,. Yalore 1

Art.. 21 - &pó. • centreli••c•o ... , coet••

qu• trata o art.. J.J •ut.a·u;. o.~~ldo 4a ceata aio.

•

ar

&A4-~,~a_duli&a4a
d• conta •nnc\1!•4a .... ._.~~._~ ~ -••: .._.. c:.a~. ~ ~ri. , UoDr-

porado ao patr.a.o~· 'o do PCTS. J'eepardet!u-b' •.anito reG ._DCfiC'iÚa.o
4e I'•C'laaar. e f~Ualquer 'tellfO• a l'epoe.acio do ;waloa k.a.feriAo, - da.ant.• cc.provaçio.
· -·· ··' . ,
,
.
..

~t. z.z. ~ 9·

-C9-• . ;.; •

...;.n•..: .,. ..,_

pÕ11t0a pr..,.aetoa _ .. t.a.ha ao ...... li• .... IIO.U't.;. 15, · n•~ri
pela atualaaacio aGMt4t&à . . .illportlfteaa .I!DKP.WJ e·-u. Sobre o
nlor atuolu..,o eoo ..,.hat- ~-ieirio oi... , _ . . - • . . pr cento ao • • • ~lta . . ~&Me ,o. ceaw. -~ite 'o • • ....-..
•• obr19acóe• • aencoe• prewa.~t.ae ao Decret.o-le.a . . Jll. •
19 6t
. . •-ro . . 1111.
. .
··· ·
.
.1 lo - A otuoli. .ch - t ú i a .. · ·Utota •
~ dest• artito aeri cobr..t. por d1a .da •uaao.· •=e,.:o-w por
~oa Incbcea . . wouocio eo aliau eo .~ ·-.ri"""'l FiKOl lll'l'll
F&acall " t M lalte ....... &o t.lt.elo .,.- Yiel' a -• ..a;-ao. ... •-'!-

4& .. a c .. .i.t.ario tio COR••U•o CU"~ • p:o.- Gat.l'o .taaic.ea- .. iaflac.o
«alua.
. .
-~L ·
· ·
••
il
., •
I 20 • . . o ..... ,., for • ...,. •
tt.» út.a.l do -*• eo ... wenc~at.o, • -lta pre~iaU · Mat.e WU.to Hri
zedu1a.da pare Hz por ce•to..
.
·
..
1 le ,_ • • • ·efe.ãt.o . . , lft"u.._,.to 61- Mbit.o
pera.c- o I'GTS ... o perc•.t-1 ... o&to. p.o.r.;av•~~-~~~~ Ml»re • r..unera;io atuh.aa.S. ati a ....... ~·pac~J.Y•. ....-•.-• ..;t.;...:_· ·

.art. 2J - ~tirl oo lliai•t:~tto.., ftab:IU... •
. . PH'-riaãftf:ia SOCial a Yelt'if.icacio',·- .~ ... C.s.aa Se Üluca ..,_
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. . raJ, .., c.-pri-.nto do daapoato Mat.a ... i. eapecia~at.e .,...ta i
~r.,io doa d~batoa • «-• snfrac~a prati~~•• pelna .-p'egadur••
ou "t..c~a.-c1orea de aerYico,. aot1facando-oe pera elet.-.r.. • C'GIIprowu._
a. .,pÕ&it.oa coneapoDdeat.ea e a.prir- •• ._.ia det.enaiucõea le•

.. a.,

.,.,.S.ndo. para t.anto, coaur ec. o concarao de oou·a. órqiua do

.......

f lO - Coaatatuea infracões· pera

Gowarao FedeJ'al-... • ·

fo~

. . . •.a.•r a

••.r

J - alo depositar

~fereDte

r..,ul-Dta4a.

. . naat.eate

eJeit.o

o

oeat.e

perceat•al

ao PC1Sa
11•

aal•-'•

~

cioaal

ao

-.a•••··

t.r'aba lhlldor :r

.

JIJ- apreaent.ar •• infor..cõe• ao Cad•atzo ...
'l'r.lhador • . _ Ualtelhador•• aa.aef&ci.ãraoa, cc. erroa a.

lo doa ...._itee

JY- . . iaar . . ca.patar, para-efeito . . cálcw..,rcela c s nent.e . . ~racio1

*' PCI'S,

Y - . . iaar . . efet.uar a. dep&.a~ e oe
..:riac:..,_ 1•.-&a, após .at.aficado pel~ _fi.eeliaacio.
I a• • "'P•l• ~•f~ac110 dD 4u-~o 110 I U daaY
art.i90, o &. rator eat.arl ••:leito ia ~intea •ltas por t.raMU..-

prajiiiiU:.dD•

• Jllr

., . . . .ia a

.,t .....

•••

CSIICO ..,.., _, CAH ..,_ iHieM

a a.. 81111, •

ca.o

~

iae.a-. 1,

11

JY

I Ja • Wo. ca-.., fwe-. aaaleciol ertafi·
•r•aJ, reaaatiiiCJ.a, ......,aco .., lhaacato i la.cali•ac:eo,
oa.o . . ~•aacadiftcae, e .ul~• eapecafaeada 80 per. . rafo aater~or ...
•i •uplacada . . . . prej•l•o daa .... la ru.aa.cõea l.,aaa.
1 •• • O. walorea daa -ltaa, 4JVando lião •eeobadaa .O pra•o l . .al, Hrlo ataalaRadoa _...Ura-nt• ati a .. ta
.. ••• etetawe . .,_.ato, etra•i• ... aua cotn,eralõ . . lo .,. Pa•eal.

•••a.

e~o.

I

~o-

O PTor.••o . . faacal•••cio, . .

• dr a••~••çâ~ ~ .uJt•• r•9•'-••·i ~~~ daapn~to oo YituJ~
·a.."'' • ••apPJtAdo o pr.av.a J;..g:~~o do PCT~ i p.reaer a cio trant•Dái'

aut••cio

J.-.Yll

de

I 60 - ~ando juJ9•do ~oc.O.nte o recurao 18t•I'JI'Osto na tor.. ~ ~ituJo VJJ da CLY, o. drpócJtoa ef•tuad~• pera
9arahtaa di' anat}~caa ã.rio r••tatu(do• ca. oa walore• atoall&adoa
. . fora. da Jea.

I 7• - A re4e al'reca4-*»ra e a Caiu Seonã.ica
da Prews•iacia

•~•ral deYWrio ~eatar ao ~niatirao &o Tra~lho e
~ucaal •• iafor..cõ.a
i fi•r•li•ac;o.

a.c.•••r•••

Art.. .lt - Por d~•C'.,....r ••t.o a. ~,...iae-i•
4a qaai._r da• obriyacõe• qw lba -~·- . . .ata uncadadD~,
-•t.••~ .!or .., c.._•tro . . cont•• Yiac.l:adae. M f~ ...,
wi•r a - r r . . .l - t a d a pelo CoueU.O Curado.. ,. fica o aa...eo ._,poeitúio ••:leito ao pe9-•to de ... lta equ.i.Yaleate a . . . fOW ce•t.o *'
aoetante . . COIIt.ate . . . . . . . . . ecaaaa-

......_. •
cõe•

1•••'•·

-..-.-,.do. a,..,....,,.....,_..

Art. 2S • .-.rê o próprio Uabela...tor. .....
• auc•••or••• oa 8iada o Bindacato a ... eati,.l' •iacaJallo, aeioaar 4ir•'--•t• a _.,l'e•• por iJtteraC=da.o ,a. .J•at iça Cio

~~Dd•atea

Tl'a!N.lho, para CG~~~Pel•-l• • efet.ur o clepÕ•:ato tt.a illportbe:~~-

widaa aoa. te.naa deat.. &.e.i •

de-

. . .Jwr4fO &nico • ~ Cal•a ~~ca P~•r•l e o
.,ni•thio do 'h'U.lho • .._ ,,..•a4êDCa.a Social de,.rio .... Mt.ir&catbe . . propoeitura . . s-ec-!,...clo.

Alcoi'~U.
-~al

•• - ã t h i o ... - l l l o . . . -itliM::ia

.... litiacaaaartae.

... -

an. • - • - - · -ica.,.

•iulli- -a. • tzo. . ., •• • u •
. . . .liceciD ...U liillf'.-•-..:·..,es'c a

...,. ,.1..., -

••ltnfo ...._ - -

•:~eti•- • - - - ..

-

a

~

auaga~

caba SCCJIUli,P-.
-:ial ,.. _ _

ne'--tk:iaa v-lloie-

,..._laa ,..lati- -

IP'Gfto

•
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Art. Z7 - a ..,re-ciio do c : e r t i f i - de . .l.ari.a.de . , PG'IS, foraeeitlo pela cai.aa Rconãau:a Pederal,. i
obri. .t.6ria - • ...-illte• aiturieas
at Jt.abiliucio e liciu~io pa:C&Ce:Uia por
. . ~iat.racio Pederal, &a'U4aal • lllm:a.cipal,. Dintta,. .l8dinU . .
I'Waltacional ou por eat..ict.de COftU'Ol..._ dirata oa :i.JIIdint.-au pela
a.i~,. Satado • MaaiclpioJ
_bl obt.eacio~ por part• da Uaiio,. . .t.cloe • -~
uc:a.p1oa, ou por
da ~a.a.atraeao r..teral,. ICa~aal • ltwl:a.cJ.pal,. Direu, ladiret:a,. ou Palldacioaal,. ou Uld1re~at:e pelai u.a.ão,.
a.tatto. oa llwticipJ.oe, de ....r.at~ oa fi.aaDc:a..-at.a. juat.o a
qu&i&qllll'r -t.i...._ fiaa8ceiraa oficiaiar
ct obtaaciD de faYOrea credit.1cio., i-acõea,.
-....Wioe,. am~:tlia.,. oat.o1'98 • eoaeeaaio de Hr'lf'ice» oa qaa:a...-r
oauo. be. .f.i.cioe coacedieo. por W.io 4a ~iau~ .-....ral,. &at:adaal • Jluaicipal,. -l'WO ...-., ._at.ia&clos a
-l.dar dillitac para

_..io

ar..-.

ca. o

Pr;ts,

d) Uaa.ferlacia de llllaakilio par. o exterior'

e) r.tiat.ro ou artJUiw-aw,. .a.

ir9ias

~

taata:a, de alt.eracio oa tiat.rato de c:oat.rato IIOC'ial, . . eat.at.ut.o, GD
. . . . .l . . .r ~ato qae Wpli.,.e ..Ufieacio - est.ntt:a.ra jarid1ca
~

.-prat·tor oa aa sua eatiacio.

Aft.. 21 - aio i.-toa de Uibutoe federais a.
ato. • oparacõea aec:easiria. i aplicacio de•t.a t.i, qa&DISo prat.i.ca41De pela Cais& &corãi.ea. P.a.ral, pelt» UabAJ.Udorea e ..... depea-

. . .t.es -. aac:e•.o:r-ea, pela.

~re•

•

~iz"ioe.

.-lo.

~&,rafo lni."" - aplieaU't.i.-» ü ~iea ...,.i.... .,. te.._.. ......
.,...
•• _ ... tatea_..,.._....

o

est.allleleci.-ntoe;

•i•-to

S.i • ao•

••u

trabalha-

,
Art. 21 • o. ~it.oe - conu YJ.neulada, efet.acto. aaa t.erw:. deau- Lei, C'Oilat.it.a:~.rio . . .,.. ••• dedut.S:ve.a.a cSo
cro oper.cional doa e.p~~·•
~rtinc.a.aa levant•daa a
.. u
fa..,.. :a.r"'-l.a.cario rece.a.u uibot.ivel.

h•-

• ••

Art.. JO - P1ea redtn::i.da "ra _. • _1.0 por eentD a coe:t-ria.icio de'W'1da pela• .-preua ao S.rv1co Soe1al do Cc.4rC10 • eo ~ico loc1~1 da J~ústr:~.a e d~apenaadaa
ent1dadea
. . ••xra.c_. c...,ulaoraa a que alude o art.. 21 da l.e.a. no t.JIO
de

••t••

Jl ... - - . . lt••·
-t.o ...u ..,, p c - l. . ciD.

.

~. )1 -

O Poder &aecut1.0 eaped1râ o
praaa de • •. .ata d1as a contar da data

•
a.,ula•
de sua

Y&CJOr ... ..t.a de
de U de outubro de ltlt, •

Art.. JJ • aaca 1.-.a. -t.ra -

"""'licacie, .._..sa
.. .....~.. •~•poaicie• ..

·•COAtrir:~.o.
Lea •• 1.1lt,

8r. . lhe, - 11 ..
llto .. 1..... tluia • te~ .. ~hca.

delttOt

rsaHAHDO C:OLLOlt
%Mát "·

c_,_ • .,.,,.

~Jiqrl

~I'Mc';"

1 Comissio de Assuntos Sociais
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 9, DE 1993
(N° 186192, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão à
RÁDIO JOVEM PIRA LTDA. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em
freqüência · modulada
na
cidade
de
Piracaia, Estado de São Paulo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

111
Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nll 96, de 9 de março de !990,do Ministro de Estado das
Comunicações, que outorga permissão à RÁDIO JOVEM PIRA LTDA. para
explorar,
pelo prazo de
10
(dez)
anos,
sem direito de
exclusividade, serviço..• de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Pirac-aia, Estado de São Paulo •
.l'-rt. 211 - Este decreto legislativo entra em vigor na
Art.

data de sua publicação.

MENSAGEM N• 288, DE 1990
Excelentisstm-C seonhOres~Mem:>ros dO Congresso radiodifusio sonora em f,..eQüência modulada. na
Nac1ona1:

cidade de p;racaia,

Nos termos ao a~t. 49, tnc1so XII. combtnado
erasilia,
com o§ 1~ do art. 223, oa Constttuição Fede· sarney.
ral, tenho a honra de submeter 8 aprectaçãc do
Congresso Nac1onal. acompanhado ae Expostçâo

oe

Mjtfvos

ao

Senhor

Mintstro

oe Estado aas

14

de

Estado de São Paulo".

março

de

1990.

.José

Comunicações, o ato constante da Portar1a na EXPOSIÇÃO OE MOTIVO N~ 160/90, DE 12 OE MARÇO
96, de 9 de março de 1990. publicado no Diário DE 1990, 00 SENHOR MINISTRO DE ESTADO OAS
Oficial da União do dia 13 de março de 1990, COMUNICAÇÕES.
Que "outorga permissão à R'dio Vovem Pira
Ltda .. para explorar, pelo prazo de 10 (dez)
Exce1entíss1mo Senhor Presidente da Repúblianos, sem direito de exclusividade, serviço de ca~
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conformidade com as atribui;ões legais e
a este Mtntster1o,

regulamentares cometidas

pub1icaç~o

determtne1

a

dtodifusAo

sonora

do Edital n• 55/89,

Outo~gar
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permiasio à Rádio uovem Pira

Ltda., para explorar. pelo prazo de 10 (dez)
anos, sem direito de exctus1vidade, serviço de

r•a1 odl fusio son~r-a em f,.ectüi'nc i a modu 1ada, na
modulada, na Cld8de d. Piracata, Esta~o de Sio Paulo;

com vistas à implantação de uma estaçlo de raem

~reQüência

c;dade de P1racaia. Estado de São Paulo.

II _ a ~-,.misslc-ora outorgada reger-se-é
2. No prazo estabelecido pela lei, acorrera~. ~elo Cõd1Qo Brasileiro de Telecomun;caç6es.
as seguintes·entidades:
1e1s subseQúentes. regulamentos e obr1gações
assumidas pela outorgada em sua proposta;

Rádio Jovem Pira Ltda.,

·

III

f"eitos

Rádio Paranda ltda ..

·

Naci ona 1 ,

3.

·

'

--••t•
perm1sslo somente produz1rá elegais após deliberaç'ão do Congresso
n11

fo.rma do 11rt. 2.23 § 3 2

,

da cons-

Rádio Ecológica Amigos da Serra Ltda .• e

tituiçio:

Rádio B'asil de Sio Paulo Ltda.

IV _ ,eStá portaria~ vigor na data de sua
I>Ubl icaçio . .:. Ant~to Carlos Magalllies.

Submetido

competentes deste

o assunto ao exame dos órglos Aviso n•· 281-SAP. ·
Ministério,

as

conclusões

foram no sentido de que, sob os aspectos t'cnico e jurídico, as entidades proponentes satisfizeram às exigências do Edital e aos requ1sitos da tegtslaç5o específica de r•dtodtfusio.
4.
Nessas condições, 8 vtsta das ent1daoe~
oue se habilitaram (quadro ane~o) à execuç~c
ao servtço ObJeto do edt1al. tenho a honra 0 ~
encamtnhar o assunto à elevada consiaeraçêo oe
vossa Excelincta, encarecendo se digne de en~
Vlar ao Congresso Nactonel e anexe portarta oe
permisséo. O ato de outorga somente vtrã ~
oroauztr seus efeitos lege1s aoós dellberaçãe
ao Congresso Nac1ona1. na forma do § 3~. de
art. 223. da Constitu1ção.
Renovo a Vossa Excelênc1a meus protestos de
mats profundo respetto.
Antônio Carlos Maga·

lhies.

~ORTARIA

Brasília'. 14 de março de 1990
A Su• Excel,nci• o Senhor

O.put•do Luiz Henrique
00. Primeiro
tados

Secretário

da C!mara dos Depu-

Excelentfss1mo Senhor Prtmetro Secretário:

Tenho

secre~ária

a

hon~a

• Mensagen

de

encaminhar

a

essa

do exCelentfssimo Senhor

Presidente da Repúb11ca, acompanhada de Exposiçlo de Motivos do Senhor Ministro de Estado
des Comuniceça.s. na (lUa!' s~bmete io apreciação
do Congresso Nac1on;e
o ate cC'r.~':-,.~':.E oe Por-tarià n• 86. de a de março de 1990. Que
•outOrga permtsslo à Rédi o ..Jov.em P; r a Ltda .•
para explorar. pelo prazo de 10 (dez) anos.
sem di~tto de eXclustvtdade. serviço de ra1

N• 96, OE 9 OE MARÇO OE 1990

o Ministro de Estado das comunicaç6es, u~
sande das atr1buiç6es Que lhe conferem o art.

1~ do Decreto n•
70.568.
de 18 de maio de d,oc~fusio sonora em freQüénct8 moaulada. na
1972. e o art. 32 do Regulamento dos Serviços ctdade oe Ptracata. Estado de Sio Paulo~.
de Radlodtfusio, com a redaçio aada pelo De·
creto. n• 88.067. de 26 de j ane1 ro de 1 H-3. e aaA~=~v~ 1to_a oportuntdaO. para renovar a Vos~
• nc'a protesto oe elevada est1ma
tendo em vista o Que consta ao Processo MC n•
29000.00•262/89. (Edital n• 055/89),
resolve:
Ponte.

6

~~;~~d~~·~:~i"-t.~!=t~~rto

Ministro~

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TELECOMUNICAÇ0ES
MINIST~RIO DAS COMUNICAÇ0ES
DIRETORIA REGIONAL EM SXO PAULO
TE R MO
DE

APENSAÇXO

Processo n9 29000.004262/89 - FM - PIRACAIA/SP - 055/89
propostas entregues nesta Diretoria Regional, foram numeradas da seguinte maneira:
As.
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PROPOSTA 01 - RADIO JOVEM PIRA LTDA
Apresentada em 09 de agosto de 1989, tendo sido protocolizada sob n9 29100.001821/89.

PROPOSTA 02 - RADIO PARANDA LTDA
Apresentada em 14 de agosto de 1989, tendo sido protocolizada sob n9 29100.001844/89.

PROPOSTA 03 - RADIO ECOLOGICA AMIGOS DA SERRA LTDA
Apresentada em 14 de agosto de 1989, tendo sido protocolizada sob n9 29100.0bl847/89.

PROPOSTA 04 - RADIO BRASIL DE S~O PAULO LTDA
Apresentadá em 14 de agosto de 1989, tendo sido protb'col:tzada
sob n9 29100.001850/89.
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vernador do Estado de Santa Catarina; -devidamente autoriO SR. l'RESIDENTE (Jonas Pinheiro) - O Expediente
zado por essa Presidência:
lido vai à publicação.
Sala das Sessões, 15 de abril de 1993. -Senador Esperi·
A Presidência comunica ao Plenário que, nos termos do
dião Amin.
art. 43, § 2~. do Regimento Interno, defere, ad refereodum
do Plenário, os Requerimentos n(IS 365 e 366, de 1993, dos
O SR. l'RESIDENTE (Jonas l'inheiro) - As comuni·
Senadores. Darcy Ribeiro e Louremberg Nunes Rocha, lidos
-cações lidas vãO à pUblicação.
em 20 d_o__c.orrente, por não terem sido votados em duas sessões
Há oradores inscritos.ordinárias coiiSecutiv3s, devido à falta de quorum.
Concedo a palavra: ao nobre Senador Bello Parga. (Pau·
·
O SR. l'RESIDENTE (Jonas Pinheiro)- A Presidência sa.)
recebeu as Mensagens n• 165 e 166, de 1993 (n• 199 e 200/93,
S. Ex~ não se encontra em plenário.
na origem), de 20 do corrente, pelas quais o Senhor Presidente
Concedo a palavra ao nobre Senador Garibaldi Alves
da República, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição,
·
Filho. (Pausa.)
solicita autorização paTa que a União possa contratar operaS. Ex• não se encl?'~tra em plenário.
_
ções de crédito ex;terno, para os fins que especifica.
Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Canipelo.
A matéria- será despachada à Comissão de Assuntos EcoO SR. VALMIR CAMl'ELO (PTB -DF. Pronuncia
nômicos.
o· seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, no
próximo dia 25 <;ie abril, estaremos comemorando o dia do
O SR. l'RES!DENTE (Jonas Pinheiro) -Do Expediente
contabilista brasileiro.
lido consta o ·Projeto de Decreto Legislativo n9 9, de 1993,
O Dia Nacional do Contabilista, 25 de abril, foi fixado
que terá tramitaÇão Cóin prazo determinado de 45 dias, nos
em 1926, por sugestão do Senador João Lyra. um contabilista
termos dos arts. 223, § 19 e 64, § P, da ConstituiÇão, combi- -pernambucano que foi, tambéni, PreSidente do Coriselho Pernados com o art. 375 do Regimento Interno.
pétuo dos Contabilistas Brasileiros até sua morte, em 1930.
De acordo com o art. 122, II, b, do Regimento Interno,
Esse ilustre Senador e reconhecido profissional da contaa matéria poderá receber emendas, pelo prazo de cinco dias,
-bl.Iidãde é, hoje, reverenciaôo pela classe como precursor das
perante a COmissão de Educação.
lutas pelo reconhecimento da importância da Ciência Contábil
no--mundo dos negócios e na economia de um modo geral.
O SR.l'RESIDENTE (Jonas Pinheiro)- Sobre a mesa,
O ConselhO-Federal de CoD.taQilidade, por isso mesmo, acacomunicaçõe-s- qu-e-serão lidas pelo Sr. 19 Secretário.
bou instituindo a Medalha de Ouro João Lyra, comenda com
a qual são condecorados os contabilistas que mais_ se destacam
São lidas as seguintes
no País.
Sr. Presidente, Srs. S_e.nadores,-existem ciências, instruGABINETE DO SENADOR DARCY RIBEIRO
mentos, profiSsões ou apenas--sfmples COnceitoS Sobre cuja
Brasília, 20 de abril de 1993.
importância nãO se discute ma:is. Ninguém discute hoje a imExm9 Sr. Senador
: portância da Química, do telefone ou do_ médico, por exemplo.
Humberto Lucena
São partes e segmentos integrantes da vida das sociedades
DD. Presidente do Senado Federal
organizadas. A Contabilidade é uma dessas coisas. É inconceSenhor Presidente,
bível, hoje em dia, a sobrevivência do chamado "mundo dos
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que,
negócios" sem o trabalho do contabilista.
de acordo com o disposto no art. 39, alínea at do Regimento
O contabilista, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é um proInterno, me ausentarei dos trabalhos da Ca5:a, para breve
fissional indispensável para o bom funciOnamento das empreviagem ao estrangeiro, a fim de participar da Reunião de
sas e para facilitar a própria- ação goVernamental no campo
cúpula preparatória do Encontro de Chefes de Estados da
tributário.
Ibero-América, que será realizado na cidade do Antigua, GuaExistem atualmente no Brasil cerca de 320-mil contabi.
temala, de 26 a 29 do corrente _mês.
listas, que já 'se illcotporaram de tal forma ao dia-a-dia do
Referido Encontro, de grande importância para os povos
"mundo dos negócios" que seria impensável a sua não exisiberoamericanos, será realizado sob os auspícios do Governo - tência.
da Guatemala e da Unesco.
A profissão de contabilista é reconhecida e respeitada
Por oportuno, solicito a Vossa Excelência a concessão · no Brasil inteiro. Espalhadas pelos diversos Estados da Fededas diárias correspondentes ao perfodo de afastamento do
ração, existem mais de 230 Faculdades de CiêncíaS Coritábeis.
País, ou seja, de 24 a 30 do corrente mês, acrescentand?
O exercício da profissão- é fiscalizado por Conselhos instalados
que as despesas com passagens serão custeadas pela orgam- em cada Estado brasileiro, e os esforços de elevação técnica,
zação do Encontro.
cultural e social dos nossos contabilistas são notáveis e COris-·
Antecipo meus agradecimentos.
tantes.
Atenciosas Saudações, - Senador Da~y Ribeiro.
Agora_ mesmo, o atual Presidente do Conselho Federal
de Contabilidade, o Contador Ivan Carlos Gatti, estabeleceu
GABINETE DO SENADOR ESl'ERJDIÃO AMIN
como meta prioritária a capacitação e valorização profissional
dos contabilistas e lançou um programa de educação contiSenhor Presidente,
nuada, chamado "Contador do Ano 2000", através do qual
Comunico -a Vossa Excelência, nos termos do art. 39
pretende propiciar opOrtunidade de aperfeiçoameni<f técniCodo Regimento Interno do Senado Federal, que me ausentarei
prOfissional a todos os-contabilistas credenciados.
do País, no período de 21 a 26 do corrente mês, para viageín
Em Brasfiia, Sr. Presidente, Srs. Senadores, atuam aproà Alemanha, onde participarei do "Seminário de Cooperação
ximadamente dez__ mil contabilistas e o Conselho Regional
Ecçnôm.ica", em companhia do Excelentíssimo Senhor Go.

.

.
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de Cohtabilidade, presidido pelo contador -Antôfii~:i" CàfiOs
Morais dei Silva? vem-se desta~n:do como um dos mais atuan.tes do Brasil; com pelntanente.S' palestras, ~esas-redonda&
e cUrsos destinados a oferecer à cidade um corpo de profi~
sionaís ~da vez mais capacitados. Só para este ano, o CRC-DF
tem Prograinado o 1" Encontro de Estudantes de Contabi-

lidade do DF, no mês de junho; o 1" En~ntro çl~ Peritos
Judiciais e Extra judiciais, em agosto; e ? ~~'. -~n~_ontro das
Empresas e ~rofissionais de Contabilidade do Distrito Federal, em outubro.
_
___
~
Sr. Presidente, Srs. Seilaâores-, so-u-um--it;!mir_aqor do
trabalho dos contabilistas. Considero esSeilCiai a sua atuação
na atividade económica. O contabilista merece toda a consideração e o respeito da sociedade,, pois trata~se de um profissional indispensável à vida económica-do País. S-ão eles que
tê.f.D a responsabilidade de estar permanent~mente a!ualizados
pa'ra interpretar a legislação tributária, elaborar a escrituração
coritábil das empresas, de acordo com as inC?didas provisórias,
decretos-leis e outros instrumentos ·que regulam e alteram
COnstantemente as rotinas financeiras do País.
Portanto, ao com.emorannos,·-no ptóxirilo doiniilgo, o
Dia Nacional do Contabilista, quero, antecipadamente, prestar mÍnh:a homenagem aó contabili~ta brasileiro, cujo trabalho
é essencial para o nosso desenvolvimento. Saúdo todos os
contadores e técnicos em Contabilidade pelo muito que tém
contribuído com o País. Saúdo, de forma especial, o ilu~tre
Presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Ivan Carlos
Gatti, que vem desenvolvendo um exCC:ie~!.~ tJ:ab!llhoJ~~r~nte
aquele colegiado. Cuniprimenfo, cottfm:uita satisfação, o· amigo ç elogiadíssimo Preside~nte do Conselho Regional de Contabilitlade do Distrito Federal, o contador Antônio Carlos Morais· da Silva, homem ded~cado, participativo e muito benquisto na sociedade brasiliense.
-~o---•
Parabéns e muito obrigado a todos .os contabilistas do
meu País!
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente_.__(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro)- Coni:edoaj}a:fa·
vra ao nobre Senador Ney Maranhão.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente,
Srs. Senadores, dois assuntos me trazem, hoje, à tribuna.
Primeiro~ peço- à Mesa do Senado Federal a transcrição de
artigo da autoria da jornalista Lydia Medeiros, a respeito
do meu projetO de emenda constitucional sobre a reeleição
dos Prefeitos, dos Governadores e do Presidente da República.
Sr. PreSidente, Srs. Senadores, esse projeto, pelo qual
venho batalhando desde 1990, já foi discutido e aprovado
nas comissões técniCas desta Casa e encontra-se, no momento,
sobre a mesa, aguardando a votação em plenário.
Estrategicamente o retirei de votação, quando da discus~
são da Emenda Richa, referente ao sistema de governo o parlamentarismo - porque tenho certeza absoluta de que
o'parlamentarismo é um bom sistema de gov~mo, ~as.náo
para o Brasil. Daqui a 20 ou 30 anos poderemos copiá-lo
de países que hoje o ~otam como sistema de governo.
Assim sendo, Sr. Presidente, vou passar a ler reportagem
da jornalista Lydia Medeiros, que pedirei para transcrever
_
-_
nos Anais do SenadO:
c=

"A reeleição de· prefeitos, gOvefha-dorés~e preSidente da Repiíblica~sé(á discutida a partir da próxima
semana, no Senado Federal."
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--Aliás, Vi.:iu ter uma conversa com os Governadores. Estou
enviandO CinCo mil- cartas para todos os prefeitoS do Brasil,
mostrando a vantagem da :rnihha ell!end~, que inclusive prevê
o enxugamento do sistema presidencialista. Estou mandando,
também, na próxima semana, aos Srs. Governadores a cópia
de cada uma dessas cartas enviadas aos prefeitos dos Estados
brasileiros e, ao mesmo tempo, estou pedindo audiência..a
S. Er.' P'ilra discutirmos esse assunto._
· Ténbo certeza de' que será de grande valia a experiência
e a troca de idéi'as do autor da emenda com os Governadores
de _éstado do nosso País, para af!_~deiçoarm(_)s o sistema de
goV~rno._

"O projeto de emenda constituCional do Senador
Ney Maranhão, Líder do PRN/PE, está pronto na OrM
dem do Dia. Maranhão está otimista: "Minha emenda
vai pegar no arranco e sem bateria."
No Nordeste gostamos muito de dizer essas frases quando
temos certeza da vitória.
. ___ . ~~Parã.garan.tir a aprovação do projeto~ a estratégia
do Senatler não passa pelas tradiciOnaís conversaS com
os parlamentares. Maranhão está_Cnviando a cet:ca de
cinto mil prefeitos cattas -com "instruções" para o Iobby
do projeto. "Não quero saber de Deputadó e Senador.
Meu lobby é com os prefeitos, que Vão cOmandar a
eleição em 1994", diz.
O -Senador pede a cada Prefeito que pressione os
parlamentares do seu Estado~ argumentando que se
o Legislativo pode se reeleger,_ o Executivo deVe: ter
_ esse mesmo direitO.~"Ê estã a pergUrlta que tem que
___ sei feita .ãos Srs. Senadores e Deputados", ensin~. O
projeto permite apenas U:ffia reeleição e proíbe ao reconduzido uma nova candidatura para o mesmo cargo.
Se aprovado~ o projeto permitirá a reeleição dos atuais
governantes."
O projeto é exatamente o que determina a Constituição
americana, _em seu art. 22, onde: os _ocupantes de cargos no
Poder Executivo, a nível federal, estadu_aJ, ou rnuniciP'ãl, poderão se reeleger uma vez e nunca mais serem candidatos àquele
cargo.
Temos o exemplo dos prefeitOs Jaime Lemer e Jarbas
Vasco~celos~ de Curitiba e de Recife, respectivamente, que
obtiveram os maiores índices de aprovação da população e
não puderam se reeleger. Isso é justíssirim. Queni ganha ~o;"l
isso é o povo da coml_midade aprovando UID(l_ ~>?a ~~mtms
tração. Tenho certeza de que essa mudança na leg~slaçao será
um incentiVo para o Executivo trabalhar bem, fazer uma boa
ad(Ilinistração ..
"Ney Maranhão a~resentou ,o projeto de 1990,
inas a discUsSão foi adiada. Em 1992, a proposta voltou.
Mas com à antecipação do. plebiscítO, ó Se-nador. decidiu ;etirar o projeto de pauta. Maranhão quer o apoio
Jlo Senador José Richa, em troca do voto_que deu
em favor da sua emenda para antecipar a consulta.
~'Apoiei o Richa porque tinha certeza da derrota e
~votei pedindo que ·ele votasse comigo agora."
Segundo o Senador, os políticos não poderão se
opor ao projeto. Ele sustenta que os par!ament~res
- i:lePendeffi da articulação comandada pelos prefettos
nas eleições de 1994 e não resistirão ao apelo. O Senador Marco Maciel (PFLIPE), que coordenou a Frente
~resídencialista, -é conti'a a idéia. mas Maranhão acha
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que ele mudará <;I e ·gpinião·. "Maciel é contra, mas agora
va'i ter que ser a favor porque quer ser reeleito .. , diz."
O Seilado..r Marco Maciel, reeleito na última eleiçãO, terá

mais seis anos de mandatq_. S. Er.o, tenho certeZa, é ·um político
hábil, um político que nãO vai de encontro às bases nem de
encontro ao povo. A voz dos prefeitos é a voz do pOvo, -porque
sãQ os prefeitos que vivem n_as bases. O Senador Marco Maciel

nãO deu apoio a essa proposição, a essa minha emenda, mas
S. Ex' tem boa cabeça, sabe onde pisa e tenho certeza de
que não entrará na contramão da História política deste País.
"Ao principal argumento contra o projeto, a utili-

zação da máquina estatal para reeleger o candidato,
Maranhão limita-se a respbnder com um exemplo:
"Sarney, em fim de mandato, tinha condições de ser
eleito para alguma coisa? Imagina."
Tódo mundo sabe que quando o ex~Presidente da Rf:pública, José Samey, hoje nosso querido_ companheiro e amigo,
terminou o seu mandato não tinha condições de se reeleger.
Fomos colegas no Rio de Janeiro: ele Deputado Federal pela
UDN, da bossa nova da UDN, e eu Deputado Federal pelo
velho PTB de Getúlio. Tenho grande amizade e respeito ao
Senador Samey, mas tanto S. Ex• quanto a classe política
$abem que quando ele deixou o exercício da Presidência da
República, mesmo com toda a máquina administrativã funcionando, o ex-Presidente Samey não podia nem pensar em reeleição.
.
.
Então, quando se fala em-"máqliiria" tudo é muito relativo. Atualmente, os órgãos de imprensa falada, escrita e televisionada acompanham, passo a passo, as adniinistf3.çóes, e
essas máquinas não poderão, de maneira alguma, serem usadas para outros fins a rião ser em benefício do povo e da
coletividade.
"Para o senador, os governadores também querem
a reeleição. "Alguns vão defender abertamente, mas
outros vão ficãr Quietos; rezando muita Ave-Maria para
o projeto passar", prevê.
Ney _Maranhão não nega que o projeto vai beneficiá-lo. Ele é candidato ao Senado mais· uma ve.z para
um novo mandato de oito anos. Aposta que ao garantir
o direito de prefeitos e governadores voltarem aos cargos, não será esquecido e terá a gtatidão dos beneficiados. O Senador Ney Maranhão, ex-integrante da
tropa de choque de Fernando Collor, é presidencialista
e há tempos previa a derrota parlamentarista: "Isso
é coisa de gente qüe -vrve em altura que urubu não
vai. É bom lá fora. No Brasil, só daqui a uns 20 anos."
O Sr. Valmir Campelo- Permite-v.
nobre Senador Ney Maranhão?

Ex~

um aparte,

O SR. NEY MARANHÃO -Com praZ.r, ouço V. EX',
nobre Senador V almir Campelo.
O Sr. Valmir Campelo- Nobre Senador Ney Maranhão,
devo dizer que conheço o projeto de V. Ex~ e comungo da
mesma tese. Recentemente, elaborei um estudo que deu origem também a um projeto semelhante ao de V. Ex•, que
permite a reeleição em todos os nj'yeis. Estou_ aguardando
o momento propício para apresentação desse projeto de emenda constituciorial. Já col}J.emos 54_ ass~aturas de apoiamento
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ao projeto, o que não quer dizer que todos os Srs._ Senadores
que o assinaram estejaQJ de acordo com o mérito do projeto.
O ·sR. NEY MARANHÃO - NObre Senador Valmir
Campelo, o meu projeto obteve 44 assinaturas de apoiamento.
O Sr. Valmir Campelo- Pretendemos dai prosseguimento ao projeto que, naturalmente, será apensado ao de
V. EX' já em tramitação aqui no Senado Federal.
O SR. NEY MARANHÃO- Senador Valmir Campelo,
o projeto de V. EX" tem um aperfeiçoamento no que tange
à redução do mandato do Presidente da República, assim
como os dos prefeitos.
O Sr. Valmir Campelo - Perfeitamente.
OSR. NEYMARANHÃO-V. Ex• sabe que os prefeitos
vão comandar as _eleições de 1994. Então, é muito i:rilportartte
q~e haja essa coincidência. _Acredito que o projeto de V.
Ex•- também .contribuirá para que isso ocorra.
O Sr. Valmir Campelo- Isso, realmente, amplia mais
um pouco a questão. De:vo dizer a:__V._EX' que comJ.Ingo da
mesma tese. Não será usando a máquina estatal que um presidente da República, um prefeito ou-um governador CQt~,seguirá
se reeleger. Isso não ocorre em lugar nenhum, como recentemente não ocorreu nos Estado.s Unidos, onde o Presidente
Bush usou, vamos dizer assim, todo o poder do próprio cargo
para tentar sua reele~ção e não conseguiu.
O SR. NEY MARANHÃO- Aliás, com o Carter também
aconteceu a mesma coisa.
O Sr. Valmir Campelo- Então, Senador Ney Maranhão,
acredito que isso só vai a-perfeiçóa'r a nossa democracia. Esse
projeto de V. Ex• - que também pretendo ampliá-lo, ao
apresentar aqui, no Senado Federal, um de minha autoria
-contribuirá para que os políticos com mandato no Executivo
façam uma administração mais transparente, leal e honesta
para poderem pleitear a sua reeleição. Então, se senadores,
deputados, vereadores, deputados estaduais, podem ser reeleitos, por que não o governador e o próprio presidente da
Re~~b~ca? Penso que nã~ há por qu~ temê-lo.
~_
O SR. NEY MARANHÃO- Quem ganha com isso, Sena·
dor, é a comunidade. Veja, V. Ex•, por exemplo, o caso
dos governadores do Distrito Federal - que está fazendo
uma ótima administracão ----.- do Ceará, de São Paulo e de
tantos outros, assim como os prefeitos Jaime Lerner - a
quem sempre faço referência - o prefeito J arbas Vasconcelos ... E quem ganha com isso? É a comunidade.
V. Ex~ sabe que ninguém mais do que o povo tem o
direito de julgar o seu governante; através do voto ele irá
dizer se o seu governante tem condições de continuar a ocupar
o cargo ou não.
Dentro dessa linha, Senador, concordo com V. EX' Penso
que o equívoco deste País é aquele que sempre cito: muitas
vezes um projeto de importância, como o caso da irrigação
no Nordeste, se houvesse um programa definitivo, onde as
águas do rio São Francisco fossem _exclusivamente para irrigar
aquelas ·terr~s calcinadas pela seca, não terfam'os apenas 400
mil hectares de terra irrigadas, mas 10 milhões.
Assim, se um prefeito, um governador ou presidente da
República está fazendo um bom governo, terá a mídia a mostrar-lhe os passos que deve seguir e, quando chegar à época
da eleição, terá oportunidade de dar continuidade ao trabalho
sem mudar o ritmo da sua administração.
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tos como senadores, como deputados, como vereadores, por
Concordo com V .. Er., e creio que com o seu apoio,
que não um prefeito? E cito o prefeito porque Brasilia não
Senador Valmir Campelo, seremos vitoriosos; porque V. Ex~,
tem prefeitura. Por que não um prefeito de uma cidade, se
proporcionalmente, foi um dos políticos que 1eve a-maior
ele é bom, se o povo quer a continuidade, se ele é honesto,
votação pàra a Câmara dos Deputados, porque escuta a voz
se está servindo de exemplo? Por que esse prefeito não pode
do povo e sente o que ele deseja. Volto a repetir: com o
ser reeleito, se o povo quer a sua reeleição? No que concerne
apoio-de V. Er., não somente o meu Projeto de Emenda
ao plebiscito, eu devo dizer que o povo daqui e de todo o
Constitucioiial, mas também o de V. Ex•, somaremos forças
Brasil, de modo geral, optou pela continuidade do sistema
nesse grande debate para o aperfeiçoamento do atual sistema
presidencialista, porque é o sistema que mais se adapta e
de Governo.
atende. realmente, às condições políticas do nosso País. Aqui,
O presidencialismo obteve uma esmagadora vitória nas
em Brasília, a Monarquia -e, aqui, está o nosso represenurnas, mas muitos acreditam que -isso se deveu ao desprestígio
tante, o nosso querido amigo, o nobre Senador Ney Suassuna
do Congresso para com o povo. Eu discordo! Penso que o
- teve até um bom percentual. De acordo com o Correio
povo brasileiro tem o p-residencialismo enraizado, ele acredita
Braziliense de boje, a Monarquia teve 11.22%-, totalizã.fldo
nesse regime, e não quis se_ arriscar. O parlamentarismo é
quase 70 mil votos. A Republica teve 88.78%, 550 mil e 285
um bom regime, mas primeiro precisamos aperfeiçoar o presivotos. Os votos brancos e nulos somaram, aproximadamente,
dencialismo, para que, daqui a alguns anos, possa ser- uma
22%-. No sistema de governo, o parlamentarismo teve 36%.
boa opção. Ao meu amigo, Senador José Richa, na primeira
Agora, veja bem V. Ex~, o presidencialismo teve 63.39%,
votação, eu disse - e está registrado nos Anais desta Casa:
ou 404.739 votos. De forma que isso, realmente, mostra a
Vou votar com:·- v. Ex~ E nosso PRN votou em massa. Bati
p~eferência; e a ela temos que nos curvar. Louvo, também,
de frente com o Senador Marco Maciel, com o MinisfrO Jarbas
quando V. Ex• conclama todos os parlamentaristas -porque,
Passarinho e o próprio Presidente Collor, mas ganhamos a
hoje, é uma obrigação de todos nos unirmos e procurarmos
primeira votação: Mas, na segunda votação, houve justamente
a.saída para o nosso País.
o apoio maciço do Governo e, comandados pelos Senadores
Jarbas Passarinho, Marco Maciel, perdemos por três votos.
O SR. NEY MARANHÃO - Para aperfeiçoar o nosso
Naquela época, se tivesse sido aprovado o Projeto de Emenda
regi~e.
do Senador José Richa, acredito que a vitória seria do PresiO Sr. VaJmir Campelo-Também não comungo do presi~
dente Collor, mas não esmagadoramente como foi agora.
dencialismo ~a maneira como está. Eu defendo um presidenO Sr. Valmir Campelo.....:.. Senador, só para concluir o cialismo descentralizado, mas não com uma descentralização
meu ~parte a V. Ex~ Eu queria, então, enaltecer o projeto
apenas de atividade, mas, uma descentralização financeira,
de V~ Ex~ no que diz respeito à reeleição, que também é
também no que diz respeito a uma maior autonomia financeira
um P,tojeto nosso.
---- - para os estados e municípios. 0 SR. NEY MARANHÃO- É nosso, Senador.
O SR. NEY MARANHÃO- É importante, Senador Vai·
mir Campelo, justamente essa área. Fui prefeito duas vezes
O Sr. Valmir Campelo- Ficõ rriuito orgulhoso disso.
e sei do que as comunidades necessitam. Ninguém mais do
0 SR. NEY MARANHÃO- O apoio de V. Ex·~ é íun~da· que o prefeito e os vereadores sabe onde devem aplicar melhor
menlal.
· ~
essas. verbas. E, com economia, essa descentralização é exataO Sr. Valmir Campelo- E dizer que afê estranhei, há
mente o que é necessário e fundamental para urna boa adminispoucos dias, quando uma revista criticou o projeto, ao qual
tração. Concordo com V. Ex•
eu 'ioda nem_ dei entrada no Senado Federal, dizendo que
O Sr. Valmir Campelo- Senador Ney Maranhão, obri·
"sejia para agradar ao Presidente da República". _Devo dizer
que; não tenho nenhum interess_e no que diz respeito a isso, --gado por me conceder o aparte.
me~mo porque eu sequer, em nenhuma vez, até hoje, estive
O SR. NEY MARANHÃO- Senador Valmir Campelo,
ou ~ive o prazer de estar _com o Presidente da República.
muito obrigado pelo seu aparte. V. Ex~ é um Senador que
Nunca solicitei nenhuma audiência ao Presidente da Repútçm um respaldo muito grande aqui na Capital Federal e,
blica, nunca pedi a opinião de Sua Excelência_ no que diz
majs__ainda ...
respeito a isso; não sei qual é a sua idéiã com relação a iSso.
O Sr. Ney Suassuna - Poderá vir a ser o futuro goverE, também, para que um parlamentar como eu, como V.
nador.
Ex•, como qualquer outro, possa dar entrada num projeto
dessa natureza, dessa magnitude, não há neces..coidade de conO SR. NEY MARANHÃO- Exatamente, Senador Ney
sulta ao Presidente da República.
Suassuna. V. Ex• está mostrando que poderia ser até rieutro
e não apresentar uma emenda dessa natureza. Mas o que
O SR. NEY MARANHÃO- De maneiànenhUma.
significa essa emenda do Senador Valmir Campelo? Significa
. O Sr. Vidmir Campelo- É ul1l problema de ~consciência
que V. Ex• está observando que o próprio povo está exigindo
e do interesse de cada parlamentar. Então, ajO-ae:-ãcordo
um aperfeiçoamento. E como uma das principais figuras da
cdm a mütha consciência, até mesmo em detrimento, talvez,
representação do povo de Brasilia neste Senado, tem condidÇ um projeto político meu, como V. Ex~ se referiU, aqui
ções de ser o candidato natural a governador pelo seu passado
no Distrito Federal.
e pelo seu respaldo popular. Portanto, V. Ex• está sendo,
a meu_ ver, prejudicado. E, corno bem reconhece, o Gover, O SR. NEY MARA-NHÃO - E a resposta a essas críticas
nador Roriz está fazendo uma ótima administração.
éique V. Ex~ está respaldado pelo apoio da maioria absoluta
da Casa.
O Sr. Valmir CaiDpelo- Excelente administração.
O Sr. Va!mir Campelo ....: Ê porque entendo que é um
O SR. NEY MARANHÃO - As pesquisas demonstram
projeto que o Brasil tem que enfrentar. Se podemos ser reeleiisso. Então, acima dos interesses particulares e pessoais, o
1
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nobre Senador Valmir Campelo está dando um exemplo à
claSS;e,. política nacional ã.poiando um projeto de sua autoria
que vai prejU.dicá-lo politiCaniente nesSa eleição. É a autori~
dade que V. Ex~ tem e que muito me ·ajuda_ nesta aliança
que V. Er" está fazendo. Os nossO$_ projetaS vão tramitar
juntos, e precisamo·s da ajuda das cabeças pensantes das lideranças parlamentaristas.
O próprio parlamentarismo, como já me iilfórmei a respeito, permite também a reeleição de_Presidente da República. Portanto, vamos aproveitar essa experiência dos parlamentaristas para nos aliarmos aos Senador~s_Valmir Campelo
e Ney Maranhão nesse projeto para melhorar e aperfeiçoar
o regime que o povo brasileiro exigiu e decTdj:u.
Muito obrigado pelo aparte de V. Ex~
O Sr. Ney Su•ssuna- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. NEY MARANHÃO- Concedo o aparte ao nobre
Senador Ney Suassuna, com muito prazer.
O Sr. Ney Suassuna - Nobre Senador Ney Maranhão,
solidarizo-me com o projetO de ambos, porque esta é um;:t
fórmula que tem dado certo nos Estados Unidos e em outros
países; como diz o provérbio popular, "em time que está
ganhando não se mexe". Essa seria_ Y.:m.a (orma de termos
a continuidade administrativa, que mtiitás veZes _é quebrada
em prejuízo da administração pública e dos destinos de toda
uma população que gostaria de ver aquele administrador público dando continuidade às suas obras, que, muitas vezes,
não conseguem ser concluídas em uma administração.
O SR. NEY MARANHÃO- E o pior, Senador, é que,
às vezes, essa obra não pode deixar de continuar e, c·oin_cidentemente, o adversário que ganha a eleição, para não ver o
nome de seu opositor no outdoor, sabota a obra e não a
continua. Quem ganhou com isso? Ninguém!

O Sr. Ney Suassuoa - Todos perderam; só há perde·
dores. Cito, como exemplo, Epitácio Pessoa, Presidente d3
República, de origem paraibana. S. Ex~ começou a construir
Otós. Como não COI'f$eguiu terminá-1:1, comprou todo o material necessário para a sua finalização. Isso ocorreu em 1922,
mas os trabalhos dessa obra só foram retomados quando J uscelino Kubitschek era Presidente. Todo esse material guardado
havia se deteriorado, e a República teve um grande prejuízo.
A seca, nesse ínterim, de 1922 à década_ de 60, ficou sem
um elemento importante para o seU .combatç. Então, é muito
importante para aqueles que estejam acertando a continuidade
dos projetos desenvolvidos. Tenho visto isso nos Estados Unidos, na Inglaterra, com a Margaret Thatcher, e em vários
outros lugares e acredito que V. Ex-1' está ·no caminho certo.
Serei um dos soldados de defesa no front, na linha de frente
desse projeto. Parabéns, Senador Ney MaraÍlhãot
O SR. NEY MARANHÃO -Muito obrigado, Senador
Ney Suassuna. O seu pronunciamento vem reforçar -nossa
luta para o aperfeiçoamento do regime presidencialista. Complemento o aparte de V. Ex~, quando cita o episódio de Epitácio Pessoa. V. Ex~, coincidentemente, disse que a construção
do Açude de Orós teve prosseguimento na gestão de Juscelino
Kubitschek. Nobre Senador, acompanhei a construção de Brasília, cujo autor do projeto de construção era o nobre Deputado, que pertencia à UDN, Emival Caiado. Tive a oportunidade de vir a Brasília duas vezes com_ o Presidente Juscelino
Kubitschek- naquela época, ficávamos hoSpedados no Catetinho- para visitar-as obras. Lembro-me de um fato interessante, nobre Senador: as obras eram visitadas 4e madrugada,
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porque, quando Sua Excelência passava~ todos paravam~ atrapalhando, assim, o serviço. Sendo assim, Sua Excelência visitava as obras de madrugada. E elas eram ininterruptas: trabalhava-se dia e noite.
· A grande preocupação de Juscelino era deixar a construção de Brasília de uma maneira irreversível para que o seu
sucessor não . !iie arrependesse desta grande obra. E a preoCupação de Stiá Excelência estava mais do que correta. Nol;>re
Senador Ney Suassuna, se esta Capital estivesse ficado num
ponto reversível, Jânio Quadros pararia essa obra e não viria
para esta cidade. Afirmo isso porque sei que o Dr. Jânio
Quadros, eX-Presidente da República, tinha horror a Brasília.
su-a Excelência veio para esta Capital, como dissemos nos
adágios populares do Nordeste, "como bode vai para dentro
d'água". E hoje Brasília constitui-se numa obra com a qual
o mundo inteiro se asSombra. E Juscelino, de onde estiver,
do bom lugar onde Deus o colocou, está acompanhando o
desenvolvimento e vendo um milagre, porque não se trata
apenas da construção de Brasília, mas da interiorização do
nosso País.
Esse exemplo de Epitácio Pessoa que V. Ex~ citou é
marcante para que esse nosso projeto tenha um final justo.
Penso que será um grande debate que o povo brasileiro. vai
acompanhar passo a passo, e o Congresso, que tem o sexto
sentido, vai a~rfeiçoá-lo e aprová-lo.
O Sr. JosaphatMarinbo-Permite·me V. EX' um aparte?
O SR. NEY MARANHÃO - Ouço com atenção o meu
guru, meu_ Líder. Seiripre que preciso de algUns--conselhos,
eu o procuro.
O Sr. Josaphat Marinho -V. Ex• sabe, Senador Ney
Maranhão, que lamento sempre divergir de V. Ex~ Permita-me, porém, assinalar que é pra~icamente impossível processar-se a descentralização nesta manhã aqui defendida por V.
EX' e pelo nobre Senador Valmir C3mpelo. É da índole do
presidencialismo a centralização. Repare que, com cem anos
de experiência do regime, não há exemplo de Presidente da
República que haja concordado com a descentralização. Podem ter anunciado nas declarações, nas entrevistas, nos discursos. Todos, poréril, eXerceram a centralização acentuada, inclusive os que aparentemente eram liberais como Juscelino
Kubitscheck ou José Sarney. Todos, afinal, sustentaram o
mecanismo do regime. Não tenha dúvida V. EX" de que, -~
esta altura~ os atuais candidatos à Presidência da República
estarão atuando junto às Bancadas dos seus_ E-stados, para
que não tenha curso, nem vitória, o piocessb de ampliação
da atividade do homem dentro d9 regiro~ parlamentar: lutarão
pela prevalênciã da centralização. É da índole dÕ regiine,
e os homens gostam de manter esse poder em suas mãos
para exercê-lo com maior amplitude. Claro que V. Er' encontrará, entre os parlamentaristas~ a aceitação dessa tese. No
entanto, uma vez que o povo escolheu o presidencialismo,
não importa perguntar se foi -por equfvoco ou não; cumpre
respeitar a vontade do povo.
O SR. NEY MARANHÃO- Correto.
O Sr. Josaphat Marinho- Ao mesmo tempo, cabe lutar
pelo chamado aperfeiçoamento do regime; entretanto, sem
dúvidas, a resistência será mais dramática, porque no presidencialismo o poder é pessoal.
O SR. NEY MARANHÃO- Senador Josaphat Marinho,
a posição de V. Ex~ e, em parte, concordo. Tanto

r~peito

Abril de 1993

DIÁRIO DO CONGR?S_SO NACIONA!J~~ção II)

V. Ex• como eu, que acompanhamos o desenrolar do presidencialismo. reconhecemos que esse regime traz, em seu bojo,
tendência à oentralização. )'!~o obstante, há aquele adágio
popular chinês que diz: ,.,.Agua mole ~m pedra dura tanta
bate até que furfi.". Cabe a riós lutar pára qüe esse milagre
aconteça. Quem acyeditava na derrubada do M\l.rO _de Berlim
e do Leste Europeu? Ninguém. E o co~unismo.caiu como
um castelo de canas. Nem o Senado Federal, nem a Câmara
dos Deputados ~creditavam que pudesSe ocoiTer o impeachdlffit de um Presidente da República, conforme retrata o livro
intitulado "O Inipeacbment" de autoria do Miriistro do Supremo Tribunal Federal, Paulo Brossard de Souza Pint_o. E inuito
bom que V. Ex• faça esse al~rta. Conclamci V. Ex~ a, no
debate sobre a emenda d~ reeleição,. ocupar a tribuna e propugnar por essa tese. V. EX' é 1.!.0.13-das pessoas mais respeí:.
tadas não só pelo seu passado, mas pela sua experiência,
pela postura de homem público e pelo fato de ser um intelectual de grande quilate. Defendendo a tese da reeleição, estará
V. Ex~ prestando um grande benefício à NaÇão e ao povo
brasileiro·. J\inda que não a julgue correta,.__ não _custa lutar
i>Or ela, porque muitos Senadores e Deputados vãO acompanhá-lo. Não tenha dúvida nenhuma disso.
Agradoço a V. EX' o Óportu1lo aparte.
O Sr. Josaphat Marinho - Como sabe V. Ex•, respeito
sempre o seu ponto de vista, mas tenho a impressão de que
admitir a reeleição do Presidente da RepUblica, ainda que
por uma vez, é agravar o processo crescente de centraliz~ção
do regime, e mais: é dificult~r a renovação das lideranças
do País. Âtente V. Er par~ o :seguinte: no dia em que se
permitir a reeleição do Presidente dã]l.epU.blica, vai ser muito
difícil impedir que todos os presidentes- dã: Repi.íblica não
se julguem os melhores administradores deste País para continuar no poder. Note que os EstadOs Vt~idOSt país onde dificilmente se alWra ~ Constituição,_ para evitar que a prática de
um dia se tomasse rotina, fizeram uma en:ierida para não
pennitir mais de uma reeleição. Tal alteração fÕi niotivada
por Roosevelt, que hayia obtido a eleiçáo ni3.1S--de uma vez.
O SR. NEY MARANHÃO- Lernbro..a_V. Ex• que o
mesmo ocorreu.com La G-Wirdia, Prefeito de Nova Iorque.
O Sr. Josaphat Marlnho - Mas, no Brasil, não tenha
dúvida V. Ex• de qu_e, instituído o regime da reeleição, todos
os presidentes quererão ç:onquistar_t!m novo IDandato. ComO
ainda não temos uma educação política firmada, não temos
partidos políticOs c não temos a opinião -pública devidamente
delineada~ é um perigo gravíssimo a conceSSãO da reeleição.
Releve V. Ex• a ponderação.
O ilK. NEY i'IIAII.ANhÃO - Com o devido respeito,
discordo frontalmente desse ponto de vista, porque, a emenda
de minha autoria não permite aS váriaS reeleições que existiam
nos Estados Unidos antes dij alteração doart. 22 da Constituição. Tenho certeza de que o Piesidente B~h não se reelegeu porque, ao dar atenção a problemas- ·exterilos, deixou
os de casa sem o -devido cuidado-. Posso afirmar a_ V. Ex• que o Presidente José Sãrn~y,
ao deill:at o governo, ainda que se utilizasse de toda a máquina
2dministrativa, não conseguiria a -r~eleição. Há casos semelhantes; por exemplo, o do Governador de Minas Gerais.
N~ quarta~feira. dia da realização do plebiscito, eu estava
em Moreno, Pernambuco. Compareci a uma área de camponeses, onde tQdos anunciavam: "Votei no 2", que representava o presidencialismo. Ora,_ essa é-liiiia_:-d~_!llonstraÇão de
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que o povo, a cada dia, adquire mais consciência. Quanto
mais houver eleiçOes, mais o povo se aperfeiçoará.
Concordo com V. EX1' quando se re~ere à inexistência
de partidos neste País: há apenas siglas que são legalizadas
eleitoralmente.
·
Se questionarmos o povo a respeitO do programã do par~
tido ao qUal deu seu voto, não teremos resposta. Os brasileiros
ãihda votam em nomes, em candidatos. Na hora em que Deus
levar o Governador Leonel Brizola, como levará- a todos nós,
o PDT se a_caba. Em Pernambuco, por exemplo, Jarbas Vasconcelos não se conseguiu candidatar pelo PMDB. Concorreu
pelo PSB_. vencendo a eleição. "Miguel Arraes também se utilizou de uma sigla que, à época, era de aluguel - o PSB.
Nessa legenda, fez mais deputados do que o PMDB.
O processo de_ aperfeiçoamento é gradativo e ocorre inlpulsionado pelo debate, pelas discussões e, sobretudo, pelo
exercício do voto.
Antes do plebiscito, os parlamentaristas já anunCiavam
vitória. ·o povo; -ne:n;~:ntanto, na sua sabedoria, preferiu não
arriscar num programa que não conhecia.
E foi esse o motivo da derrota do Parlamentarismo. Muitos dizem que o Cqngresso está desacreditado pelos desacertos
-de alguns de seus membros. Não! O povo, na sua sabedoria,
não quis ápostat no descoDhecido, pois percebeu que precisamos primeiro aperfeiÇoar este regime. Passaram-se quase 30
anos ·para que pudéssemos votar em um Presidente! Esse também é um dado muito importante, pois a cada vez que vota,
·o -povo adquire mais experiência no exercício da democracia.
Eu, por exemplo, hoje, nobre Senador, tenho um respaldo muito grande com base nos meus conhecimentos sobre
a República Popular da China e Formosa. Tanto é assim que
em Pernambuco sou chamado de "Senador chinêsn. Quando
digo que sou hoje comissário do povo de Jiang Zeming, as
pessoas do meu Estado logo o reconhecem como o Chefe
do Partido Comunista chinês. Isso significa que o nosso "(50'9'0"
está informando-se através da televisão, e ~le aprende ligeiro.
Por isso, acredito que vamos aperfeiçoar este regúne-.
O Sr. Josapbat Marinho- Senador, permita que pondere
apenas, baseado nos próprios exemplos que V. Ex~ citou,
que ocorre no País o culto da personalidade. Os homens podem mudar de partido e continuar tendo vitórias eleitorais,
os partidos são ignorados. É isso que temos que mudar.
O SR. NEY MARANHÃO - A cada eleíÇão apetfeiçoa-se.
- -0 Sr. Josaphat Marinho- No sistema em que está.inos
não vamos mudar: vai continuar o culto da personalidade.
No plebiscito, os princípiOs foram postos à margem, prevaleceram certos artifícios, e o pOvo acabou votando contra os
seus próprios interesses.
O SR. NEY MARANHÃO -

Os artifícios, Senador, fO-

ram utilizados em todos os lados. Na propaganda do plebiscito
os defensores do Parlamentari_1;mo, da Monarquia e os do
Preside.Ilcialismo, todos, usaram de artifícioS. ~as ó povo
soube escolher e não foi in~uericiado pela propaganda.
O Sr. Josaphat Marinho- O parlamentarismo não soube
ser firme na sua propaganda, mas, por outro lado, não usou
de artifícios visárido enganar o povo. Os monarquistas, ao
dizerem "vote no rei", enganavam o povo, porque- ninguém
ia votar no rei. Quando os seus ilustres companheiros de
presídencialisrrio acentuavam "segure seu voto", "proteja seu
voto", "di:fetas sempre", estavam usando o artifício para fazer
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Q povo acre~itar que só no regime _presidencial havia voto
direto. o que uão é verdade. FOram
artifícíos que conduziram o povo a enganar-se. Lamento, mas a:go~a cumpre respeit~r a vontade do povo.
O SI>. NEY MARANHÃO - Nobre Senador Josaphat
Marinho, permita-me complementar o seu pensamento. No
programa do parlamentarisQlO acentuavam: ~·_o Presidente
será eleito pelo voto direto...

esses

O SI'. Josaphat Marinho- E seria.
O SR. NEY MARANHÃO- Sim, mas sem força. Quein
iria realmente administrar seria: o CongressO Nacional, através
dos 503 Srs. Deputados, que escolheriam õ Primeiro-Ministro.
No Parlamentarismo não é o povo que escolhe o seu adminis-trador.
E o povo entendeu e decidiu: "Vamos votar ná Presidente".
O Sr. Josapltat Marinho - Não, nobre Senador Ney
Maranhão, depende da reforma da Constituição. O Presidente
da França não tem poder?
O SR. NEY MARANHÃO- Claro que tem poder.
iHB

O Sr. Josaphat Marinho- Depende, portanto, do sistecoustitucional, não da índole do regime.

O SR. NEY MARANHÃO- O põvo brasileiro, que não
conhecia profundamente esse regime, concluiu que ia eleger
"a Rainha da Inglaterra", mas mandaria o Primeiro-Ministro.
Concluiu que não seria ouvido, o COiigresso decidiria. Aí
está. a causa da derrota.
O Sr. Josaphat Marinho- Mas aí é que foi a sabedoria
dos presidencialistas. (Risos.)
O SR. NEY MARANHÃO -Muito obrigado, Senador
Josaphat Marii1ho. O aparte de V. Er foi muito_ iilStruiivo~
Tenho certeza de que V. Er dará grande contribuição para
o aperfeiçoamento do regime parlamentarista, de acordo com
seus pontos de vista.
Sr. Presidente. peço desculpas a V. Ex~ ao mesmo tempo
em que agradeço a sua paciência de Jó, já que as luzes vermelhas estão piscando há muito tempo, terrio qUe venham a
se queimar.
Encerro aqui as minhas considerações, pedindo que seja
transcrita nos Anais do Senado esta reportagem da-]ornalista
T.•ydia .Medeiros.
Muito obrigado a V. Ex•

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
!VEYMARANHEÍO EM SEU DISCURSO:
APURAÇÃO RÁPIDA JÁ
Mara:nhiio diz que reeleição passa fácil
Lydia Medeiros
A reeleição de prefeitos, governadores _e do Pr.esidente
da República se1 á discutida a partir da próxima semana no
Senado Federal. O projeto- d_e emenda constitucional é do
Senador Ney Maranhão (PRN/PE) e está prontopara a Ordem
do Dia. Maranhão está otimista: "Minha emenda vai pegar
no arranco e sem bateria".
Para garantir a aprovação do projeto, a estratégia do
senador não passa pelas tradicionais converSas ·com os parlamelltareso Maranhão está enviando a cerca de cinco nill prefeito<; c;:t~tas com ···instruções" para o lobby do projeto. "Não

quero saber de deputado e senador. Meu lobby é com Os
prefeitos que váo comandar a eleição de 1994", diz.
O Senador pede a cada prefeito que pressione os padãmtmtares de seu estado, argumentando que se o Legislativo
pode se reeleger. o Executivo deve ter o mesmo direito. "É
esta a pergunta que tem que ser feita aos senhores senadores
e deputados", ensina. O projeto permite apenas uma reeleição
e proíbe. ao reconduzido uma nova candidatura para o mesmo
Ca:rgo. Se aprovado, o projeto permitirá a reeleição dos atuais
governantes.
Ney Maranhão apresentou o projeto em 1990, mas a
-discussão foi adiada. Em 1992, a proposta voltou, mas com
a antecipação do plebiscito o senador decidiu retirar o projeto
de pauta. Maranhão quer o apoio do Senador José Richa
(PS.DB/PR), em troca do voto que deu a favor de sua emenda
para antecipar a consulta. "apoiei o Richa porqúe tinha certeza
da derrota e votei pedindo que ele votasse comigo aogra".
Segundo o senador, os políticos não poderão se opor
ao projeto. Ele sustenta que os parlamentares dependem da
articulação comandada pelos prefeitos na eleição de 1994 e
não resistirão ao apelo. O senador Marco Maciel (PFUPE),
que coordenou a Frente Presidencialista, é contra a idéia,
mas Maranhão acha que ele mudará de opinião, "Maciel é
contra mas agora vai ter que ser a favor, porque quer ser
reeleito", diz.
_ Ao principal argumento contra o projeto, a utilização
da máquina e$tatal para reeleger o candidato, Maranhão limita~se a responder com um exemplo: "Sarne}' em fim de mandato tinha condição de ser eleito para alguma coisa?", imagina.
Para o senador, os governadores também querem a reeleição.
"Alguns vão defender abertamente mas outros vão ficar quíetos, rezando muita Ave-Maria para o projeto passar", prevê.
Ney Maranhão não nega que o projeto vai beneficiá~lo.
Ele é candidato ao Senado mais uma vez,_ para um novo mandato de oito anos. Aposta que ao garantir o~di.r_eito de pre~eitos
e governadores voltarem aos cargos, não será e'Squecido e
terá a gratidão dos beneficiados. O senador ex~integrante da
tropa de choque de Collor, é presidencialista e há tempos
previa a derrota parlamentarismo: "Isto é coisa de gente que
vive em altura que urubu não voa. É bom lá fora. No Brasil,
só daqui a uns 20 anos".
Durante o discurso do Sr. Ney Maranhão, o Sr.
Jonas Pinheiro deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Çaribaldi _Alves Filho.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho)- O pedido
de V. Ex" será atendido.
·
Concedo a palavra "ao nobre senador Beilo Parga.
S_. Ex• declina do uso da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadore::,, está em funcionamento Uma comissão interministerial que avalia as mensalidades_ escolares da iniciativa
privada.
A nosso ver, estamos vivendo tempos bem interessantes.
O Governo tem a obrigação constituciorial de dar ao povo
escola pública em quantidade, gratuita e de qualidade. Lamen~
tavelmente, o Governo não tem conseguido fazer isso, nem
rio plano federal, nem no estadual, nem no municipal.
Oito milhões de crianÇas estão fora das escolas. Escolas
públicas caem aos pedaços por falta de manutenção. Isso ocor-
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os que t~mos na Paraíba,-ern Sousa, naque:te meio de mundo,
re.a nível federal, como é o caso da Universidade Federal
do Rio de Jaheiro, CUjos .prédios estão precisando urgenteparávam~s o éarro, uma estrada poeirenta -·lá não existem
mente de refo:rmas. A nível estadual, como é o casod~ ~lgumas
estradas boas, mas estrada-de-ferro existe em todos os lugares.
escolas que visitei no Esfado do Rio de Janeiro, onde partiram
"Parem aqui", disse o noss_o aCQmpanhante, o sf:gundo ho~
para a construção q.e maravilhosos CIEP_, esqueceram-se das
roem da hierarquia do Partido Comunista que ficou conosco
escolas tradicionais. O mesmo ocQrre-també.m .a .nível m~ni-~_ àurante aqueles 47 dias. Ele di~s~; "Eu quero ver essa escola".
cipal. Grassa por todo o Paí~ a sit1,fação de completo abandono
Paramos e entramos. Era uma eScola simples, humilde, mas
de muitos e muitos prédios puôlicos.
sentíamos o entusiasmo da professora ou do professor ensi~
Os professores não recebem os salários._que merecem.
A profissão está em vias de extinção. Há prófesso'res em número insuficiente, e há especializações, dentro da profissão, que
já não formam profissiOnaís. Professor_ de Química, por exemplo~ é uma raridade. Professor de Física, as universidades

estão formando~os em número de dois ou três. Professor de
Portugués, nem se fala. E pode-se importar fudo o tipo de
profissionais: engenheiros, pilotos de ãvião. Mas não se pode
importar professores de História, Geog-rafia ou Português.
Coroo será o futuro da esc.ola brasileira? Não sei dizer.
Vejo que Oquadro piora dia a día. As esC-olas públicas, portanto, estão vivendo momentos muito q.egros. Nenhum pai de
família almeja para o seu filho o ensino de uma es-cola pública.
No entanto, duvido muito que, entre nós aqui, muitos nãci
tenhamos estudado em escola pública. --- - -- --Eu, por exemplo, fiz.todo m.el.l_ ginásio-, Com muita honra,
no Colégio Estadual de Campina Grande. Era uriCprivilégio
ingressar naquele colégio. Muitos foram alunos do· Colégi9
Pedro II e, certamente, rememoram a qualidade do ensino
do Instituto de _Educação D. Pedro li. Assim também os
ex-alunos do Colegio Estadual de Campiná Granae ·ou dos
colégios estaduais, dos liceus dos nossos Estados. _
E hoje o que vemos é um quadro de completo abanáõilO,
um quadro triste, muito triste, qm:-desonra o ensino do nosso
País. A única solução hoje para a família de classe mé~ia,
para a .família que tem algum recurso é matricular o filho
em uma escola privada.
E ocorre uma pressão_ tremenda do Governo e de setores
da sociedade para que a. escola privada se torne pratiCamente
socializada, para que as mensalidade sejam ~mpurradas par~
baixo, o que não ocorrerá sem perda de qualtda?e desse enst~
no, que já não é nenhuma maravilha, m~s que am~a se ,so?re~
põe, que ainda se destaca no quadro caótico do ensmo pubhco ..
O Sr. Ney Maranhão- Perroite~me V. Er' uni aparte?

O SR. NEY SUASSUNA - Com multa honra, bravo
Senador de Pernambuco, Ney Mafã.nhãO.
O Sr. Ney Maranhão-Senador Ney Suassuna. o pronun~
ciamento de V. Ex~ nesta manhã, no Sena:do Federal, é de
importância funda~ental. A educação é abase de tu~o que
um- país pode ter em seu deserivolvirnento. SeJ? educaçã?
nada se constrói. V. Ex~ bem o sabe. Quando ctto abast~c1~
menta, irrigação, educação, lembro um país pobre, ? mais
populoso da Terra, a China, onde, queira111 o~ não, Já está
havendo o despertar de sf:u povo. Quando falo Chi.r:t'ª· fa_lo
Formosa, Hong Kong e a China Popular. Lá, o índice de
analfabetismo é mínimo, no máximo de 6%. Esse percentual
num país onde encontramos 22% da população da Terta.
A última vez que lá estive, visitei Chian, a antiga capital
do Império. Eles gastam com tecnologia de ponta- guardo.
isso na memória- quase 14o/f do seu orçamento;- coro ·educa~
ção, nem se fala. Passamos 22 dia~ _yiajando pelo interior
da China em comitiva parlamentar, visitando lugarejos~ co_mo

nando a disciplina. Isso não existe aqui. Quando visitam9s
nossas universidades, como em Pemam~uco, vemos campus
abandonados, professores ganhando uma miséria. Não existe
incentivo. Quando eu estive corrru Secretário-Geral do Par~
tido Comunista na Chiri3; e,u, com meu entusiasmo, tive· a
satisfação de ver o aperfeiçoamento, o entrosamento cultural,
económico' e social com o Brasil e perguntei~lhe: "Secretário~Geral, por que V. Ero não coloca nas universidades chi~e~
sas a língua portuguesa para urna maior facilidade no intercâmbio?" Isso foi conversado em uma entrevista descontraída
com S. Ex~, que.durou· mais ou menos uma hofa. O Ministro
da Educação visitou a China recentemente e teve a surpresa
de, chegando às universidades, encontrar_os professore_s ensi~
nando a língua portuguesa na China. O SecretáriO-Geral atendeu ao meu pedido e eu não esperava que atendesse. Então,
fui cobrar do Ministro da Educação a recíproca, o aprendizado
do chinês aqui no Brasi~. e disse que quem cobraria mais
seria o Senador João Calmon, homem sempre le·mbrado quando se fala em educação no _Brasil. Com isso, estou dando
exemplo do cuidado que um país como aquele está tendo
com a educação. Disse a S. ~x~, Senador Ney Suassuna: Sr.
Ministro, há muitos clubes de futebol {1.560 clubes profissionais e o dobro de .clubes amadores)._ V. -~X\ ao_ p_assar
em frente a esses clubes, verá que estão fechados. Poderia,
então, aproveitar eSsas áreas ociosas. O Sport Clube do Recife
e o Santa Cruz deram exemplo. Hoje, temos no Sport Clube
do Recife em torno de 1.200 alunos. Por que o Governo
não paga o aluguel para esses clubes e reverte _esse di~eiro
para a Previdéncia para pagar o débito. Esses clube~ serão
aproveitados como boas escolas, incentivando, Senador Ney
SuasSuna, o próprio aluno, fazendo com que _ele queira estudar, por exemplo, no Flamengo, no Corínthians, tirando os
meninos das ruas. Eles não só_ vão aP.render, mas também
praticar esportes. "Mente_ sã em. corpo são.~· Estudei também,
mas não me formei. Eu era malandro. Em matéria de estudos,
meu pai fez de tudo. Fui interrio no-Marista. Nã.quela ~eropo·
ficávamos de pé uma hora o_u d.uas, às vezes, n~bre Senador,
no dormitório, ao lado da ca_ma 1 o padre de um lado ·para·
outro, e eu olhando a ~ma sem poder dormir. Era castigo.
Aprendi isso no Colégio Pedro Augusto, famoso, mas eram
escolas duras. Formei~me na escola da vida, adquirindo expe~
riência até o quarto ano ginasial, porque passei três anos
no terceiro ano ginasial. Meu pai, o velho Constâncio, no
quarto ano, quando passei de ano, disse-me: "Meu amigo,
eu nunca sus-tentei inacho, sempre sustentei [êmea, a sua mãe
e as suas irmãs. Vá trabalhar! Quem não dá para sela, dá
para canialha". Formei-me na escola da vida, mas tenhci-uma
experiência muito grande com aquilo que aprendi na escola.
Hoje, pessoas formadas que prestam concurso para ingressar
em algum trabalho, a escrita, o Português, Virgem Nossa
Senhora! São erros de todos os l~dos,_ não_ sabem escrever
e muitas vezes são cidadãos que têni Um anel no dedo. Isso
é muito ruim para o nosso País e para a nossa população,
pessoas que, queiram ou não, irào S,~r respons~veis pelos desti~
nos da Nação brasileira no futuro. Parabéns a V. Ex~
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O SR. NEY.SUASSUNA- Muito obrigado. nobre Senador Ney Maranhão~ _ _
·
Dando continuidade, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
a nossa .preocupação é_--ffiuito grande. ConcOrdamos com o
nobre Senador Ney Maranhão porque também estivemos .na
China e vimos o entusiasmo com que· o progtessO está Ocorrendo naquele país. Eles não tém nada, apenas um relógio,
uma bicicleta, um rádio e duas mudas de roupa, mas estão

progredindo. E nós, aqui, estamos, dia- a dia, regredindo.
Quem esta-·pr-OgrCdindo, mesmo não tendo nada, está feliz,

porque está tendo um pouco mais... Agota, quem teve está
vendo cair, entrando em um estado psicológico muito ruim,
porque está vendo que está perdendo. Esse é o fenômeno
que está ocorrendo em nosso País. Tínhamos' um País mais
organizado e, dia-a-dia, vemos e~a tessitura social, vemos
a estrutUra física se desniancliando.
As universidades, como eu· bem disse, estão sem ter dinheiro para pagar os telefonemas. Os prédioS estão caindo,
com professores mal remunerados. É verdade que o professor
sempre estará nessa SituaçãO, porque esse é- um- mal-do Oci-dente. Esse fato teve iriício cortr ~t"iriVãSãO dã -aréCfa-pelos
romanos, quando prenderam os gregoS é os trouxeram para
serem professores de seus filhos, pois eram muito superiores
em cultura. Todos batiam pal:çnas para os professoreS, inas
eram escravos. Ainda hoje o professor é elogi~do, mas IU~i~o
mal remunerado. Precis-amoS corTigir essa distOrÇáõ.-- --A minha preocupação neste momento, Sr. Presidente,
Srs. senadores, é, principalmente, com o perigo que estamos
correndo de se estragar tamb~m a única parcela do ensino
que ainda está funCioiulndo
a iniciatiVa-privada. Fala-se
em congelamento como se- se pudesse congelar uma_ parte
do corpo~ como se Se pifdésSé-dizer: vamos congelar o coração
ou vamos congelar o fígado, mas que o-·Grganismo cohtinue
vivõ. Enquanto se fala em liberalismo e privatízaÇão,--iúfáfea
de ensino, fala-se em congelamento. A minha tristeza maior
é exatamente pela falta de um item a que o Senadot Ney
Maranhão acabou de se referir em seu aparte: a disciplina
e a coragem, principalmente a primeira·:Que ·exemplos acabamos de ver no País? Rouba-se descaradamente no Inamps,
e o que Sé faz? Extirigue-se o Inamps. É como aquela piada
que se conta: retira-se o sofá, Corria se. ao retirá-lo, acabasse
o· fenõineno. Então, encerra-se o Inamps.Fala-se que algumas, que várias ou que um grupo de
escolas aumentou suas mensalidades acima do permitido e,
ao invés de se punir essas escolas- porque há.os instrumentos
hábeis para -istO - mud3-se a"Teí QUe regulamenta as mensalidades. Dá-se ouvido a meia dúzia de garotos, que estão fazendo-propaganda para deputado federal e que, por isso, estão
buscando as ruas paralázér"o seu-clamor. Refiro-me à UNE,
cujo presidente, que é meu conterrâneo, está em franca campanha para deputado federal. E o que se faz? Tenta-se mudar
toda uma legislas:ão que estava tranqüila, correta, porque: meia
dúzia fraudou. E o mesmo fenómeno·do Inamps.
Fico preoc-upado, porque, na minha cabeça, isso nada
mais é do que umã. cortina de fuffiaça para desviar a atenção
do ponto principal, que é o fato de os governos - todos
eles, pois isto vem de muito tempo- terem descuidadq ~o
ensino público. Já não existem vagas suficientes, a qualidade
do ensino deteriora-se dii a dia; e, ao irivés de buscar cumprir
a sua obrigação constitucional, o Governo desvia-se dela e
centra fogo nas escolas privadas.
Que 'Sejani. punidos tOdos os que estão-errados -na pr~!_ica_
da fixação das mensalidades -não é difícil, pois o Governo
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tem os instrumentos para isto; mas não-se·nrude uma legislação
ao sabor de uma brisa, porque, daqui a pouco, vamos estar
mudando tudo neste País, sempre buscando combater. o efeitO
sem corrigir a causa. Essa é a minha grande preocupaçâô.
Sr. Presidente e Srs: Senadores, ocupo a tribuna na manhã
de hoje, porque isso está ocorrendo agora. Essa comissão
interministerial está apenas começando a funci~_nar, está em
sua segunda reunião, e o seu objetivó -todos já sabemos
-é mudar uma legislação que estava funcionando a contento.
Qu"ãl é a desculpa para se fazer essa modificação? Alguns
extrapolaram na cobra_nça das mensalidades; mas, ao invés
de se punirem os infratores, bus~a-se modificar a lei.
O Sr. Garibaldi Alves Filho --V. EX" me permite um
aparte?
O SR. NEY SUASSUNA- Ouço, com prazer. o nobre
Senador Garibaldi Alves Filho.
O Sr. Garibaldi Alves Filho - Senador Ney Suassuna,
estou entendendo o discurso de V, Ex• como uma advertência
quãnto ao perigo das generalizações: Porque abusos são praticados por d~terminados estabelecimentos de ensino de Célráter_
partiçular, quer-se punir agora tódo o Sistenia de ensi"no piívãdo. E o perigo d_as generalizações, que, no Brasil, não incidem
só nesse campo, mas até mesmo no campo político. Estamos
vendo isto acontecer agora: porque alguns políticos comporta-m-se- inal, ent3.o, todos calçam 40. O perigo das generalizações es_tá chegando agora ao campo do ensino privado. V.
Ex•, que tem experiência nO assunto, faz essa advertência,
que considero oportuna. Na verdade, o Çioverno precisa Investir mais no ensirio piíblico e na saúde. Estou aqui fazendo
derivações, e tenho receio de fugir do objetivo central do
pronunciamento" de V. Ex~; mas, na verdade. quando se fala,
_pqr__exemplo. na crise da saúde, esquece-se de dizer que os
governos estão investindo muito pouco n:a sàúde, esperando
que o dinheiro venha de cima para baixo. Refiro-me aos governos estaduais. Hoje são poucos os que alocam recursos orçamentários- também pou:cos....:... para a saúde~ ficam esperando
que o dinheiro venha da Previçlência e do Ministério da Saúde.
Por outro lado, o Ministério da Saúde também se queixa
de ter sido pouco aquinhoado no Orçamento da União. Eiltão,
há uma transferência de responsabilidade. um jogo de empurra; e há, também, o perigo da generalização. V. Ex~ me desculpe por meu aparte não-ter sido objetivo, por não ter ficaáO
dentro dos propósitos do discurso de V. Ex~
O SR. NEY SUASSUNA - Não, pelo contrário, V. Ex• .
fez a síntese que poderia ser, inclusive. o en.cerramento do
nosso pronunciamento. O perigo é exatamente a generalização, pois ela gera a injustiça de, pelas abelhas de São Pedro,
pagarem as de São Paulo. Punam-~e sempre aqueles que erraram, mas não se mude a regra. porque isto não vai modificar
a c_ausa.
O Ministro Murflio Hingel tem feito tudo_ o q_~e pode.
Assumiu uma máquina administrativa em situã:Ção precária,
com grandes dificuldades, e tem dado tudo de si -nós sabemos disto. A nossa preocupação, aqui da ~ribuna, é exatamente a de alertar, para que não cometamos uma injustiÇa:
que se punam os que estão abusando, mas que se faça justiça
- aos que estão corretos.
O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex~ um aparte,
nobre Senador Ney Suassuna?
O SR. NEY SUASSUNA- Com muito prazer, ouço o
ãparte- de y. Ex\ nobre Senador.
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O Sr~ Josaphat Marinho- Nobre Senador Ney Suassuna,
sem ter nenhum preconceito cOm relação à escola particular,
no entanto,.sou partidáiio-âa escola pública.

O SR. NEY SUASSUNA- Eu também.
O Sr. Josaphat Marinho- Entendo que assegurar a edu~
cação é dever do Poder constituído._ Mas o que está ocorrendo
no Brasil realmente é um conjunto de distorções, e- pOr -e ias
acaba respondendo a comunidade. Se há inflação, há elevação
de todos os preços, de todas as tarifas, enfírií;ãe tõdas as
formas de retribuição de um trabalho. Mas, em verdade, as
mensalidades escolares no_ Brasil estão chegando a um ponto
em que a sociedade média não as pode atender. Não generalizo
para dizer que isto ocorre· em telação a todos os estabelecimentos; mas ·confesso que tenho-mais ou menos um conhecimento direto çles_te assunto, porque me interesso pela educação dos meus netos. O qú~· se pede de material escolar, de
um modo geral, e as contribuições que estão sendo exigidas
vão além da capacidade econômiC-a da média da_ população.
É este o problema para o qual o Governo precisa encontrar
a solução adequada, digamos m~lhor, justa. Quàis os-- que
estão transgredindo a lei e quais os que não estão é problema
a ser verificado pelo Gov'erno; mas há esta questão básica:
a média da população não resiste mais ao pagamento das
mensalidades escolares, que sobem sucessivamente, s_em fala_r
no volume de material que é pedido e no custo do livro escolar,
que é -igualmente submeti_dQ ao regime de exploração comercial, como qualquer outrã-publicaçã-o.

O SR. NEY SUASSUNA - Agradeço o aparte de V.
Ex\ Senador Josaphat Marinho, que acho extremamente esclarecedor.
A nossa posição é inteiramente a fa~o~ da escola pública;
inclusive, há poucos minutos, cobramos do Governo o- curriPrirnento do seu papel, que é o_ de cuidar do ensino público,
oferecen?o vagas a todos os.q~e queiram e garantindo a qualidade. Nao podemos, de maneira nenhuma, abrir mão dessa
qualidade. Já a t-íV-ehios, inãs tlão a temos maiS. Então, temos
que resgatar a qualidade do ensino público.
Assim, ~ó i-?ã pãr~-a escola partiCular ã.qtiéle que quisesse
uma educaçao diferenciada, pelo ca:ráter re_Ugioso, pelo caráter
de especificidade do ensino tecnológico, ou algo dessa ordem.
A escola privada deveria ser destinada àquela parcela da população que desejasse um ensino diferenciado; mas a parcela
da pop~lação que paga imp-oStos tem- direito a escola pública
de quahdade .. E o que estamos observando é a inversão dOs
valores.
A essência do meu pronunciamento é dizer que lam~ntO
que se faça fogo em cima da escola privada. Naturalmente,
n~o estou negando que algumas estão praticando abusos. Que
se punam, então, os- que praticam abusos, mas não se deixe
de colocar -à disposição da população brasileirã urii- ensino
público e gratUito com qUalidade. Desta forma, o Brasil poderá fazer uma arrancada para o-desenvolvimento.
Os Estados Unidos só progrediram quando fizeram uma
grande reforma na educação. O Japão não fez diferente:-inverteu toda a educação que tinha, aprimorou-a, OCidentalizou-a
e conseguiu esse boom no seu desenvolvimento, porque uma
população educada consegue, realmente, acompanhar o cn!scimento e o desenvolvimento do país. Os tigres as_fáticos-seguiram o mesmo exemplo. Em todos esses países que acabei
de citar, a educação é vista como Uma alavanca de desenvolvimento; aqui, é vlsta:·como·üm··p·esó". ·

Sábado 24 368~

Além disso, permanentemente, burlamos até as nOrmas
constitucionais. A Constituição "díz que temos 18% da arrecadação voltad~ para a educação~ E o que fazemos? Quem
de nós D:ão conhece Q que-ocorr_c n_as_prefeituras, nos Estados
e no Governo Federai? Nomeiam-se 300 profess_o_res._ A_verba
para pag<i-los entra na Secretaria de EduCação, nias o que
acontece? Colocam-se 150 profeSsOres à disposição de deputados, de vereador:es e_ de vário"s ófgãos. A verba é da educação,
ma~ o profissionaf'não está alocado lá. Q~ell). __de nós não
-- conhece isso?
Quem de nós não viu ou não tornou conhecimento de
que até construção de prédio entra como se fosse para a Secretaria da Educação, embora seja para outros fins? Burla-se
a essência que daria, com· certe-za, o ip.sumo para a modificação. Burlam-se as regras, tirando da educação, que é prioritária, a su-a capacidade de promover o desenvolvimento.
É isso que me deixa muitO triste·;-pofque vejo que os
homens públicos do País brinca"Ql com_Uma·cqi~a Séri"á. Educar
o- povo'é ·prepã.rá~\0 para o desenvolvimento;- não educá-lo
é prepará-lo para a escravidão.
Sr. Presidente e Srs. Senador~~. eram as colocações que
eu desejava fazer _na manhã de hoje. Não estOu prejulgando
a comissão: estou apenas fazendo um· alerta, porque, talvez
por medo, tenhamos armado um circo somente para modificar
uma lei, quando deveríamos esta:r pUJ;Iindo os que a contrariaram. ESpero que não aconteça o que aconteceu na área
da saúde. Lii os Ç9riuptos, os que rolJ,baram, ao invés de
serem pu-nidos e colocados atrás das grades, estão vendo a
iri.StítU.ição que lesaram ser extinta porque-e i.fnl foco de corrupç,ão. Não consigo entender esta lógica: ao invés de, se extirpar
a ~usa, luta-se cõntra o efei_to.
·
_:E;ra o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante -o discurso do Sr. "f{ey Suassuna, o Sr.
Garibaldi Alves Filho deixa a c;adeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Bel/o Parga.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Garibaldi Alves Fil~90 SR. GARIJlALDI ALVES FILHO (PMDB- RN. Proo seguinte discurso. Sem revisão- dõ OiadOi'~).- Sr.
Prestdente, Srs: Senad.o_r_e_s, quero apenas registrar, na manhã
de hoje, que finãlmente o Presidente Itamar Franco vai divulgar •. amanhã, um plano de ação de governo. Por sinal, estou
aqu1 ao lado do Senador Josaphat Marinho, que, nas suas
intervenções, nos seus brilhantes pronunciamentos, sempre
cobrou do Governo Federalu,m plano de ação governamental.
Poder-se-ia dizer, aliás, que foi em virtude da timidez que
inibe a ação de qualquer governo que toma o caráter.de tra_nsi-_
tório que o Presidente Itamar Franco ainda não optou por
uma divulgação mais ambiciosa, mais ousada das su_a_s metas,
do seu plano de ação. Mas, agora, o Governo entendeu que?
mesmo tendo pouco tempo, precisa ter um plano de ação,
precisa de diretrizes que possam ser devidamente analisadas
discutidas e assimiladas pela opiniãO Pública.
'
Ainda não se sabe muito sobre o plano que será divulgado·
amanhã, inclusive pela televisão; mas eu estava lendo, há
pouco, um artigo do _Caderno de Economia do Jornal do
Brasil, em que se anunciava que esse plano seria calcado
em cinco ou seis medidas provisórias; que o 6overno teria
optado por embasar o plano em medidas provisóría:S, certamente diante da urgência que se faz necessária.
nun~ia
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Sr. Presidente e Srs. Senadores, questiono essa decisão
do Governo, pois, na verdade, é:la é motivo de frustração
para o próprio Coitgresso Nacional. Ele poderia e poderá
apoiar o Presidente da República, mas, ao mesmo tempo,
se vê diante do ritual, da praxe das medidas provisórias, que
impossibilitam o amplo debate. O certo é que o Presidente
optou ag-ora pot exetdtar os poderes do presidencialismo pleno; por isso, as medidas provisórias.
O Sr. JoSapliatMari.nbo- Permite-me V. Ex' um aparte,
nobre Senador Garibaldi Alves Filho?
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- Com prazer, ouço
V. EX', nobre Senador.
O Sr. Josaphat Mal-lobo - Nobre Senador ·Garlbaldi
Alves Filho, as ponderações que V. Ex~ faz são as mais api'o·priadas. Se me permite, acrescente-se que o GoVémo tem
um mecanismo próprio para obter as normas, as medidas
legais adequadas, sem_ precisar apelar para medidas provisórias. o regime da le1 adegada, o _9_Qvemo a obtém com rapidez
no Congresso Nacional. O Presidente que o antecedeu obteve
a lei delegada para resolver o problema da isonomia salarial,
um problema complexo, controvertido, discutido, cheio de
polêmicas. O Congresso concedeu ao Presidente Fernando
Collor a lei delegada, o que lhe permitiu traÇir as normas
reguladoras da isonomia salarial. Por que não procede assim,
agora, o Presidente Itamar Franco? A medida provisória' é ..
uma violência contra o Congfes~o -Nacional. É o que temos
observado com relação a todas as medidas provisóriaS qUe
foram baixadas, desde as do Presidente José Samey até ~s
do próprio Presidente Itamar Franco, nos Precedentes conhecidos.
O SR. GARIBALOI At"VES FILHO - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, o Senador Josaphat Marinho adverte-nos muito bem. Dentro das observações que fiz aqui, ao longo deste
meu primeiro mandato de caráter federal, acho que, se o
Governo tentar usar __:: digo "tentar usarn, porque a notícia
é do Jornal do Brasil, não sei se seria de fonte oficial medidas provisórias, pOderá colocar o próprio Congresso Nacional em xeque numa hora dessas. Esta Casa poderá, na
defesa das suas prerrogativas e dentro Ce uma tradição que
existe aqui- a de que se deve discutir os assuntos com profundidade- colocar-se em posição de contrariedade, de oposição
aos planos governamentais.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, !l objetiyo do meu pronunciamento é muitO singelo: o de ·faze"r apenas um registro.
pois, evidentenlente, não disponho de outras informações-para
uma análise. Primeiro, congratulo-me com o Presidente Itamar Franco pelo fato de Sua Excelência divulgar esse plano
de ação, mesmo sendo o seu um governo de transição, mesmo
tendo pouco tempo pela frente~ mesmo tendo atrás dele todo
um cortejo de candidatos à sua sucessão na Presidência da
República.
Ao mesmo tempo encque faço este registro, manifesto
a minha preocupação quanto ao fato de esse plano ser realmente calcado em medidas provisórias, segundo o ---'anúndo
que li no Jornal do Brasll.
.
Finalmente, eu gostaria de pedir ao Governo - não sei
se realmente seremos ouvidos- que não deixe de se lembrar,
nesta hora, dos problemas causados pelas disparidades regionais. E, falando em disparidades regionais, não posso deixar
de lembrar o problema do Nordeste, que enfrenta agora uma
seca terrível e, por isso, ·necessita não apenas de medidas
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de _caráter emergencial, como as qUe já foram tomadas, mas
tam_l)ém de medidas definitivas que possam ter continuidade
dentro de um programa de convivência com os efeitOs da
seca.
--Era o registro que eu desejava fazer nesta manhã.·Muito
obrigado.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Albano Franco _ Carlos De'Carli __ Gersog, Camata _ Henrique
Almeida _ Josaphat Marinho _ José Paulo Bisol _ Mansueto de
Lavor_ Nelson Carneiro _Ney Suassu_na.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) -Na presente sessão, terminou o prazo para apresentação de emendas aos
seguiutes projetas:
·
-Projeto de Resolução n9 24, de 1993, que autoriza
a Prefeitura de_-Mandaguaçu -PR a contratar operação de
crédito junto ao Banco do Estado do Paraná SIA- BANESTADO, com recursos do Fundo de Desenvolvimento Urbano
- FDU, no vàlor de Cr$960.000.000.00 •. destinados a obras
de infra-estrutura naquela municipalidade;
-Projeto de Resolução n" 25_, de 199~. que autoriza
a Prefeitura Municipal de Marilena ~PR, a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná SI A
"'"'BANESTADO, no valor total de Cr$540.000.000.00, destinados a obras de infra~estrutura naquela municipalidade;
-Projeto de Resolução n" 26, de 1993, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Erebango- RS, a-contratar operaçã-o de crédito junto ao Banco do Estado do Rio Grande
do Sul SIA- BANRISUL, no valor de Cr$1.044.577~000,00,
dentro do Programa Integrado de Melhoria Social- PIMES,
. para execução de projetas de desenvolvimento institucional
e de infra~estrutura urbana·naquela municipalidade;
- frojeto de Resolução n 9 27, de 1993, que autoriza
a PrefeitUra Mu~icipal de Agudo -RS a contratar operação
de crédito junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul
-BANRISUL, no valor de Cr$3.337.220.361.00. dentro do
Programa Integrado de Melhoria Social - PIMES, para execução de projetas de infra-estrutura urbana e social de desenvolvimento institucional naquela municipalidade;
-Projeto de Resolução n~ :?8, de 1993, que autoriza
o Governo do Estadõ do Paraná a emitir e colocar no mercado
484.000.000 Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Paraná, destinadas ao refinanciamento de 88% das LDT~PR vencí·
veis no 19 semestre de 1993;
-Projeto de Resolução n9 29, de 1993, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Sede Nova- RS, a contratar operaçâo de crédito junto ao Banco do Estado do Rio Grande
do Sul SIA, no valor de Cr$1.495.054.000. 00; e
_ . -Projeto de Resolução n" 30, de 1993, que autoriza
~ RepJ.!blica Federativa do Brasil a conceder garantia no valor
de FF 235.000.000,00 à operação já contratada entre a EMBRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica _S/ A - e _o
Governo francês.
Os projetas não re_ceberam emendas.
As matérias Serão incluídas em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Esgotou-se hoje
o prazo previsto no art. 91, § 3°, do Regimento.Interno, sem
que tenha sido interposto recurso, no sentido de inclusão,
em Ordem do Dia, dos seguintes projetes:
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-Projeto de Lei do Senado n' 51, de 1991, de autoria
do Senador Francisco Rollemberg, que altera a redação da
Lei no 5.108, de 21 de setembro de 1966- Código Nacional
de Trânsito;
·
-Projeto de Lei do Senado n' 75, de 1991, de autoria
~o Senador Ney Maranhão,.que regulamenta, com base no
mteresse nacional, os investim'entos·de capital estrangeiro nas
micro, pequenas e médias empresas e dá outras providências;
-Projeto de Lei do Senado no 251, de 1991, de autoria
do Senador Esperidião Amin, que dispõe sobre a remuneração
dos recursos transferidos pela União aos Estados, Distrito
Federal e Municípios ou aos órgãoS e entidades por eles controlados e dá outras providências;
-Projeto de lei do Senado no 339, de 1991, de autoria
do Senador Ge~son <?amata, que dispõe sobre o registro, nos
documentos de 1dent1dade, da opção pela doação post mortem
de tecidos, órgãos ou_ partes do corpo humano para fins de
transplante; e
-Projeto de Lei do Senado no 87, de 1992, de autoria
do Senador Mansueto de Lavor, que dispõe sobre o reassentamento de habitantes e trabalhadores cm imóvel rural desapropriado por necessidade ou utilidade pública.
· As matérias foram aprovadas em apreciação conclusiva
pelas Comissões. de ConstituiçãO, Justiça e Cidadania e de
Assuntos Econôrnicos:
Os projetes vão à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- Nada amis havendo a tratar, a Presidência designa para a sessão ordinária
de segunda-feira a seguinte:
ORDEM DO DIA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 5, DE1993
(Incluído em Ordem do Dia nós ternios do art. 353, parágiafo único, do Regimento Interno)
Discussão, em turno Ynico, do Projeto de _Decreto Legislativo n' 5, de 1993 (n• 191/92, na Câmara dos Deputados),
que- aprova o ato que outorga concessão à Rádio Vale do
lguaçu do Verê Ltda. , para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de eXCluSiVidade, se_:ryiçcf de _radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Verê, Estado do Paraná. (Dependendo de Parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - EStá encerrada
a sessão.

(Levanta-se a sessiiO tis II

hOras~)

ATA DE COMISSÃO
COMISSÃO DIRETORA
U• Reunião Ordinária realizada em 15 de abril de 1993
Às onze horas e quinze minutos do dia quinze de abríl
de um mil novecentos e noventa e três, reúne-se a Comissão
Diretora do Senado Federal, na Sala de Reuniões da Presidência, com a presença dos Excelentíssimos Senhores Senadores Humberto Lucena, Presidente; Chagas_ Rodrigues, Prl.meiro Vice-Presidente; Levy Dias, Segundo Vice-Presidente;
Júlio Campos, Primeiro Secretário; Nabor Júnior, Segundo
Secretário; Júnia Marise, Terceira-Secretária e Nelson Wede.kin, Quarto Secretário.
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Inicialmente, o Senhor Presidente comunica aos presentes a decisão de adiar o encaminhamento ao Plenário do Projeto de Resolução que trata do Plano de Carreira dos Servidores do Senado Federal, decorrente da necessidade de alterações em $eu texto. Acrescenta, a propósito, que a matéria,
em seguida à revisão anunciada, voltará ao exame da Comissão
Diretora.
.
Após debates, a sugestão é acolhida.
O Senhor Presidente dá prosseguimento à reunião e submete aos presen~es os seguintes assuntos:
a) Requerimento no 280, de 1993, do Senhor Senador
Ney Maranhão, em que solicita ao Senhor Ministro-Chefe
da Casa Civil da Presidência da República informações sobre
os municípios nordestinos declarados de calamidade pública
e quais as medidas já tomadas a respeito.
Os presentes, após debates, aprovam a matéria e a encaminham à Secretaria Geral da Mesa para as devidas providências;
b) Requerimento no 297, de !993, do Senhor Senador
Gilberto Miranda, em que solicita à Senhora Ministra-Chefe
da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Co.o.rdenação
informações sobre os valores dos financiamentos concedidos
pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) a empresas industriais, com pré-fixação de correção
monetária, de 1970 até a presente data.
_ Os presentes, após debates, aprovam a matéria e a enca_-;.
minham à Secretaria Geral da Mesa para as devidas providências;
c) Requerimento no 298, de 1993, do Senador Gilberto
Miranda, em que solicita à Senhora Ministra-Chefe da Secretaria da Administração Federal informações sobre quais as
medidas adotadas pelo Poder Executivo no sentido de se devolver as quantias recolhidas a maior pelos servidores públicos
para o Fundo de Seguridade.
_Os presentes, após debates, aprovam a matéria e a encaminham à Secretaria Geral da Mesa para as devidas providências;
d) Requerimento n' 299, de 1993, ào Senhor Senador
Eduardo Suplicy, em que solicita ao Senhor Ministro da Fazenda informações relativas à DATAMEC S/A -_Sistemas e
Processamentos de Dados.
Os presentes, após debates, aprovam a matéria e a encaminham à Secretaria Geral da Mesa para as devidas providências.
e) Requerimento n~ 300, de 1993, do Senhor Senador
Eduardo Suplicy, em que solicita ao Senhor Ministro da Fazenda informações relativas à Caixa Econômica Federal (CEF).
Os preserites após debates, aprovam a matéria e a encaminham à Secretaria Geral da Mesa para as devidas providências;
f) Requerimento no 310, de 1993; do Senhor Senador
Nelson Wedekin, em que solicita ao Senhor Ministro das Relações Exteriores informações acerca das pendências comerciais
- entre o Brasil e os Estados Unidos da América. para que
o Senado Federal acompanhe de perto as iniciativas tomadas
pelo Governo daquele país em relação ao comércio bilateral.
Os presentes, após debates, aprovam a matéria e a encaminham à Secretaria Geral da Mesa para as devidas providências;
g) Requerimento no 325, de 1993, do Senhor Senador
Jutahy Magalhães, em que solicita ao Senhor Ministro da
Integração Regional informações a respeito dos recursos libe~~dos por aquele Ministério ao Estado da Bahia .
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o) Processo n9 004.750/93-4.. que trata de solicitação de
Os_ presentes, após debates, aprovam a matéria e a encainclusão, no programa orçamentário do Grupo Brasileiro da
minham à Secretaria Geral da Mesa para as devidas providências;
--União Interparlamentar, de despesas com treinamento e aprimoramento, em língua oficial, dos integrantes daquele Grupo.
h) Requerimento n' 326, de 1993, do Senhor Senador
Os presentes, após debates, aproyam a matéria;
_
JUTAHY MAGALHÃES, em que solicita ao SenhorMÍnistro da Saúde informações atinentes aos recursos liberados
p) Expediente do Excelentíssimo Senhor Deputado Ripor aquele Ministério ao Estao da Bahia.
cardo Fiúza, datado de 12 de dezembro de 1991 ,_alusivo ao
assessoramento na elaboração do Projeto de Lei Orçamentária
Os presentes, após debates, aprovam a matéria e a encapara 1992.
minham à Secretaria-Geral, da Mesa para a-s devidas proviOs presentes decidem pelo arquivamento da solicitação.
dências;
i) Requerimento n9 327, de 1993, do Senhor Senador
O Senhor Presidente, a seguir, passa a palavra ao Senhor
Primeiro-Secretário, que apresenta as seguintes matérias:
Jutahy Magalhães, em que solicita ao Senhor Miriistro do
Bem-Estar Social informações relativas aos recursos Íiberados
a) Processo n' 004.875/92-1, por meio do qual a Senhora
por aquele Ministéiío ao Estado da Bahia.
Diretora da Assessoria ~olicita seja autorizadQ o pagamento
da diferença entre a retribuição recebida pelos Assessores
Os presentes, após debates, aprovain a matéria e a encaLegislativos ocupantes de cargo efetivo e a paga aos demais
minham à Secretaria Geral da Mesa para as devidas prOvidências;
- ·
ocupantes de cargos DAS-3, a título de retribuição pecuniáriãj) Requerimento no 328, de 1993, do Senhor Senador
pelas convocações extraordinárias ocorridas entre dezembroJutahy Magalhães, em que soliCita ao Senhor Ministro da
de 1992 e fevereiro de 1993.
Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária inforApós debates, os presentes autorizam o pagamento, na
mações atinentes aos recursos liberados por aquele Ministério
forma solicitada;
ao Estado da Bahia.
b) Processo n' 002.031192-2, pelo qual a Universidade
Os presentes, após debates, aprovam a matéria e a enca..:;
de Brasília solicita a utilização do Auditório Petrónio Portela
minham à Secretaria Geral da Mesa para as devidas provipaia a realização do XIX Congresso Internacional da Fededências;
ração Internacional de Línguas e Literaturas Modernas
(FILLM), no período de 22 a 30 de agosto de 1993.
k) Requerimento n' 329, de 1993, do Senhor Senador
Jutahy Magalhães, em que solicita ao Senhor Ministro da
A solicitação é indeferida por não ser possível, em face
Educação e do Desporto informações sobre os recursos liberade obras, a implantação do Sistema de Tradução Simultãnea;
dos por aquele Ministéi"io ao -Estaao da-Bahia.
c) Processo-n»004.6Q2193-5, em que a Senhora SenactOfa
Os presentes,- apôs debates, aprovam a matéria a encaEva Blay solicita a cessão do Auditório Petrónio Portela eminham à Secretaria Geral da Mesa para as devidas provide quatro salas, nos dias 3118 e P-9-1993, para a realização
·
dências;
de reunião do Comitê Executivo Mulher e População, com
o objetivo de organizar um Encontro Nacional para a prepal) Requerimento n' 330, de 1993, do Senhor Senador
Jutahy Magalhães, .em que solicita ao Senhor Ministro da
ração da Conferência Mundial de população em 1994.
Indústria, do Comércio e do Turismo informações atinentes
É autorizada a cessão do Auditório e de apenas uma
à Portaria n9 164/91, do Ministério da Justiça, que trata da
sala.
Certificação de Equipamentos Elétricos para Atmosfera Exd) Processo n' 013.581192-9 contendo Relatório da Coplosivas.
_
_
!Uissão de Inquérito,_ instituída pela Portaria n9 61, de 1992,
Os presentes, após debates, aprovam a matéria e a enCã~
d_s> Primeiio_S_e_cretáríO, por ineio do qual_ a Coniissão concluiu
minham à Secretaria Geral da Mesa para as devidas p"rc)vique a servidora Maria das Graças da J. Bombinho infrírigiu
dências;
·
os arts. 117, IX, e 132, IV, da Lei n' 8.112, de 1990,estando
sujefta à pena de demissão.
m) Requerimento n' 343, de 1993, do Senhor Senador
Ney Suassuna, em que solicita ao Senhor Ministro da Fazenda
É designado o Senhor Segundo Secretário para relatar
informações relativas ao empréstimo de US$1,1 bilhão, onde
a matéria.
estão embutidos subsídios equivalentes a US$100 milhões,
e) Processo n9 003.131/92-9, por meio do qual o servidor
a serem repassados a usineiros prOdutores de açucar e álcool.
Cláudio
Júlio Freitas Carneiro, Analista Legislativo, recorre
Os presentes, após debates, aprovam a matéria e a encacontra decisão do Conselho de Supervisão do Sistema Inteminham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas provigrado de Saúde- SIS, que indeferiu seu pedido de ressarcidências;
mento de despesas médico-odontológicas.
n) Requerimento n" 348, de 1993, do Senhor Senador
A Comissão Diretora decide manter o indeferimento do
Gilberto Miranda, em que solicita à Ministra-Chefe da Secrepedido.
taria de Planejamento, Orçamento e Coordenação informações sobre a possível concessão de financíamento por parte
Nada mais havelido a tratar, o Senhor Presidente declara
encerrada-·a reuni3o, às treZe horas é tdntá minutOs, -pdo
do Banco .Nacional de Desenvolvimento Econômico .-e SoCial
que eu, Manoel Vilela de Magalhães, Diretor-Geral e Secre(BNDES). à empresa TDA. -Indústria de Produtos Eletrônicos S. A:, a partir de 1984 até esta data.
tário da Comissão Diretora, lavrei a presente Ata que. depois
Os ptesentes, após debates, aprovam a matéria e a enca- ---de assinada pelo Senhor Presidente, vai ã publicação.
minham à Secretaria Geral da Mesa para as devidas proviSala da Comissão Diretora, 15 de abril de 1993.- Senador Humberto Lucena, Presidente.
dências; .
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1.1 -ABERTURA
1.2-EXPEDIENTE
1.2.1- Requerimento
N' 367/93, de autoria do Senador José Paulo Bisol,
solicitando que sejam considerados como de licença: autorizada os dias I', 2, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 19 e 20 de
abril corrente. Votação adiada por falta de quorum.
1.2.2- Comunicação da Presidência
-Aprovação, pela Comissão Diretoril, em reunião
do dia 15 do corrente dos Requerimentos n"~ 280, 297 a
300, 310, 325 a 330, 343 e 348, de 1993.
1.2.3 - Discursos do Expediente
SENADOR PEDRO TEIXEIRA- Importância económica da realização, no Distrito Federal, da Sucesu 93
(16"' Congresso Nacional de Informática e Telecomunicações), de 25 a 31 de outubro do corrente.
SENADOR MAURO BENEVIDES, como Líder-

Premência do apoio do Congresso Nacional ao programa
emergencial do Governo Itamar Franco divulgado no últi·
mo sábado.
SENADOR BELLO PARGA- Visita do Ministro
Alexandre Costa às cidades de Açailândia e Imperatriz
-MA.
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO -Justificando requerimento de autoria de S._ Ex~ de convocação
do Ministro Eliseu Rezcnde, para esclarecimentos ao Sena·
do Federal, do plano de ação apresentado pelo Governo
Federal.
1.2.4- Requerimentos
- N'" 368/93, de autoria da Senadora Júnia Marise,
solicitando que sejam considerados como licença autori·

zada, os dias 2, 7, 12, 13, 16, 22~ e 23 de abril de 93.
Votação adiada por falta de quorum.
' -.::.... N" 369/93, de autoria do Senador Jonas Pinheiro,
solicitando o apensamento do Projeto de Lei do Senado
n' 337191, ao Projeto de Lei do Senado n" 306191. Votação
adiada por falta de quorum.
1.3-0RDEM DO DIA
Projeto de Decreto Legislativo n" 5, de 1993rn• 19f/92,
na Câmara dos Deputados). que aprova o ato que outorga
concessão à Rádio Vale do Iguaçu do Veré Ltda. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sOnora em onda média,
na cidade de Ve rê, Estado do Paraná. Discussão encerrada,
após parecer favorável de Plenário, ficando a votação adia·
da por falta de quorum.
1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR ÁLVARO PACHECO- Críticas aos
movimentos separatistas no Brasil.
SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG -Problema da velhice no Brasil e sanção, pelo Presidente da
República, de projeto de autoria de S. Ex• que beneficia
os idosos.
SENADOR JOÁO FRANÇA- Segundo ano de aniversário de falecimento do ex-Governador de Roraima,
Hélio da Costa Campos.
SENADOR GILBERTO MIRANDA- Renúncia
do Sr. Orestes Quércia à Presidência do PMDB.
SENADOR JONAS PINHEIRO - Apreciação do
plano de ação do Governo Itamar Franco.
1.3.2- Comunicações da Presidência
Término do prazo para interposição de recurso no
sentido da inclusão em Ordem do Dia dos seguintes projetes de lei, apreciados conclusivamente pela Comissão de
ConstituiÇão, Justiça e Cidadania.
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-Projeto de Lei do Senado n• 84, de 1992, que estenn• 2, de 1992 (n' 318/91, na Casa de origem), sendo que
de a competência d,a Justiça do Trabalho_(a_rt. 114 da Cons- _ ao mesmo não foram oferecidas emendas.
tituição Federal). A Câmara d_95 Deputados.
__ _
-Convocação de _sessões conjuntas a realizaremwse
-Projeto de Lei do Senado n' 132, de 1992, que
dia 27 às 19 horas, e dia 28, às 10 horas.
dispõe sobre a propaganda eleitoral gratuita, a ser veicu-1.3.3- Designação da Ordem do Dia da próxima ses-lada mediante programa ao- vivo ou por gravação, em fitas
são
magnéticas; nas emiss_oras retransmissoras de rádio e/ou __
l.4-ENCERRAMENTO.
televisão nas localidade_$ onde inexiste-géiã.ção de imagem
ou de som. À Câmara dos Deputados.
2- MESA DIRETORA
-Projeto de Resolução n<? 32, de 1993, que suspende
a execução do § 3• do art. 65 da lei Complementar n•
3- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
35, de 1979. À promulgação.
4 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMATêrtnino, na sessão de 23 do corrente, do prazo para
NENTES
apresentação de em~ndas- ao Projeto de Lei da Câmara

Ata da 64a Sessão, em 26 de abril de 1993
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidênciados Srs. Humberto Lucena e Chagas Rodrigues.
É lid~ o s~guinte
. REQUERIMENTO N• 367, DE 1993
Excelentíssimo Senhor Senador Humberto Lucena _
Nfonso Camargo _ Albano Fran"o _ Bello Parga _ Carlos
_DigníSsimo Presídente dO Senado Federal
Patrocínio _ Chagas Rodrigues _ Flaviano Melo _ FranciScONos termos do art. 43, incisO II, dO Regiinento Interno
Rollemberg _ Garibaldi Alves Filho _ Gerson Camata _ Gilberto . do Senado Federal, requeíro sejam -considerados de licena
Miranda _ Irapuan Costa Júnior _ João França _ Júnia Marise _
autorizada os dias 1•, 2, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 19 e 20 de
Lavoisier Maia _ Lourival ~aptista _ Mauro Benevides _ Nabor abril corrente, quando me encontrava no Rio Grande do Sul
Júnior _ Nelson Carneiro _Pedro Simon__ Ronaldo Aragão.
participando de palestras e encontros sobre formas e siste_m~
de governo.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A lista de
Sala das Sessões, 26 de abril de 1993. -Senador José
presença acusa o comparecimentu_de2.0 Sis_._ SenadoreS. Haw
Paulo Bisol.
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deu~, iniCiamos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A votação
Sobre a mesa, requerimento que serác lido pelo Sr. J<;>
do requerimento fica adiada po:r.falta de quorum.
Secretário.

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:
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cação básica como ao epsino superior; um pafs em que a
informática seja ·m':'tétía ·<?,Onstante dos currículos escolares,_
'e'm qUe o acesso à tecnologia de ponta seja não apenas faciliTtado, rt.a.s, também, incentivado. Queremos urn país em que
o investimento ein pesquisa seja uma-atitude permanente no.
âmbito governamental e no setor privado; em que os direitos_
dos cidadãos - consumidor, contribuinte e eleitor - sejam·
Plenamente respeitados.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)::-: Há. or~dores
·- Seja-me permitido aqui citar exemplo eloqüente de um
inscritos.
. _ ___ ___ _
.
dos tão falados Tigres Asiáticos, a Coréia do Sul. Ao projetar
Concedo .a palavra ao nobre Senador Garibaldi Alves
um provável declínio em seu fabuloso superávit comercial
Filho. (Pausa.)
a partir do ano 2000, esse-paíS não adotou nenhuma desvaloS. Ex~ não se encontra em plenát;io.
·rização cambial para estimular os seus exportadores ou..qualConcedo a palavra ao nobre Senador Pedro-Te1Xeira:
qu·er outra medida que nós, brasileiros, costumamos tomar
O SR. PEDRO TEIXEIRA (PDT - DF. Pronuncia o
em busca. de panacéias·temporárias. Em vez disso, e numa"
seguinte discurso. Sem. revisão do orador.}- Sr. Pr~Si~ente,
atitude típica dos orientais acostumados ao raciocínio .abt:an-"
Srs. Senadores; Dirijo-me a V. Ex~s pãra comunicar que rece.bi
gente e de longO prazo, o govefriõ Sul-corea·n(fsímplesmeilte·
em meu gabinete os Srs. José Carlos Moreira de Luca, PreSiaumentou as verbas destinadas em seu orç.a.m.ento à pesquisa
dente da Sucesu Nacio.nal- SoCiedade dos Usuários de ~nfor
e à educação.
mática e Telecomunicações; o Sr. Nilson da Silva Rebello,
Neste momento, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero·,
Vice-Presidente da Sucesu-DF e Presidente da Sucesu-93, e
aqui, ressaltar a larga visão administrativa do Goverfi""ã.Qo-r
o Sr. Raphael Mandarino Júnior. Diretor Executivo da SuCedo Distrito Federal, Joaquim Roriz;-que.tãõ bem-sou.be recosu-DF e da Sucesu-93, profisSionais que atuarn em empresas
nhecer a iniportância do estímulo ao desenvolvimento· dós
da área de informát~ca e telecomunicações e dedicam-se volunsetores intensivos ~m tecnologi~: Cricidor do Pólo de Informá;.
tariamente à realização, em BI'asllia, do maior eveõ.to internatica de Brasília, o Governador endossou a grande vocaç~o
cional de informática e telecomunic~ções da AmÇ:riÇ.a Latina .
d~sta cidade, moderna e arrojada, para sediar ind\lstrías-:õ~
Esse será o mais graridiOso evento que esta Capital Fedei-ai
poluentes e de tecnologia de ponta, e é neste sentido que
jamais sediou, tanto pelo'S.eu porte, como pela sua Importância
caminha a sua atuação no campo económico. Não por acaso,
política e económica. Refiro-me à.S~cesU-93, cffi!iposta do
portanto, o Governador já aceitOU o convite da Sucesu:Df
XXVI Congresso Na.cional de Informática e da XIII Feira
para ser o Presidente de Honra da Sucesu-93. Eu,.de min~;t
Internacional de Informática e Tele.comunicações, que, este
parte, coroo cultivador da cultura das belas ..,éirtes, recebi e
ano, ocorre'm, respectivamente, no Centro .de ·cOriveriçôes - aceitei o convite da Sucesu-DF para presidir o Comitê de
Ulysses Guimarães e no Pa\jlhão çle Exposições, de 25 a
Arte em Informática que terá lugar de destaque na progra·- .·
31 de outubro vindouro.
_í:nação do evento.
A Sucesu-93 teffi Um cará1er-aCentuadamente políticO porRealçando ainda mais a: ·opo"rtuna e relevante orientaç~o
que será realizada no período em que já terão tido início
do Governador Joaquim Roriz, gostaria de mencionar-a imos·trabalhos da revisão constitucionalqo Congre_sso Nacio~-~1.
portância económica da Sucesu-93. Brasília é o ter~iro niaim:
Também em outubro estará. s.endo c.om,eJn.Qra_do o primeiro
fu.ácado brasileiro de informática, apenas superado pot São
aniversário oficial do fim da reserva de. mercado para" a indúsPatilo e Rio de Janeiro. Isto porque as compras oficíais_p_at.á
tria-nacional de informática, tema que vemos agora retornar
os órgãos governamentais- ministérios, autarquias e_empre·
ao debate público, com a isenção do IPl recém-adotada para
sas estatais, Câmara dos Deputados e senado Federal, Tribuprodutos brasileiros.,.
_ -··· _
.nais Superiores e instituições financeiras públicas- são feitas
Promovida pela combativa e a,tuante Sociedade dos Usuávia Brasília. Eri:t 1989, ano em que o Governo Federal investiu
rios de Informática e Telecom1.1.nicações --:- Suc;esufNadon;li,
intensamente em informatização, o Distrito Federal respon~
e realizada pela Sucesu-DF, a Sucesu-93 será o momento prodeu por cerca de 50% - perto de 5 bilhões de dólares pício para que os representantes de mais de 6.000 empresas
do faturamento bruto obtido pelo setor com a comercialjzação
associadas em todo o Brªsil avaliem Ç>S beneficíós· aã abertura
de produtos -e serviços de informática.
do País às importações, em setor tão. ci-~cial para o nosso
Nesse cOUtexto, Portanto, cresce em relevância a realiza~
desenvolvimento económico e sobretudo_yara novos padrões
ção âa XIIl Feira lnternaciorial de Informática-~ Tel~cómu..
de competitividade no contexto internacional.
nicações, que jà tem 50% de sua ~r.g;a.reservada por empres~s
Como V. Ex~s bem sÇtbem, vivemos num.Jllundo que
brasileiras e multinacionaiS~ 3.IlSi0SãS por aptesentar seus.últlcada vez menos privilegia fatores como· mciõ-de-obra .barata
rrios avanços tecnológicos.
e recursos naturais abundantes, em favor do domínio da tecnologia, do know how e, evidenteMente, do capital. E é nesta
_ Por sua vei,·o-XXVI Congresso Nacional de lnfqrmática
nova ordem, crescentemente mais severa em termos de exigêl).e Telecomunicações, o mais importante encontro da comunicias quanto à qualidade e eficiência, e ade~ais fechando-se
dade técnica, científica e a_cadêrnica de.sse setor no Pafs, prev~
a participação de 3.000 eSpecialistas de alto nível profission-al,
em blocos gco-político-Deconômi~ps~ que o Brasil precisa envindOs de todos os Estados, além dos convidados internacontrar o seu espaço de atuação e - por que não dizer a sua vocação como país.
cionais.
Nossa convicção, neste particular, v~i ao encontro das
Por tudo isso, quero finalizar exaltando o de.s~penho
aspirações da Soçiedade dqs Usuários de Infop~ática e_}eleOOtanto da Sucesu Na<:ional, como tamb_é_m da Sucesu-DF, pela
municações. Queremos urn._país moderno, com um povo bem
iniCiativa de trazer esse grande evento para Brasília, celltio.
educado e produtivo, com acesso fácil e eficiente tanto à edunacional de de_cisão política., importante mercadO d_o setor,
tora aprovou, em reuniãO 'do diã. 15 -do corrente,-os·Requcrimentes de Informações n9S 280, 297 a 300, 310, 325- a 33D; ·
343 e 348, de 1993, de autoria dos Srs. Sen.ad(nes Ney~!'i!~r~-.,
nhão, Gilberto Miranda, Eduardo Suplicy, NelSOn Wêdek~n.
Jutahy Magalhães e Ney Suassu~a, !l_o_~lyt~~is~ros que meneionam.
·
·
·
· · · ·
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potencial pólo industrial e tecnológico e, sobretudo, dotada
de universidade e centros de pesquisa com capacidade de

produção de novos softwares, ou seja, proctUç3o de soluções,
de inteligéncia.
A Sociedade dos Usuários de Informática e Telecomunicações·, atravéS de suas filiadas, merecem', pois, todo'o nosso
aplauso pelo grande empreendimento ~ _que ora se dedica
e os melhores votos de pleno êxito.

O Sr. Gerson Camata- Permite-me V.

Ex~

um aparte?

O SR. PEDRO TEIXEIRA- Com muito prazer, Senador
Gerson Cama ta.
----

O Sr. Gerson Camata- Ilustre Senador Pedro Teixeira,
é oportuna a realização desses dois_ eventos

internaCi~nais

- Sucesu Nacional e Feira Internacional de Informátlca e
Telecomunicações ---:::::sobretudo pela época: e local escolhidos
- Brasüia. Do_-ponto de vista económico, eu já estranhava
que o Brasil, dono do maior parque industrial de i~formática
e de telecomunicações da América do Sul, não tivesse, até
então, realizado uma feita-internacional desses produtos. Com
o Mercosul se desenvolvendo dentro do programa que lhe
foi p-reparado, abre-se um eno~e m~rcado para ess_as duas
indústrias brasileiras, de informática e de telecomumcações.
O Brasil tem o maior parque de televisões e _de radiodifusão
da América do Sul e, atrás disso, a maior indústria de equipamentos telefónicos, de comunicações e de informática. A reali~
zação·-desse evento internacional em Brasília é duplamente
oportuno, não só por abrir o mercado internaci~na_l para a
produção brasileira do setor, mas também por comcidir co~
o período em que estaremos iniciando a revisão. da Con~h
tuição, de que depende a evolução nas áreas da mformá_tlca
e de telecomunicações. Há pontos da Constituição que precisam ser tocados, abrindo-se mão, até, de convícções seculares,
para que as _comunicações e as telecomunicaçõe~, princiJ?almente aqui, no Brasil, possam ter um avanço amda maiOr.
Além disso, esses dois encontros internacionais trarão para
Brasl1ia a comunidade cientifica, que terá a oportunidade de
influenciar o UTiiverso político cm Brasília e ajudar o Congresso Nacional a acertar nessa revisão, viabilizando ao Brasil
crescer e se desenvolver nesse _dois setores. Cumprimento
V. Ex• e o GOVeinãdor Joaquim Roriz pela oportunidade
desse evento, que, sem dúvida. trará arrecadação, desenvolvimento c faturamento turístico para Brasüia, além de desenvolvimento científico para o Brasil.
O SR. PEDRO TEIXEIRA - Agradeço a V. Ex• pelo
aparte que, com o descortino que lhe é peculiar, estudioso
de toda iriiciativa que signifique-o crescimentO de nosso País,
vislumbra muito bem os resultados que poderemos ter após
esses dois eventos da maior magnitude.
Estou certo de que, em decorrênCia desse eve_fltOs, _em
momentos muito apropriados, poderemos extrair lições, Ilações e subsídios preciosos para colaborar nessa parte da revisão
constitucional e, tambt!m, do_ desenvolvimento da indústria
nacioiiã.l de tecnologia de ponta, que é fundamental.
Por isso, peço;-ainda, aos meus nobres Colegas que igualmente cnvidem esforços junto às suas bases e-áieas de influência no sentido de que a Sucesu-93, esse imp_~~tante evento
internacional que ocorrerá em Brasl1ia de 25 a 31 de outubro,
seja alvo das maiores atenções governamentais, científicas,
acadêmicas, profissionais e empresariais-.-com a certe~ de _
que haverá de trazer contribuições efetivas para o desenvol-
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vimento dos setores de informática e telecomunicações em
_
nosso País.
Era_ o que tinha a-dizer, Sr.-Presid-ente. (Muito bem!)
O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente, peço a palavra
COmo Líder.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex• tem
a palavra como Líder do PMDB,
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -CE. Como U·
der. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, em meio à maior expectativa da opinião pública brasileira,
-realizou-se, no último sábado, a anunciada reunião d~ Ministério para a divulgação de um programa económico capaz
de_ promover a retomada do desenvolvimento, já que o nosso
País, até aqui, mergulhara num quadro recessivo, com índices
inquietantes de desemprego e um nível de inflação situado
em patamares elevados.
Investido como titular da Presidência apenas rio último
dia de 1992, por força da histórica decisão do Senado Federal,
Itamar Franco herdou um quadro caótico~ do ponto de vista
sócio-económico, obrigando Sua Excelência a entregar-se dç
corpo e alma à hercúlea tarefa de garantir a governabilidade,
mesmo enfrentando uma conjuntura marcadamente desfavorável e hostil.
Se todas as forças políticas representadas no Congresso
ofereceram, no primeiro instante, apoio indiscrepante ao Chefe da Nação, nos últimos 60 dias algumas deserçôes significativas viei"árh a ócOirer, acompanhadas, muitas vezes, por críticas contundentes e até desrespeitosas, ensejando a que Itamar
as respondesse com a natural indignação de quem se sente
injustificadamente ofendido e injuriado.
A oposição - indísperisável à caracterização do regime
democráticO ~ CoiÍleçou a cristalizar-se nitidamente, assumindo contornos que configuraram até mesmo desaconselhável à antecipação da sucessão presidencial, numa seqüência
de fatos que condenamos desta tribuna. com apartes solidários
de numerosos Senadores, todos igualmente comprometidos
na superação das imensas dificuldades vivenciadas pelo País.
Não podíamos, pela nossa formação democrática, profligar simplesmente as críticas, mas o fizemos em relação à sua
inoportunidade, motivadas elas por mórbida tentativa de desestabilizar uma administração que necessitava-..:.....como necessita- de tranqüilidade para proceSsai o crescimento do setor
produtivo, atrofiado por uma série de razões invocadas no
discurso anterior, proferido na sessão de 13 d;>_ corrente.
A partir da ocasião em que fol compelido a alterar os
quadros miníst~ri~is, garantih~o a ascensão d? Minístr? Eliseu
Rezende à Pasta da Fazenda, mstaurava-se no Executivo uma
nova fase de trabalho, de que emanaria a elaboração de um
programa económico vita1izando estruturas obsoletas e dandolhes consistência para enfrentar uma realidade flagrantemente
adversa.
A incomprec;:nsão de alguns chegou mesmo a identificar
um imobilismo do Poder Central, sem que se lhe reconhecesse,
pelo menos, o esforço evidente para esboçar um plano que
se diferenciasse dos pacotes miraculosos, tantas vezes editados, com início aparentemente auspicioso e resultados lamentavelmente os mais frustrantes e penosos.
O Presidente Itamar Franco não pretendeu enveredar
pelos mesmos e ínvios caminhos, preferindo indicar, para problemas cruciais, soluções compatíveis com as nossas possibili~
·_da(les, sem deslumbramentos e exageros, encontradiços num
passado recente, quando fórmulas inadequadas foram preco-
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nizadas para resolver as nossas magnas questões nas áreas·
económica e social.
- - - --- -Se o CongresSo - com o estímulo dos segmentos mais
prestigíOS-ós- da sociedade civil- foi responsáVel pela investidura de Itamar, não lhe pode faltar agora com a ajuda indispensável ao acolhimento das proposições legislativas que~ decorrerão_do programa económico tornado público no último
sábado.
Em 1990, as duas Casas do Parlamento, compenetradas
de suas responsabilidades constitucionais, chancelaram as 150
Medidas Provisórias editadas pelo Governo Collor, entre as
quais a que permitiu o draconiano confisco da poupança, numa
fase das mais delicadas da nossa vida financeira.
Não se quis, naquela época, fosse irrogalia à face dos
81. Senadores e 503 Deputados a increpação de que obstaculizavam a concretização de uma proposta enviada à discussão
e votação por um Presidente legitimado pelo voto de 35 mi~
lhões de eleitores.
Não seria, pois; agora. -que o Senado e a Câínára riegariain
a sua colab_oração legisla_tiva ao programa económico do ~resi
dente Itamar Franco, delineado de forma clara e prectsa e
para o qual se direcionam as esperanças da comunidade nacional.
QS_r. Valmir Campelo- Permite-me V. Ex~ um aparte?
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O Sr. Gerson Camata- Ilustre Líder do PMDB, Senador
Mauro Benevides, V. Exa faz, sem dúvida, um discurso fundam"ent_al na tarde de_hpje, na primeira sessão do Senado depois
da edição do pacote econômica --:- digarilos aSsim .. . :. ._ dO Go~ ..
verno Itamar Franco. Na seii!~Il:a__ passada_,_ho_u_:ve_outro_ fa_to
muito importante_ que o P_oQer -~egislativ:o precisa -começar
a analisar: o plebiscito no qual ,a maioria do povo brasileiro
decidiu pelo regime presidencialista. A parte do Congresso
que lutava por um regime parlamentarista perdeu a eleição.
O povo quer o regime presidencialista. A atitude do COngresso
diante do Presidente da República muda com essa determiM
nação que recebemos das urna~. Temos-que c.Ori:"er no_cohserto
dessa Constituição meio parlamentarista.. que está aí; de-VOlver
poderes ao Presidente da República; ver no Presidente da
República um mandato renovado, que lhe foi dado de novo
pelo povo depois de o haver sido dado pelo Congresso Nacio~
nal. Precisamos, pois. ler esse plebiscito. E se o CongresSo
Nacional não conseg~ir fazê-lo, vai sair desse plebiscito indo
de encontro à vontade do povo manifesta nas urnas. V. E:x•,
assim como todo o País, assistiu ·o Presidente da República
ria_ televisão: um homem visivelrileilte- cansado; abdiido mão
-·e quase se; desculpando por isso - de convicções da vída
inteira, porque achaVa que, riesta hora e neste momento,
o País precisava dessas medidas. V. Ex~, 9-ue foi Presidente
do Senado -metade dos cotnpo~~ntes do Sef!a.do é de ~x-gq-.
vernadores e de ex-prefeitos-:------: sabe que o gqvemante não
O SR. MAURO BENEVIDES -,-- Com imenso prazer,
faz o que quer, mas sim o que pode diante das circunstâncias
nobre Senador Valmir Campelo.
qu~ enfrenta. Essas medidas que o Piesidente Itamar Franco
O _Sr. Valmir Carnpelo- Nobre Senador Mauro Beneapresenta.à Nação- algumas das quais envia ao Congresso
vides, quero louvar sua atitude de trazer ess_e_assunto à tribuna
- representam, na verdade, o _que o Governo pode fazer
do SeDado neste momento. Tenho absoluta certeza de que
frent_e a este quadro trágico herdado. Agora, a bola veio para
não só o Senadq Federal mas_também o Congresso Nacional
o _Congresso que não precisa apenas apoiar, precisa _apoiar
saberá dar ao Governo Itamar Franco o endosso de que está
com urgência, corre-ndo, porque estamos .como.em.uma·parnecessitando. Entendo que o Congresso Nacional é cc-respontida Qe .futebol, em _que o Presidente da República passou
sável por esta admiõiSirãÇfo". Governo ãgQ~~- tem -um rlitno,
a boJa para o Congresso Nacional e este, ou a devolve para
pois diSpõe de um plano de ação, sem choques, sem confiscos.
que o Presidente da República continue a partida (o jogo
O- GoVerno está tamb6m cumprindo com sua palavra. H~
ecpnômico), ou começa a ficar em falta com a Nação. PortanM
credibilidade no Governo e um interesse maior nas suas decito, correndo, o Congresso deve aprovar não só essa medida,
sões. Temos a obrigação de reforçar e endossar as propostas
ma_s também as out~as, coroo a regulamentação do IPMF que
que serão encaminhadas a esta Casa. Que tO, êm -n-ome do
está aqui já há dois meses. O Congresso não póde mais parar
PTB, trazer a V. Ex~ a expressão de total apoio do meu
diante disso, precisa ser ágil e cumprir a determinação que
partido· às medidas que serão submetidas à apredação desta
veio das urnas- a decisão presidencialista da imensa maioria
Casa. Parabéns a V. Ex~ e ao Governo Itamar Franco.
do. povo brasileiro. O fundamental, ilustre Senado-i' Mauro
Benevides, não é que o Congresso apóie, mas que o faça
O SR- MAURO BENEVIDES- Muito grato a V. Ex•,
rapidamente, para que o País possa sair dessa dúvida em
nobre Senador Valmir Campclo, que, com o seu aparte, traz
que vive. Estávamos cansados de ver o Ministro da Fazenda_
a solidariedade do Senador por Brasília e a solidariedade do
e o Presidente da República dizerem que não haveria pacote,
Partido Trabalhista Brasileiro a que V. Ex~ empresta a sua
congelamento ou situação mirabolante._ O Presidente cumpriu
colaboração como um dos integrantes mais ·destacados_.~Realmente, V. Ex• identificou- com absoluta precisão o --a palavra dada: não há pacote, solução mirabolante, nem
congelamento. Existe o que podem,os fazer e o que o Executivo
timbre da credibilidade que o Governo Itamar Franco busca
pode fazer. E o que o Legislativo pode fazer? Urgentemente,
alcançar na elaboração de um plano que, sem trazer aquelas
dar ao Presidente oportunidade de aplicar e executar esse
fórmulas mirabolantes, possibilita ao País aquilo que t.Odos
plano. A maneira de devolver a bola ao Presidente da Repúnós sinceramente desejamos: a retomada dO desenvolvimento
blica é devolvê-la do jeito que veio, arredondada e pronta
com a redução gradual da inflação e o surgimentO co'nse(Júênte
de novas oportunidades de emprego para a absorção da mão- -para que o Governo possa· caminhar .. O CongressO, a es~a
·-altura, só tem que apoiar, pois há um momento em que a
de-obra trabalhadora.
oposição pode s_er feita ao Governo e há momentos em que
Muito grato a V. Ex•, Senador Valmir Campelo. Espero
a oposição feita ao Governo é feita ao País, quando, então,
que outros partidos também tragam. como fez__ o __pTB pela
passa a ser uma oposição até às InstituiçõeS e ao País. Cumprivoz de V. Ex•, o apoio -de que necessita o Governo para
mento V. Ex~ pela oportunidade do assunto exposto nessa
viabilizar o seu plano económico.
parte introdutória da sua fala, que reflete o pensamento do
O Sr. Gerson Camata..:...... Permitf.-mc V. Ex• um aparte?
maior partido no Congresso, irmanado nesse.desejo da Nação
brasileira de cumprir a vontade que veio das urnas: o poder
OSR. MAURO BENEVIDES -Ouço V. EX' com prazer.
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com o Prêsidente. __ E o Congresso-deVe dar ao Presidente
a oportunidade de implementar essas medidas.

9 SR. 1\-IAURO BENEVIDES- Nobre Senador Gerson
Carnata, V. Ex• entendeU: Cpril_ absoluta precisão ã óbjetívô
da nossa presença na-· tri~~l).a,_"l).a tar.d"e ~e ho]e, -48 hor:as
depois de dado a cpnhccer q_ plano económico, que: é tentar
serisibiliiar- ó C.qngi"essó Na_ci~r~al não apenas para votar as
propostas dó Poder Executivo, mas, como_V. Ex• muito bem
destacou, também para trabalhar com a celeridade que permitirá~ ·num espaço de tempo razoável, a viabiliz:aç_ão do elenco
de medidas tornaclas públicas pelo Presidente Itamar F.ranco
na reunião· de_s_ábado.. __
Veja· V. Ex~ que o resultado da oçouS:uJta plebiscitáriá
vai,_s_em dúyida, motiV3ralnda mais o ConE;resso a fortalecer
a posição do Presic;knt~ à~ ~c'pública e 'a' dar à ele OS fnsiru:
mentos indispensáveis à s.ustentação da gov~ernabilidade, com
as metas preconizadas no plano sendo atendidas dentro daquelas concepções que foram colocadas diante- desta Nação pelo
primeiro mandatário do País. Muito grato a V. Ex\ nobre
Senador Gerson C.aroa_ta .. '
·
<

....

___

•

_

,.______

••

O Sr. João Calmon- Permite-me V. Ex~ um aparte?

O SR. MAURO BENEV!DES- Ouço V. Ex", nobrG.
João Calmon.
·

Sen~dor

o· sr. João Calmon- Nobre Senador Mauro Benevides,
V. Ex• profere, hoje, um discurso que sintetiza o pensamento
do maior Partido político deste País, que é o nOsso. PMDB.
Na realidade, o que ouvimos no sábado, através da televisão,
fOi -algo de novo na vida pública do Brasil: um PreSidente
modesto, sem querer desempenhar o papel de gênio, ou de
salvador da pátria, apresentando um programa exeqüíVel. Obviamente, seria'ünprudentC pensar qlié os problemas que nos
angustiam poderiam ter uma solução fulminante em 20 meses.
Entretanto·, no seu diagnósfíco iCaristá, objetivo, corajosO,
Sua Excelência deu o_ seu _apoio, apaixonadamente, a uma
causa que tem sido defendida por um dos brasileiros mais
admiráveis do nosso tempo, o sociólogo Herbert de Sousa,
o Betinho, a luta contra a pohreza e a miséria. Creio que,
embora não se possa operar um milagre dentro do prazo de
20 meses, não tenho a menor dúvida de que se o Presidente
Itamar Franco, que nunca foi pródigo em promessas, armar
o esquema que jádelineou em seu último pronunciamento,
vamos enfrentar essa chaga que nos enche de vergonha e
de revolta: 35 milhões de brasileiros na faixa da pobreza e
da miséria. Recentemente visitei; cOifú:i ·mcmb"ro de um congresso da União Interparlamentar, a Índia, e lembrei-me daquela piada de ma~ gosto em que se comparava o Brasil
a uma mistura da India e da Bél&_ica, a Belíndia. A nossa
situação chega a superar o que vi na India e é do conhecimento
de todos nós. O Pre~dente Itamar FranCo, com- a: COragem
e a serenidade que o caracterizam, tem nas_ suas mãos um
instrumento, que citOu .:.... e· nãc:HY fez apenas de passagem,
superficialmente - um combate imediato, vigoroso - eu
não diria radical, mas corajoso - toritra a sonegação fiscal
neste País. Estam·os concentran4o as n_pssas esperanças na
receita adicion_al do IPMF. Corri a bravura que o caracteriza,
se o P~esidente Itamar. Franco desencadear um processo de
cobrança implacável de.todos os tributos que são sonegados
crimüiOSafrient:~-sua EX.celência terá condições de realjzar,
apeSar da angústia do tempo, apenas vinte meses, uma obra
que irá garantir ã. perenidade do seu nome na história do
nosso País. Desejo felicitar vivã.rõ.erite V. Ex" pela objetivi-
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dade, pelo brilho do seu pronunciamento e, como membro
d~ PMDa, estou_certo_de que- ó nosso Partido .e .os demais
com representação no Congresso Nacional irão s.e.reunir, fraternalmente, para colaborar para a vitória desse programa
que foi lançado de maneira discreta, nias extremamente eficiente, pelo supremo mandatário desta Nação, o Presidente
Itamar Franco, Muito obrigado a V .. Ex' pela _oportunidade
que me concedeu.
O SR. MAURO BENEVIDES- Agradeço a V. Ex",
nobre Senador João Calmon, o aparte agora oferecido ao
meu pronunciamento, sobretudo porque chama a atenção_ de
todos nós, do Congresso Nacional, para o espaço de tempo
indiscutivelmente reduzido de que_dispõe o Presidente ltamar
Franco --vinte meses --=-:-_para cumprir toda aquela planificação econômica que foi 1ornada pública na reunião ministerial do último sábado.
Realmente, é preciso que -nós~ do Congresso, Câmara
e Senado, nos irmanemos na apreciação dessas proposições,
e que o façamos ·ctentro daquela sistemática de _apreciação,
na Câmara, de urgência urgentíssima, e aqui também no Senado Federal. evidentemente sem_ excluir aquela- prerrogatiV-a
regimental, de que dispomos, de oferecer a nossa colaboração
para aprimorar, alterar e melhorar os textos dos projetas e
das medidas a serem encaminhados pelo Presidente da Repú-

op~úbli~

blicaNão ficaríamos muito _bem diante da
procrastinássemos a apreciação desse. plano, para o qual hoje
se direcionam as vistas atentas da OpiniãO pública.
Muito grato_a V. Ex\ Senador _João Calmon, que, córilo
militante do PMDB, endossa a posiçãO (j_tie preterido assumir
neste instante, gar~nfirido o apoio da nossa Bancada_às proposições legislativas que consubstanciain o programa eConõnli'co
do Governo Itamar Franco;
O Sr. ·Garibaldi- Alves Filho -- ·Pciffiíié-mé· V: Ex·: um
aparte?
O SR. MAURO BENEVIDES -Ouço V. Ex• com prazer.
O Sr. Garibaldi Á.Ives Filho-_ Se-nador Mauro Benevides,

Líder da nossa Bancada, o pronuncianiento de V. ·sx~ vern
ao encontro do que disse o Presidente da República e do
que disse o Ministro Eliseu Resende. Em três oportunidades
o Ministro da Fazenda pediu a colaboração do Congresso
Nacional. E ela está sendo prestada, hoje, através da palavra
de V. Ex•, que fala da responsabilidade do Poder LegislatiVo
na aprovação dessas medidas. O -Senador Ge_rso_n Camata
foi além e afirmou que a Colaboração terá que ser dada através
da aprovação, a mais urgente possível, das medidas propostas
pelo Executivo. Eu diria a V. Ex~ que, na verdade, esse COJ;ljunto de propostas que será encaminhado ao Con._gres?<? NaCional, .
se já não foi, tem um fio--COndut:or;pois se trata não apenas
de um plano económico, mas de um plano mais abrangente.
Daí por que, dentro de poucos instantes, com o endosso de
V. Ex•, apresentarei um requerimento, na forma regimental,
pa:ra que seja convocado o Exm\' Sr. Ministro da Fazenda,
Dr. Eliseu Resende, para vir ao Senado prestar esclarecimentos sobre o plano divulgado pelo Governo, com o pronunciamento do Presidente Itamar Franco. ·-rm último sábado.
Neste instante, trago esta palavr_a a V. Exa
O SR. MAURO BENEVIDES -Expressamos a V. Ex•,
nobre Senador Oaribaldi Alves Filho, os nossos agradecimentos p-or sua üitervenção no nosso pronunciamento, e acredi-
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tamos que ao tequeritnento de V. Ex• deverão se seguir~ para
viabilizar a manife-stãção do Senado, outias assin.atutas:
Eu mesmo. corria Líder da· nossa Bancada, endossei a·
iniciativa de V. Exa, e acre-dito que o-próprio MinistTOJ que
aqui já esteve numa oportunidade anterior, quando expós
os itens-básicos do programa económico-que agora se positiva,
não se ftirtárã" a v-oltar ao plenário do Senado Federal e, ao
que sei, até se anteciparia à formalização convocatória para
trazer, desse entrosamento entre Executivo e Legislativo, as
informações indispensáveis a iirrla' correta conscientização dos
nossos-Parlamentares na Câmara e nõ Senado para o acolhimento dessas medidas. ·

O _Sr. Pedro Simon - Permite-me V. Ex• úm' aparte?-

0 SR. MAURO BENEVIDES nobre Líder Pedro Süncin.

Concedo o aparte ao
·

O Sr. Pedro Simon..:.:... Em primeiro lugar, nõbre SenadOr,
e considerando o aparte do Senador Garibaldi Alves_ Filho,
quero dizer que S. Ex~ teve a gentileza de falar comigo sobre
o seu reauerimento. e cu tnum a resnosta do MinistrO ri""
Fazenda: que se se~te muito h~~~;d~r ~~~- ;~o-li-~;~;-Çã~ d~
Senador Garibaldi Alves Filho; diz que está à disposiçãO e
vem a esta Casa, convocado uu não:.C_onsiderandG-.que estará
viajando hoje à noite para os Estados Unidos - xoltará no
final da semana --S.__ Ex~ mesmo lançou a idéia de vir a
esta Casa na próxima quarta-feira, se for acertadO. Não vem
esta semana exatamente porque, repito, estará viajando hoje
para os Estados Unidos de onde retornará no sábado. S. Ex~
se considera convocado a partir do momento .em que é feita
a solicitação pelo Senador Garibaldi Alves Filho. Quero felicitar V. Ex~. meu nobre Líder, e os Senadores que o apartearam.
Creio que é muito ímpoitànte· este· debate e e_sta discussão.
Temos uma responsabilidade muito grande. ~oi aqui neste
Senado que nasceu a CPI que envolveu o governo anterior.
Todos se lembram que, no início, houve muitas restrições
ao requerimento feito pelo Senado, principalmente na Câmara
dos Deputados. Houve muitas interrogações se d~veríamos
ou não instalar aquela CPI, e fomos nós, os se-nadores, que
saímos na frente, inclusive dizendo que se não fosse uma
CPI mista seria uma CPI do Senado. E foi aqui" no--s-en-ado,
sob a presidência de V. Ex\ com muita honra, com muita
dignidade, que se tomou a decisão do impeachment. O Senador Itamar Franco, por-16 anos.; ·conviveu com todos nós
nesta Casa. Nós que o conhecemos. sabemos da sua responsabilidade, da sua personalidade, sabemos quem é o cidadão
Itamar Franco; sabemos que é uma pessoa que tem o seu
estilo de ser. Diria qUe, a rigor, o seu eStllO de ser, em termos
de Presidente da República, tem muitos s-enôes. Um del~s
é exatamente a sua singeleza, a sua humildade, o seu não
aparecer, não estar na "cri?ta da onda". O Senhor. Itamar
Franco até hoje, rigorosamente, não teve o espaço nas emissoras de rádio e televiSão que os presidenteS anteriores, a
começar pelos generais, estavam acostumados, e de um modo
muito especial o ex-Presidente Collor. HOuve muitos momentos em que Sua Excelência poderia e teria condições de falar
à Nação e teria muitO o que dizer; mas não é de seu estilo.
O Presidente Itamar Franco poderia ter falado à Nação como
recebeu, do Ministro da Fazenda, a exposição daqueles números graves, sérios, difíceiS. Números tão_ sérios e tão difíceis
que um Presidente responsável, consciente, não promete o
que sabe que não vai cumprir. Por isso SUa Excelência não
falou à Nação; por isso não- fez os pronunciamentos tão tradi-
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cioit3is e tão fáceis de se fazer, principalmente num País cuja
traUição não é a memória do seu povo. O brasileiro tem muitas
qualidad~s, mas, realmente,_a memória não é_o----oSeu forte.
Marcar_ ()S fatos e resgu"ardá-I~s_ pa:ra cobr~r no fu~tiro fl:ã_o
é tradição do povo! ~rasileiro; el~ ·o!JVe, aplaude,.go_sta, mas
se se mv.dar o disFui.sp, se _s,e, mudarem _os fatos., ele não
se· lembrará do quEf aconteceu aqte$. E o Presidente Itamar,
desde o início, inclusive contrariando sugestões .de colaboradores e auxiliares, .negou-se a ir à televisão e falar por falar.
Agora veio e apresentOu a sua proposta. Em primeiro lugar,
percebe-se que temos muito de psicológico na inflação brasileira;.há aproveitadáres, grupos ciue Se beneficiam e· brincam
com a nossa realidade; na nossa inflação esfão' émbutidas
expect~t'ivas que não são reais; há riuiita ganân'cia-. Mas,_ na
verdaQe, desde aquela CPI, desd<O imjléàchnient, Oesde ·
qUando assumiu o' Senhor Itamar, desde que apareceram osseus Min-istros da '.f:a_Ze-q.da, de.sd~ 'q'ue_ o PreSidente Itamar
usava uma linguagéll dura com relação_ à sonegação e à exorbitân.c~a. de medicamentos; enfim, desde aquela época que, regularmente, chega~se na quinta-feira com a}l_Otícif!. çle congelamento -ou de pacote, e o Senhor Presidente da República
a desme:nte. O que_iremos apreserifar é uma proposta singela.
Em neilhliin momeiüq, p"reteiidemos reduzir a inflação a zero
ou tomar uma série -de medidas bombásticas que ii'iain alterar
a realidade brasileira. Estamos cônscios de que· somos um
Governo de transição. Sabemos - a história nps.mostra que não é da noite para o dia que se reduz a inflação a zero,
pois essa redução só pode ser feita a longo prazo e a um
preço alto. Queremos retomar o crescimento, mas não à moda
de Juscelino Kubitschek, pois a debilitada infra-:-estruturado
País não teria condições para tal. Deve ser l!-ffia -retomãda
de crescimento leve, lenta, gradu~l e permanente que atinja
setores.fundamentais. Há, hoje, doi~ fatos fantásticos no País,
quais sejam a recessão e a infla:Ção .. Está-se comprando menos,
tudo fica mais difícil e, ao mesmo tempo, viola-se a lei da
oferta e da procura; por exemplo, se_ se diminui a compra
de automóveis ou de artigos dos gêneros de primeira necessidade_, os preços deveriam cair, mas contiiluam subindo. Então,
temos que combater a recessão. O Presidente da República
já disse que não aceita a recessão, o desemprego e a miséria,
mas, além desses fatores, ternos que combater a inflação,
que_ é a inimiga número um do povo brasileiro. O projeto
do Senhor Presidente da República trata, embora com singeleza, justamente di_?SO: Alguns setores estão surpresos pela.
falta de impacto no projeto apresentado pelo Senhor Presi~
,dente da República, depois de terem brigado para que esse
impacto não existisse. O Presidente da República está prometendo baixar a inflação, gradativamente, dentro do possível.
Não haverá um desenvolvimento com explo~ão, mas sim um
desenvolvimento singelo. Quando Ministro da Agricultura,
na minha passagem pelo ministério, eu não entendia por que,
go da história, só se cuida da agricultura de exportação. Só
há institutos, só há órgãos voltados para a exportação- cacau,
café etc. E os gêneros de primeira necessidade? O Presidente
da República apresenta um projeto que oferece subsídios especiais para o arroz, o feijão, a: mandioca! para os pr_odutos
de primeira necessidade. O_ Governo apresenta um projeto
que dirige US$8 bilhões para a agricultura; e todos sabem,
neste País, no mundo inteiro, que não há retorno mais imediato do que dinheiro aplicado na agiicultura. Qúalquer indústria que se queira fazer, qualquer comércio, qualquer proposta
que se queira empreender leva de Uf11: a quatro anos~ na agricultura:-planta-5e e colhe-se daqUi a sers meses. Este é um prOjeto
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voltado diretamente para a sociedade; é um projeto que oferece retorno iro~Qiato, que oferece emprego, que produz mais
alimento_s. O outro projeto é o de .mo.ra9ias. Todos sabem
que não há projeto que empregue mais mão-de-obra do que
a construção civil, que proporciona milhares de empregos
e que não requer capacidade intelectual~ basta a mão-de-obra
completamente desaparelhada, absolutaroente sem compenetração técnica. De outro lado 1 são milhQt;:.$ de desabrigados.
Portanto, o segundo aspecto do Governo~ -tirá projeto voltado
exatamente para a construção de moradia popular. O terceiro
projeto é singelo: ·o--de construção e reconstrução de estr_adas,
que são aquelas voltadas para caminhos de exportação de
produção primária. Outro desafio, mais corajoso-, é o da fome,
que não deixa de ser sui generis. Participei das reuniões, ínclu·sive daquela em que o Lula, no Gabinete do SenadqrE4uardo
Suplicy, me pediu que entregasse ao Ministro Paulo Hadd~d
um projeto do PT rekr:ente ao problema da fome. Conversando com o Presidente da República, disse-lhe que o Lula
havia me solicitado uma reunião com o Ministro Paulo Haddad
para discutir um pr~jeto da fome. O Presidente disse-me:
- Eu recebo o Lula, diga-lhe que venha ao meu Gabinete,
pois gostarei de conhecer esse projeto. - O Lula .ficou emocionado, dizendo que já se sentiria sati~fei~o se 9 Ministro
da Fazenda o recebesse com o seu projeto. O Presidente
da República recebeu o Lula e a sua equipe, ficou impre...'\sionado com o projeto e reuniu a equipe do Ministério, dandolhe um prazo para estudos. Passaram a se reunir periodicamente e surgiu esse projeto que aí está. O _que impressiona
muito, Senador Mauro Benevides, é obse_rvatmos que não
há um país que tenha tanta legislação para combater o proble~
ma da fome como o nosso: é _me_renda escolar, é Conab,
é LBA. Na verdade, esses órgãos existem e funcionam, en-tretanto os recursos quase não chegam ao pobre infeliz, lá na
favela. Portanto, uma das primeiras coisas que o Governo
Itamar co<?rdenou foi _a n_ecessidade de se ~ria_r ess~_ conselho.
E lá está esse homem, o Betinho, que emociona. Alguém
me perguntou:- Mas como pode o Presidente da Rcpúblíca,
em um pronunciamento à Nação, falar no cientista Betinho?
Acho que ele falou bem, sobre um home.m que está dando
um exemplo emoc_ionantc, porque está sentindo o problema
da vida em si e tem a grandeza de espírito de olhar para
o futuro do seu País. E o projeto está aí. Quero f~licit~r
V. Ex\ nobre Senador Mauro Benevides, que, como_ Líder
da nossa Bancada, como ex-Presidente desta Casa, nos_ honra.
Está certo quando diz que no GoVetno Collor foram editadas
150 medidas provisórias·; inclusive aqUela que deu uma ''bofetada" na Nação. logo que ele assumiu. Ele, que ganhou
a eleição dizendo que se o Lula fosse vitoriOso ii'ia confiScar
a poupança. No entanto, era ele quem já estava com o projeto
pronto, tanto que, as_sim que assumiu a Presidência da República, confiscou a poupança de todos. E o Congresso, diz
bem V. Exa, ficou de mãos amarradas. Q_ que fazer, se o
Presidente já havia baixado a medida provisória? Voltar atr:á$?
Ele tinha o respaldo de 35 milhões de votos_. Praticamente,
todas as medidas do Presidente Itamar Franco vêm ao Congresso. Ele não tornou ~enhuma- medida, mesmo as -provisórias, que signifii:fiiem fa1fa- de diálogo com o Congresso Nacional. E um projeto através do qual ele ouve a classe política,
coloca-se _à disposição dela e quer governar junto com ela.
Creio que dependerá de todos. O discurso de V. Ex~ ê impõrtantíssimo, porque está iniciando o debate. Se não est_ou equivocado, foi o Presidente do PSDB, Tasso Jereissati, que afirmou:- O projeto pode ser bom ou não; o que é importante
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num projeto são as pessoas que o executam, como é recebido
por nós e a disposição de apoiá-lo. Posso ir à tnbuoa e discorrer
sobre 50 aspectos do projeto de que não gosto e sobre 100
que estão faltando. Isso é fácil. Na verdade,_ o importante
é que acho muito difícil se dizer que o que está ali não é
essencial, não é importante e é o que pode ser feito. Se houver
algo a ser aprimorado, serei o primeiro a dizer. As medidas
vêm a esta Casa não de uma maneira impositiva, no sentido
do "É isso ou nadç:t.". s~ pudermos aprimorá-las, que bom[
Se,- além daquilo que o Governo apresentou, tivermos, na
Câmara e no Senado, algo a acrescentar, ótimol Mas, nessa
altura, o importante é querer avançar, ajudar. Entendo como
muito significativa a palavra do Prefeito de São Paulo, Sr.
Paulo Maluf, quando diz, com todas as letras: ':Penso que
devemos dar uma trégua ao Governo. Acredito que ele está
certo. Todos devemos,_ a essa altura, não apenas dar uma
trégua, rrias torcer para que dê c.erto. •• É aquiTo que tenho
dito, Srs. Senadores: se der certo, será bom para todo mundo.
O Presidente Itamar Franco não tem partido político, não
é candidato à reeleição, é um home~ que está à frente de
uina fase de transição; e se der certo, será bom para o Sr.
Lula, para o Sr. Leonel Brizola, para o Sr. Paulo Maluf,
para o Sr. Orestes Quércia, para- o Sr. AntoniO Carlos Magalhães. para V. Ex\ Senador Mauro Benevides, para mim,
para a -sociedade. Se, em 19-94, o Brasil estiver bem, cada
um vai defender as suas idéias, as suas propostas. Chega de
querer que o País esteja _afundando, para que haja uma desgraça, e apareça alguém dizendO:- Votem em mim, pois vou
tirá-los dessas dificuldades. --:---Se o plano der ceita, vai sobrar
uma infinidade de coisas para o Maluf, para o Lula, para
o Quércia, para o Brizola, para o Antonio Carlos Magalhães
realizarem no governo deles. Não é preciso buscar-se o "Quanto pior, melhor". Vamos torcer para que dê tudo c~rto, porque, em dando tudo certo, teremos paz de espírito, tranqüilidade, serenidade, enfim, um bom 1994. Meus cumpriment?s,
meu respeitos e minha admiração pelo importante pronunCiamento de V. Ex•

O SR. MAURO BENEVIDES- Muito grato a V. Ex•,
nobre Senador Pedro Simort. Com a responsabilidade de Líder
do Governo, V. Exa faz, na concisão do seu aparte, uma
apreciação em torno dos itens básicos do plano econômíco
do Presidente Itamar Franco.
Eu diria mesmo-, riobre SenadO-i-, que concordo cõm esse
destaque, no final do seu aparte, de que, se o plano for viabilizado corretamente, será bom para aqueles que já anundam
as suas respectivas candidaturas à Presidência da República.
Será bom para Lula, Maluf, Quércia, Antonio Carlos Magalhães, Brizola, enfim, para aqueles que, neste instante, já
começam a ensaiar os primeiros passos na sucessão de ItaMar
Franco. Mas será bom, sobretUdo, para o País, para o povo
brasileiro, que está necessitando realmente assistir ao País
reingressar na trilha do desenvolvimento, com a redução gradual desses níveis de inflação, com o surgimento conseqüente
daquelas oportunidades de emprego qUe terilós ieiVíitaícado
tão insistenteinente. Assim, poderá haver a absorção da mãode-obra trabalhadora do País, com a redução, no menor_ espaço de tempo possível, dos índices de desemprego que campeiam no Brasil.
Quero regozijar-me com V. Ex• pela notfcia auspicíosa
que trouxe a esta Casa, no início do seu aparte, ou seja,
de que antes mesmo de se formalizar a apresentação do requerimento do Senador Garibaldi Alves Filho, e antes mesmo
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aguarda com a maior ansiedade que o programa económico
de o Plenário se manifestar sobre o assunto, V. Ex~ já garante,
com a autoridade de Líder do Governo~ que na próxinia sema~ -do Presidente Itamar Franco contribua decisivamente para
a retomada do desenvolvimento com a gradual redução dos
na teremos, -neste plenário, o Sr. Ministro Eliseu Rese_nd_e,
rt_rveis inflacionários e--õ- sufg"imento de novas oportunidades
para que S. Ex• possa receber as nossas interpelações e dirimir
de emprego para a absorção da mão-de-obra trabalhadora ..
todas as dúvidas que venham a ser sus.citadas, em razão dos
projetas e medidas provisórias encaininbadas ao_ Congre_sso
Vindo à trit:nma, na tarde de hoje, com todo_s ess.esapartes
solidários, desejo fixar o nosso posicionamento, a fim de que
Nacional. A presença do Ministro Eliseu Resende certamente
contribuirá para Que nós, Senadores, nos esclareçamos a resn_âo _remane_sçam dúviçl.as quanto à intenção de propiciar SUstentação político-parlamentar à governabilidade.
peito do projeto e de pontos considerados porventura controvertidos no-mesmo e, sobretudo, tenhamos condição de, num
Arrisco-me a prognosticar que, na Câmara dos Deputados e nesta Casa, o Primeiro Mandatário do País haverá
espaço de tempo razoável, decidir a respeito, acompanhando,
de contar com uma maiori-a firme e coerente, cujoS votos
num primeiro momeõ.to-, a tramita-ção dos projetes na Câmara.
assegurarão o trâmite de tais matérias, resguardadas, porém,
Cõm relação àquelas matérias que forem pertinentes ao
as inalienáveis atribuições do Poder Legislativo.
Congresso Nacional, como é o caso das medidas provisórias,
É esse, Sr. Presidente, o propósito de que estão convictahaverá uma integração perfeita entre Deputados e Senadores,
rrie'nte imbuídos os Senadores do PMDB, que tenho a honra
para que jamais se irrogue à face do COngresso a áCusação~
de liderar neste Plenário. (Muito bem!)
a increpação de qUe estamos dificultando a tramit~ção dessas
matérias.
Durante o discurso do Sr. Mauro Benevides, ó Sr.
Acho que _o nosso pronunciamento de hoje, sobretudOChagas Rodrigues, 1~ Vice-Presidente, deixa_ a cadeira
pelos apartes que já nos foram oferecidos~ vai ensejar um
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Humberto Lucedebate em torno do programa económico do Presidente Itamar
Franco.- --na, Presidente.
Vou parafrasear o Senador pelo Espífito Santo, Gerson
o Sr. Bello Pai-ga _Sr. Presidente, peço a palavra para
uma breve comuniCãçãO, nos -termos do art. 14, inciso VII,
Camata: sinto que a bola foi colocada para o Congresso Nadonal. Jamais desperdiçaremos a oportunidade de, aprovando
do Regii:nento Interno.
o plano. abrir perspectivas mais promissOras para o nosso
País.
_
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem apala.
vra V. Ex~
Prosstgo,
Sr. Pres1"dente e Srs. Senadores~ em_m~u texto.
O SR. BELLO PARGA (PFL ·.:___ MA. Para uma breve
Isso não implica dizer - apoiando o plano - que nos
exoneraremos da prerrogativa de aprimorar os textos prestes
comunicação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs.
a serem remetidos ao COngresso, alterando-os para que ainda
Senadores, quero trazer a esta Casa um registro do regozijo
deis nu!us conterrâneos, os mªral)hens_es,_oom a presença, ~m
melhor atendam aos interesses do Pafs.
Basicamente, o plano objetivará atingir os segu:i:nfes itens:
nossO _Estado, do Ministro da Integração Regional, Se1_1ador
Estímulo à agricultura
Alexandre Costa, verüicada no fim da semana passado, nos
-A agricultura terá finiuiCiainento de US$4,~ bilhões.
dias 22 e 23 de abril, quinta e sexta-feiras, na região sudoeste
Combate_ã__sonegação
do Estado, especificamente nos municípios de Açailândia e
- A Receita Federal fará combate urgente e intensivo
hnperatriz. ·
à evasão fisCal, como destacou o nobre Senador João Calmon,
O regozijo dos meus conterrâneos, Sr. Presidente e Srs.
no aparte com que me honrou na tarde de hoje.
Senadores, se deve ao fato de ter demons"trado o Ministro
Combate à fome e à miséria
-Alexandre Costa, a mesma disposição, o mesmo dinamismo
-Criação de empregos com investimento na Construção - é -a mesma operosidade que assinalaram a sua presença à
civil e incentivo à agropecuária.
testa da Prefeitura de São Luís há cerca de 40 anos. Em
Programa de desestatização
mida mudou a ação e a disposição administrativas do senador
- A privatização será _ampliada e acelerada para pagaAlexandre Costa, que não se deixa ficar preso em seu gabinete
menta da dívida interna _e" financiamento de inv_estinü!ntos
de trabalho, mas se desloca para os pontos críticos ou nevrálsociais.
gicos onde sua atuação se fa;z necessária; para ·conhecer:_ io
Io_co as possíveis condições e as possibilidades de atendimento
Habitação
_
_
das necessidades regionais.
- Serão utilizados U.S$2,6 bilhões para construção de
.- No seu primeiro dia de visita, o Ministro Alexandre Costa
moradias.
Remédios
visitou a indústria de processamento de madeira, duas fábricas
-Redução do Imposto de ImportaçãÕ- para combater
de laminados, localizadas em Açailândia, ilidústrias essas
os aumentos abusivas.
apoiadas pela Sudam e pela Sudene, onde manteve reuniões
de trabalho com empresários e com os Superintendentes FreDívida externa
- Conclusão do acordo com os bancos credores.
deric_o_Andrade, da Sudam, e Cássio Cunha Lima, da s_udene.
Dívida interna
-- O Ministro Alexandre Costa enfatizou que o Pólo Madeireiro- Redução dos juros dos títulos públicos e_rolagem
Moveleiro visitado, tendo merecido os incentivos daquelas
duas autarquias, gerou cerca de 4 mil novos empregos no
das dívidas dos Estados.
sudoe~te .do Maranhão.
Ajuste fiscal e e.mpresas estatais
-Aumento da arrecadação em 20% ne$te.-ª-nÕ para
Em seguida, foi -o -M.iriiStro- dâ IntegraÇaO-Reg"iÕnal aO·
acertar os salários do funcionalismo e os benefíciOs- previdenPólo Industrial, onde se localizam as primeiras plantas de
-- produção de ferro-gusa, do Maranhão, utilizando a matériaciários.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, sintoniz8rido corO os anprima da Província Ferrífera de Carajás. O ferro-glisa· é- o
primeiro estádio da industríalização do ferro que passa a ser
seios do nosso povo, a Bancada do PMDB, no Senado Federal,
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exportado. não mais em granéis, mas na forma de lingotes.
O Pólo Guseirri de Açailândia, que recebe incentivos da Sudam e da Sudene, já produz 400 mil toneladas de ferro-gusa
em território maranhense, 95% das quais exportadas através
do. Porto ·cte Itaqui, em· São Luís.
Nessa importante reunião, .com o empresariado da região,
o Ministro Alexandre Costa defendeu e propugnou pela conclusão integral da Ferrovia Norte-Sul. Lembro aqui que S.
Ex~ foi um dos pioneiros no Senado da República, na construção dessa ferrovia e, antes disso, pela instalação do Porto
de Itaqui, como preferência do escoadouro natural para os
produtos regionais do Maranhão e do Norte do Brasil. S.
EX\ é-claro, reconheceu que o Governo não-dispõe~ no momento, d~_recursos suficient.e_s para tantQ..JniãSaSSUrõiu o compromisso_ de solicitar ao Presidente d<i_República que priorize
o trecho inacabado no Maranhão, ou,S,eja, que conclua o
trecho da Ferrovia Norte-Sul entre a cidade maranhense de
Imperatriz e a divisa: do Estado com-TOcaOtins. Esse tfCCho,
de aproximadamente 130km, deixado em fase;:: de condusão
pelo ex-Ministro dos Transportes José Rein"aldo Tavares, hoje
Deputado Federal pelo Maranhão, lamentavelmente foi abandanado pelo Governo Federal anterior.
Já está em operação um primeirO treCho da NOdé-SUl,
de 70krn; que liga Imperatriz a Açailândia, onde se integra
à ferrovia que liga a Província Mineral de Car_ajás a São_ Luís,
por cujo porto é exporfado todo o seu minério.
Segundo o Ministro Alexandre Costa, Sr. Presidente e
Srs. Senadores, a conclusão viabilizará o projeto Corredor
de Exportação Norte, destinado a escoar, pelo Porto de ltaqui,
a produção de grãos obtida na _região Sul_ do Estado e no
Estado do Tocantins. Esse Corredor çle Exportação auinenta
a competitividade da s_oja brasileira no merc'ádo eUropeu, porque o Porto _de ltaqui tem a vantagem de ser mais perto
de Roterdã - principal importador europeu de grãos -_do
que os portos dos Estadps Unidos da América.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, manifestando o meu
aplauso e o regozijo dos meus conterrâneos pela atuação,
pela presença e pelas palavras do Ministro AlexandJ;e Costa,
penso que o meu pronunciamento vem muito a propósito,
principalmente porque alguns s'etores da imprensa brasileira
têm procurado singularizar o Ministro Alexandre Costa como
elemento dispensável no Governo Federal. Alegam eles que
S. Ex~ não teria utilizado as possibilidades da sua Pasta ministerial, que detém um amplo espectro de oportunidades políticas, para explorá-las em benefício dele ou do próprio Governo.
=Sr. Presidente, Srs. Senadores, V. EX"'s conhecem asobriedade da atuação política do Ministro Alexandre Costa,
a dignidade com ele sempre encarou o seu mandato eletivo,
nesta Casa, na qual chegou em 1970. Como o Presidente
Itamar Franco, o Ministro Alexandre Costa é da opiniã"ó de
que o reconhecimento que o político -deve esperar, quando
no exercfciO de um cargo de confiança do Poder .Exeçutív9_,
não é aquele advindo do simples trombeteamento demagógico
de suas realizações.
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anoS nesta Casa Legislativa, o Senador Alexandre Costa se
impôs à admiração de_seus Pares e da própria opinião pública
brasileira. Tive o privilégio de contar com a sua inestimável
colaboração, na Mesa Diretora, ele exercendo, com exemplar
dedicação, a 1~ Vice-Presidência da Mesa, e sempre com aquela postura de dignidaçle, defendendo as prerrogativas desta
Casa e colaborando cie todas as_ formas para que o Senado
e o Congresso capitalizassem as simpatias de todo o povo
brasileiro. Portanto, no instante em que· V. Ex~ se reporta
à atuação do Ministro Alexandre Costa na Pasta da Integração
Regional, quero levar a V. Ex~ este meu depoimento: a longa
convivência com Alexandre Costa tornou-me um;v,e~~o admirador da sua atuação e, sobretudo, de seu espírito público.
Muito grat? a V. Ex~
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Peço ao
nobre Senador que não conceda mais apartes, pois V. Ex•
- está falando em breve comunicação e não pode ser interrompido.
O SR. BELLO PARGA - Muito obrigado pela adver. tência, Sr.. Presidente.
Agradeço ao nobre-Senador Mauro Benevides.
_
Finalizo, Sr. Presidente, registrandO que o prêmio que
um político deve receber é o reconhecimento daqueles que
nele depositam sua confiança, quando no exercício de um
cargo no Executivo; é o reconhecimento, a admiraÇão- e o
respeito dos seus concidadãos- pela oportunidade que ele tiver
demonstrado de_ tra~alhar em__ prol da coletividade, sempre
visando ao progresso do País e ao bem-estar da sociedade.
É esse o verdadeiro sentido do trabalho que o Senador
Alexandre Costa está hoje desempenhando no Ministério_da
Integração Regional, para gáudio dos seus amigos,_ dos seus
admiradores, dos seus conterrâneos e do povo brasileiro.
Muito obrigado. Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo
- a palavra ao nobre Senador Garibaldi Alves Filho.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- (PMDB- RN.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo encaminhar um requerimento, na forma regimental, solicitando que seja convocado
o Exm'-' Sr. Ministro d_e Estado da Fazenda, Dr. Eliseu Resende, para prestar esclarecimentos sobre o plano econômico
divulgado pelo Governo, no dia 24 de abril, com o pronunciamento do Presidente Itamar Franco.
_ Sr. Presidente, dispe:nso-me de maiores COJ!lentários_. até
mesmo diante da receptividade dessa solicitação, já que o
Líder do Governo, Senador Pedro Simon, comunicou a esta
Casa que o Ministro está disposto a vir ao Senado na próxima
quarta-feira, logo que regressar da sua viagem aos Estados
Unidos.
COMPARECEM MAIS OSSRS. SENADORES:

Álvaro Pacheco_ Amir Landq __Aureo ~e~~~-- Carlos perCarli
_ Dario Pereira.- Esperidião Amin _ Humberto ~u~ena. __, J~bas
O Sr. Mauro Benevides-Permite-me V. Ex~ um aparte? Passarinho _ João Cahpon _ João Rocha, _ Jon~s PI_Ilheiro _
O SR. BELLO_l'ARGA_,-Com prazer. ouço-V. Ex•
Josaphat Marinho _ J_os~ P~ulo_ B~Sol _ ~agno Bacelar ___ P~dro
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador, desejo Levar Teixeira_ Raimundo Lira __yalmir_Campelo.
a V. Ex~, neste instante, num aparte singelo, o testemunho
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a
de enaltecimento à conduta do Senador e hoje Ministro Alexandre Costa na vida pública brasileira: Há mais de vinte mesa, requerimento que será lido pela sr~ P Secretária.
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É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 368, DE 1993
Requeiro, nos termos do art. 43, II, do Regimento Interno do_ Senado Federal, sejam considerados como de licença
autorizada, os dias 2, 7, 12, 13, 16,22 e 23 de abriU93.
Sala das Sessões, 26 de abril de 1993. -Senadora Júnia
Marise.
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Ltda. para explorar. pelo prazo _de 10 (dez) anos. sem direitode exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Verê, Estado do Paraná".
Por meio da Mensagem Presidencial n• 265, de 1990,
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete
ao Congresso Nacional o referido ato de outorga de_ concessão
de exploração de canal de rádio em- onda média, nos termos
do art. 49, inciso XII, combinado com o § 1• do art. 223,
da Constituição Federal, ato este constante do Decreto Ii~
99.157, de 12 de março de 1990, publicado no Diário Oficial
da União de 13 de março de 1990.
__ .
É a seguinte a composição acionária da Rádio Vale do
Iguaçu do Verê Ltda:
-Antônio Segundo Albertí.. ............... 20.000 ..... cotas
- Olívío Eijledito
20.000 ..... cota5
- Altair Antonio Suzzfn ..... '. ~·.. :..-.-......... 2.0.000 ..... cotas
- Admar José Menegolla .................... 20.000 ..... cotas
-Sérgio COlonhese ........................... 20.000 ... ,.COtaS
Total. .................................................. 100.000._ .. cotas

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A votação
do requerimento fica adiada por falta de quorum.
SObre a mesa, requerimento que -será lido pela S~ P
secretária.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 369, DE 1993
Brasl1ia (DF), 26 de abril de 1993
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência, o apensamento do PLS n~
00337, de 1991, de autoria do Exm• Sr. Senador Fernando
Henrique Cardoso ao PLS n• 00306, de 1991, de autoria do
O presente projeto foi examin3do pela Comissão de CiênExm~' Sr. Senador Valmir Carnpelo, em conformidade com
o art. 258 do Regimento Interno do Senado Federal, tendo cia e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos
em vista que ambos os projetas se complementam na fixação ·Deputados, tendo recebido parecer _favoráveL de seu relator,
de normas para a regulamentação do profissi'otíal de Técnico Deputado Valdenor Guedes e .aprovação da Comissão. Na
Comissão de ConstituiÇãO e Justiça e de Redação daqu~la
em Acupuntura.
Aproveito a -oportunidade para renovar a Vossa Exce- Casa, o Projeto foi considerado jurídico, constitucioilal e vazado em boa técnica legislativa, coTitra os votos dos Deputados
lência protestos de estima c consideração.
Hélio Bicudo, Edésio Passos e Saiidra Starling.
Atenciosamente, Senador Jonas Pinheiro.
Já no Senado, esteve o Projeto nesta Comissão, à dispoO SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- O requeri- sição dos Senhores Senadores para recebimento de emendas,
mento lido será publicado e posteriormente incluído em Or- no prazo regimental, não tendq recebido quaisquer reparos.
dem do Dia, nos termos do art. 255, II,§ 8"', do Regimento
Voto do Relator
Interno.
Diante-da regularidade dos procedimentos e do testemuEsgotado o tempo destinado ao Expediente.
nho ministerial de qUe a Rádio Vale do Iguaçu do Verê Ltda,
Presentes na Casa 37 Srs. Senadores.
atende a todos os requisitos técnicos e legais para recebimento
Passa-se à
da concessão, opinamos pela aprovação do ato, na forma
do presente Projeto -de Decreto Legislativo.
ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O parecer
conclui favoravelmente.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão
-ldo projeto, em turno único.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 5,
Em discussão. (Pausa.)
DE 1992
. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro
(Incluído em Ordem do Dia nos temi_os do art. __ a discussão.
.A votação fica ~diada por falta de quorum.
_
353, p-arágrafo único, do Regiiilentó Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Estáesgo·
Legislativo n" 5, de 1993 (n" 191!92, na Câmara do& tada a matéria constante da Ordem do Dia.
Deputados), que aprova o ato que outorga concessão
Volta-se à lista de oradores.
à Rádio Vale do lguaçu do Verê Ltda., para explorar,
Concedo a palavra ao nobre Senador Álvaro Pacheco.
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
O
SR. ÁLVARO PACHECO (PFL- PI. Pronuncia o
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidaseguinte discurso.)- Sr. Presídente, Srs. Senadores, quando,
de de Verê, Estado do Paraná. (Dependendo de Pare·
na década de 50, o Japão deu início a mudanças em seus
cer.)
sistemas e processos iridustriais, administrativos e gerenciais,
ninguém, absolutamente ninguém- estadista, futurólogo ou
Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo
estudioso dos fenômenos sociOlógicos e econômicos mundiais
o nobre Senador Bello Parga para proferir-pare-ce-(-------previu a verdadeira revolução que essas m_udanças iriam
causar, introduzindo produtos e práticas que passariam, já
0 SR. BELLO PARGA (PFL- MA._F'ara emitir pare·
na década de 60, a dar o_ tom de uma nova era na história
cer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, chega a esta Çomissão,
para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n" 5, de 1992 da humanidade.A valorização dO homem, não a-sua exploi":lÇâo". A identi(n"' 191-B, de 1992, na Câmara dos Deputados), que "aprova
ficação e a eliminação das causas, não _o combate aos efeitos.
o ato que outorga concessão à Rádio Vale do Iguaçu do Verê

Pastro:.. :: :..............
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A decisão fundamentada em processos partiCipativos e em
dados, não em trabalhos isolados e em "achismos". A aceitação e a prática da organização integrai, não a visão rilercanidsta é fragmentária do mundo. Esses os princrpios-, essas·
as premissas do milagre japonês. A aceitação do simples e
do evidente.
Lamentavelmente, ainda: há pessoas e orgariizações que
persistem na negação do simples e do óbvio, disseminando
idéias e praticando ações que desagregam, ao invés de unir,
segregam, ao invés de aproximar, e promovem o retroéesso
ao invés do progresso.
De que outra forma, Sr. Presidente, poderíamos caracterizar esses movimentos localizados que vêm pregando - até
com apoio velado de governos estaduais - a separação dos
Estados do Sul, propondo a criação de um novo país, isolado
da República Federativa do Brasil? E o pior. usando para
isso argumentos capciosos que afrontam_ a ConStituição, os
poderes constituídos e o povo sofrido _do Nordeste?
Chegamos a um ponto tal que os mentores desses movimentos, não satisfeitos com a tentativa de dar aparência moderna a idéiaS retrógradas,_ aiJ?.4a promovem reuniões anunciando formalmente o desmembramento dos três Estados do
Sul do resto do País, cohfórtne_ocórreu -em 17 de· maio do
ano passado no município gaúcho de Santa Cruz do Sul.
A reunião, com direitO, inclusive, a 'registfó ·eni filme
foi denominada "Encontro dos Separatistas Sulinos••, e mereceu reportagem do jornal O Globo, em edição do último dia
19, que informou ainda da: cOnvocação da iinj:trensa pelo Ministro da Justiça, Maurício Corrêa, para advertir os separatistas
de que a Polícia Federal vai investigar os grupos e tentar
identificar as pessoas envolvidas.

Por incrível que pareça, há associações crjadas e até registradas em cartório, estatuindo. o movimeli.Jo separatista "O
Sul é o meu País". Pelo menos é o. que diz o Sr. Franklin
Augusto B. Sternheirn, dirigente da "Sociedade .Amigos do
Paraná", em artigos e vasto material publicitário que vem
dirigindo à imprensa, "esclarecendo" os objetivos do movimento e afirmando que "não preCisamos da república parlamentarista ou presidencialista, não precisámOs daqueles poderes legislativos, pois o Paraná se basta a si próprion.
E o que vem- servindo de justificativa, de bandeira para
esses movimentos? Os teCüi:'sos que os Estados do Sul supostamente destinam, não sabemos como, à melhoria da situação
do povo sofrido da_região Nordeste do Brasil. castig~do sem
clemência pelo flagelo da seca. Os recursos, se_gundo o Sr.
Stetnheim, não estariam sendo utilizados_ de forma correta,
e não existiria-m -perspectivas de mudanças na situação do
Nordeste, pois o problema, segundo ele, é a "elite e o coronelismo da região", que nunca fariam nada para mudar a situação.
E, dando cores sociológicas às suas palavras, prossegue
o Sr. Franklin, com primária e surrada ironia, dizendo: "Parece-nos que os Parlamentares nordestinos e nortistas podem
ser tudo, menos atrasados. É só acompanhar a maneira como
defendem suas posições, seus cargos, seus bolsos".
O Sr. Aureo Mello- Permite-me V. Ex" um aparte?
OSR. ÁLVARÓPACHECO-Ouço V. E>~ com prazer.
O Sr. Aureo Mello - O discurso de V. Exa é extrem;;tmente brasileiro, é um discurso patriótico -por natureza. Realmente, trata-se de um aviso para toda a Nação a respeito
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desses praticantes do crime dê lesa-pátria, que é a tentativa
de fracionarpsta Nação~ este ~ajs.. . _. _
_
Constituímos uma _Federação, isto é, um regime unido
para a defesa não somente militar, como também para a defesa
política e naciOnal. O nosSo caso- nãO é semelha.nte. ao dos
Estados Unidos, por exemplo, ou ao da própria União Sovié~
tica, países estes que constitUíam cOnfederações; as quais eram
órgãos destinados apenas à defesa militar, em que todos se
uniam e em que todos tinham e ainda têm uma legislação
peCUliar. IncluSive, nesses países, há uma diferença muito
grande nas _leis fuiJdameotais: alguns Estados têm pena de
morte, outros já não a_acatam. O Brasil-_desde os tempos
de Getúlio Vargas, período do Estado Novo ~. abebera-se
naquele princípio de que "não há Estados grandes nem pequenos, ricos nem pobres, fortes nem fracos; -grande é apenas
o Brasil". A verdade é que, unidos por um idioma absolutamente idêntico, com ligeiras nuançã.s de sotaques de um lugar
para outro, temos o orgulho de constituirmos uma nação unitária e solidária. Esses elementos que estão surgindo por aí
.,..:..:- quer me parecer - são remanescentes do nazi-fascista,
elementos que ainda não conseguiram extirpar da cabeça as
idéias de Marinetti, de Mussolini e de Adolf Hitler_, não podendo conformar-se com a unificação das raças e dos povos. E
vêem, como conseqüência daquele movimento que se está
observando na Europa, em que estão alijando, cada vez mais,
elementos- até turistas que lá chegam- que não pertencem
à raça que eles julgam possuir. Na verdade, eles estão fazendo
isso muito tarde, porque a miscigenação já se processou. Na
França, por exemplo, a penetração árabe é tão grande que,
hoje em dia, dificilmente, se encontra um grupo francês, uma
ooletividade francesa, uma metade que não seja de origem
árabe, justamente por causa das ex-colónias, cujos colonizados
vieram depois. Eles estão acordando muito tarde. Mas esses
brasileiros, principalmente do Sul, que têm a pretensão de
fazer alguns Brasis, transformar Estados brasileiros em republiquetas, esses cidadãos têm que ser chamados à ordem;
têm que ser devidamente submetidos à alJ._toridade jurídica,
do Ministério· da Justiça, porque não se pode brincar com
isso, pois o "Brasil é uma síntese do mundo; o Brasil é miscigenação; o Brasil é o holandês que foi para o Nordeste, portanto,
é o responsável pelos olhos verdes da população nordestina;
o Brasil é o índio do Norte que foi escravo, porque no Norte
não teve praticamente a escravatura negra; o Brasil é o branco
italiano, alemão que veio para o Sul. V, Ex~ como bom piauiense é um homem que viajou· o mundo inteiro, conhece as civilizações atuais, os Tigres Asiáticos, é um orgulho para o Piauí;
,é, inclusive, homem que venceu no RiO de Janeiro, no campo
mais difícil que um homem pode vencer, que é o campo editorial. O nobre Senador está abordando um assunto _de grande
seriedade que deve ser encaminhado às Forças Armadas, ao
Ministério da Justiça e à Polícia Federal, para que extirpemos
esses criminosos que estão tentando lesai a nossa Pátria. Iria
mais longe, sem dúvida, se o tempo exíguo não sufocasse
os apartes que realmente abusam do direito do orador fala_r.
Parabenizo V. Ex~ Prossiga nobre Senador, abordando esse
assunto, porque, ao mesmo tempo, é altamente melindroso
e sedutor em relação à nossa Pátria. Muito obrigado por V.
Ex~ me permitir, também, colocar algumas palavras no seu
belíssimo discurso.
. O SR. ÁLV ARO.PACHECO- Muito obrigado, Senador
Aureo Mello, por sua lúcida e erudita intervenção.
Prossigo, Sr. Presidente, Srs. Senadore_s.

Abril de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Ao situar os parlamentares nordestinos e o que chama

de "elite e coronelismo", iridisiiritamente, em um mesmo pla~
no, o das aves de rapina, os defensores do movimento Separatista posiCfonam-se como detratores gratuitos e, nó mínimo,
cometem uma indisfarçável injustiça, para não dizer Uma grande ofensa a personagens da nossa história que ·são motivo
de orgulho para o nosso País, como os nordestinos Rui Barbosa, Jorge Amado, Cláudio Pacheco, Tobias Barreto, José
Américo de Almeida, Epitácio Pessoa, Austregésilo de Athayde, para citar aperiãs alguns nomes.
Com essa atitude, os separatistas não· poderiam colher
outra reação que não fosse a de serem tachados Ç.e na:ústas
-como destacou o senador Aureo Mello- rã.cistas-, levianos
e outros adjetivos, e dificilmente poderiam caracterizar-se co~
mo um movimeiltO pOlítico e social íntegro e sério na sua
ação e no seu propósito.
Tenros ·que reconhecer as qualidades de articulista desse
Sr. Franklin, mas melhor faria ele se, ao invés de justificar
o movimento separatista com nteias verdades cem vezeS mais
daninhas que mentiras inteiras, expuse-sse -ã--SitU_açao tal qual
ela se apresenta em toda a sua complexidade, e não procurasse
distorcer fatos, selecionando-os ao sabor dos interesses da
causa espúria que defende.
Destacamos aqui, para realçar o absurdo do movimento,
que reconhecemos não pode ser levado muitd á Sétio, embora
não possamos ignorá-lo, um trecho do manifesto onde se diz
que "a potencialidade deste nosso Sul deixa bem claro que
não podemos abrir mão de nenhum brasileiro, seja de onde
for; pelo menos aqueles que aqui vierem fiâó"sOfrefãõ aS humilhações por que passam Os brasileiros no Japão, EStados Unidos, Europa e até em Portugal". Como se o_ resto do País,
sobretudo os nordestinos, se constituíssem exclusiVamente numa força de trabalho escravo, à disposição desse imaginário
pafs do Sul.
Esquecem-se esses manifestantes de citar acontecimentos
recentes, relatados pela revista Veja, envolvendo medidas adotadas por algumas cidades do Sul, buscando proibir a entrada
de imigrantes que nelas buscam trabalho e vida nova. Não
é isso uma humilhação? Não é isso um desrespeito à Constituição, que assegura aos cidadãos brasileiros a livre locomoção
no território nacional, podendo qualquer pessoa nele entrar,
permanecer ou dele sair, conforme s.uas conyeniências e necessidades? Não é isso criar distinções entre brasileiro_s e ameaçar
a integridade nacional? E não é tudo ísso __ confJonfar a Carta
Magna?
O que os chamados movimentos separatistaS, com apoiO
não explícito até de governadores, não estão_ cons~guindo
perceber é que cumpre dist_i~guir a ação do seu propóSito.
Se a intenção~--como ciriiCameitte pfOclamam, é resolver
a situação do Nordeste, não é separando dele o resto do
Brasil que vamos pôr termo à miséria, ao sofrimento do povo
nordestino. Ainda mais no momento de crise por que passam
o Brasil e as demais nações nesra era da incerteza, em que
o mundo desperta para o advento de uma nova ordem mundial.
E nem é- também cometendo novos erros que deixarão
de gerar novas doenças sociais. Não podemos esquecer-nos
da lição dos filósofos: ••A felicidade não-consiste em curar-se,
sim, em não adoecer jamais".
Há muita gente no Nordeste dizendo amiúde que, se
nos tornássemos independentes, não haveria mais fome nem
indústria da seca, pois iríamos procurar resolver nossos proble-
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mas co_m nossos próprios meios, sem tutelamentos, interferências ou falsas ajudas de fora.
Fronteiras abertas integralmente_e sem limitaçõe-s· a todo
~qualquer investimento nacional ou estrangeiro, livre comércio, portos abertos_, câmbio .li.vr~_,_ paraíso fiscal, _sem_ d(vida
externa,_ total liberdade para o capital estrangeiro -explorar
minérios, mate~ais e os chamados setores estratégicos- Estados do Nordeste, com essas medidas, poderiam transformar-sé
em novos tigres asiáticos na América Latina.
Mas o nosso -patri"otisrifo-, o nosso culto à nacionalidade
e à tradição brasileira estão acima de tudo, e jamais nenhum
s:etOf oU SegmentO da socie~ade nordestina pensou em patro'dõ:lrqualquer moVimeniõ sepa-ràti:Stá, é'mbora isso talvez nos
benefici3.sse m"uíto mais do que a eles, com essa. es_drúxula
~--pre_tensa_sepa~ação -dos Estados do.Sul, . que_ perderiam o
m~rcadQ cativ,o tjue é a base de suas economias.
_Democraticarriente, n_ão podemOs exilai- idéias nem impedir sua propagação. Mas, como representante do Piauí, um
;E,.§~ildo ?empre_ ~fetado pelo flagelo da seca, podemos e deve_mos exigir dos mentores dos moviMentos separatistas que
convidem nossos irmãos sulistas a u_ma maior reflexão, a uma
l?_~s~,mais humana e justa de_soluções que efetivamente aproximem e não distanciem o Brasil âo Sul_do B_rasil do Norte
Nordeste.
- ______ _
Melhor sería para o País se os integrantes dO -mOVimentO
separatista· se articulassem, integrando-se aos nordestinos e
aoS-outtós brasileiros em um novo movimento, o Movime~~o
Pró-Nordeste, que proporia, acompanharia e fisCalizaria, ampliando, a distribuição e a aplicação dos recursos_, _exigindo
o USo da lei nos casos de desvio.S. I!.má·Jé.
A maior e mais predosa herança que Portugal nos deixou
foi a nossa u!lidade territorial, cultural, lingüística e religiosa.
Foiüm prodígio, devido, é claro, em grande parte, ao Tratado
das Tordesilhas, constituir-se o Brasil em metade da América
Latina, depois cOlonizado e integrado pela fantástiCa epopéía ·
das Bandeiras, sem paralelo no mundo. A conquista do oeste
americano, no século passado, aproxima-se um pouco da saga
dos bandeirantes, mas não tem a mesma grandeza nem o
componente heróico que a caracterizou, nem deixou um legado como o_ nosso.
·
...
A força.e a pujança do Brasil e até a sua indestrutibilidade
resultam da nossa integração territorial, social e econômica.
Querer destruir isso em nome de esdrúxulas c3.usas e menores
sentinlent_os de egoísmo e mesquinharia é um crime de lesa-pá_
tria, além de agressão inOminável" à ConstituiÇão.
O povo brasileiro, que se formou e forjOu aqui ao longO
dos últimos quatrocentos anos, com base em portugueses,
índios e africanos, depois mesclado com menores parcelas
de europeus, árabes e japoneses, é um exemplo para·o mundo
de harmonia e ~onvívio social em multitude de raças e credqs
~e não pode jamais ser desmembrado por interesSes menores.
Somos grandes porque somos unidos. Fragmentados nada
seremos. Todo o Brasil é um só Brasil, que é a nossa Pátria
d..:mocrática e indivisível.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!

e

Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Alvaro Pacheco o Sr.
Humberto Lucena, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que- é ocupada pelo Sr. Chagas Rodrigues, r
Vice-Presidente.
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a palavra ao nobre Senador Francis-co Rolle_mberg ..
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, E a cidad,ã, que cu~daya çio ~s_ilo_ çli_sse_: ::P~ixe a· velha aí,
IJ~Q m.~x(!. Já lhe disse para não andar". A senhora foi.colocada
na cadeira e, nesse momento, uma outra virou e disse-me:
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG .(PFL-SE. Pronun- ','De mim tiraram os óculos; como não vejo sem óculos, não
cia o seguinte discurso._ sem revisão do orador._)- Sf. Presiposso andar aqui, no asilo".
dente, Srs. Senadores, talvez não usas·se o final de uma sessão
Ora, Sr. Presid~n~e, Srs. Senadores, não se pode forçar
para falar do assunto que trago -à tribuna neste instante, não
ninguém a amar ninguém, não _se pode obrigar filho a r~veren
fosse a necessidade e a premência de que agora, ainda agora,
ciar pai, mas se pode criar uma lei obrigando os filhos a
este assunto fosse percutido, haja vista que OcUpou os jornã.is
darem aos pais, na velhice, aquilo que, por direito,lhes coube
e a televisão no fim da semana que passou. E este Senador,
na mocidade e na infância, -que é o direito a Unia- pensão
autor do projeto que gerou_'!-_ notícia, em nen11um ínStimte
alimentícia e de provento çle alimentos.
foi apresentado como tal. Estou no CongresSO há 23 anos,
Esse projeto de_lei, de minha au~oria, .foi aprovado na
e .é a primeira vez que vejo um projetõ- Ser fí3nsformado
COmissão _de Constituição, Justiça e. Cidadania, cujo presiem lei, ser sancionado, sem origem, um projetO híbrido.
dente era, na époCa, o Senador Nelson Carneiro; -tramitOu
Mas, Sr. Presidente, antes que comente esses fatos, pero projeto pela Câmara dos Deputados e foi aprovado em
mita-me que, en passant, conte algumas poucas estórias que
sua CCJ, por unanimidade. Posteriormente, volta ao _Senado
fizeram com cjue eu viesse a me preocupar Com o tema.
e é enviado à sanção presidencial. O Senhor Presid_ente da
Sr. Presidente, Srs. Seniidores, _o_ problema da velhice
República o sanciona no dia 20 próximo passado, às vésperas
no Brasil é um problema de amor, de ética, de comportado plebiscito, quando me locomovia pafa Sergipe. Naquele
mento, mas é também, por incrível que pareça, um problema
dia, endereçava-me uma carta o Sr. Ministro da Justiça, MaulegaL
. •
rício Corrêa; nosso car'íssimo companheiro, Senador do DisVotamos no ano retrasado - e fui rel3tor da matéria
trito Federal, no seguinte teor:
no Senado - o antigo Código do Menor, _que tomou um
-"Caríssimo Senador Francisco Rollemberg,
outro nome, que protege a juventude e a adolescência, porque
-Tenho
a elevada satisfação de comuniçar-lhe que _o Excea Constituiç.ão, eô.ffeõutros deveres e obrigações, dispõe que'
lentíssimo
Senhor
Presidente da República acabou de sanciosaúde, educação e p-roteção ao menor são deveres do Estado,·
nar Projeto de Lei de autoria de V. Ex\ que atribui aos
direitos de todos. Contudo, ninguém niúlc-a-díSse-que a proteção àquele que entrou na terceira idade deveria ser dever filhos maiores e capazes o dever de ajudar e amparar seus
pais quel J;ta_velhice, carência ou enfermidade, fícararn.se_m
do Estado.
condiçOes de pfov-er o próprio sustento, com a obrigaçã'o,
O Código Civil Brã.sifeirõ~ Sr. Presidente, Srs.-Senadores,
irrenunciável, de assisti-los e alimentá-los até o _fim_ de__ _s_u_as
em seu art. 399. estabelece que:
vidas.
_
''Art. 399. São devidos os alimeritos quando_ o paCoincidindo a sanção de seu meritório projeto_ com a
rente, que os pretende, não tem bens nem pode prover, minha presença na Pasta da Justiça, regiStro qUe foi com inusipelo seu trabalho, à própria mantença, e o de quem
tada alegria que tive a oportunidade de referendar o ato presise reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do neces- dencial, sobretudo porque acompanhei desde o momento em
_que o ilustre Colega apresentou o projeto, ao qual, inclusive,
sário ao seu sustento.~·
emprestei meu modesto apoio para sua aprovação.
Como brasileiro, permito-me acres_centar que, acompaOra, Sr. Presidente, esse artigo é muito genériCO; não
nhando toda a sua trajetória Parlanientar, sempre preSenciei,
é usado na prátiCa e não conheço - e açp~_dito que os Srs.
Senadores aqui presentes jamais ouviram falar- um parente nas suas propostas legislativas, aprofundada preocupação huque acionasse outro parente, seja qual for o grau de paren- mana, como o demonstrou ao apresentar esse projeto, de
sua exclusiva autoria- qüe, eu diria, é de autoria do Senado
tesco, para obrigá-lo a manter alguém.
Sr. Presidente, para justificar todo esse arrazoado preli- da República e não exclusivamente minha. porque foi votado
e aprovado pelos ilustres membros do Congresso Naçional.
minar, vou· começar narrando-lhes dois fatos.
Certa ocasião, ao operar- umCidãâão, este afirmou-me do Senado e da Câmara dos Deputados - , ora convertido
ser pai de um colega meu, cirurgíão. Fiquei surpreendido; em lei, que somente graças ao seu esforço, pertinácia e dispo- -- --achei mesmo que o paciente, por haver sofrido uma embolia, sição foi possível concretizar-Se. - Aceite, com as minhas congratulações, renovadas expresestava delirando ou tendo algo assim. Procurei o cirurgião
e disse ter operado, no dia anterior, um cidadão que se dizia sões da mais elevada estiina e consideração._
Maurício Corrêa Ministro da Justiça ...
ser seu pai. Este, em resposta, disse-me: "É mesmo, maS
não lhe diga que estou aqui, pois não gosto--desse senhor'_'.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, V. Ex~s estão a me pergunTenho encontrado, Pela vida afora e no meio das m_inhas tar: então, veio cobrar o quê? Sair no rádio, ser citado na
relações de amizade, pessoas que imagiriava-Oifã-s. Quando televisão, ser artigo de jornal? Não vim cobrar nada disso,
Sr. Presidente. Soube dessa aprovação por pessoas no interior
menos espero, sou surpreendido por um casal de velhos em
de Sergipe, que dela haviam tomado conhecimento por rádio
uma vila de quartos, sem esgoto sanitário, sem ágUa; viVendO
da caridade e da pobreza infinita dos seus vizinhos que se e televisão. Nem por isso saí a andar de ceca em Meca gritando
permitem dar-lhes um banho, oferecer-lhes um prato de sopa, que o projeto é meu.
Pç.r~.m, Sr~ Presidente, sou de Sergipe, um Estado pequeum copo de mingau, pentear os seus cabelos, arrumar os
no, onde já houve quem quisesse dizer eu estaria a montar,
seus chine~os. E ressalte-se que os pajens dessas pess<?_as são
se não uma farsa, mas uma piedosa mentira, intitulando-me
de alta proeminência económica mi sociedade em que vivem.
pai de um projeto. E como não é da minha estrutura moral,
Assisti num asi~o, há bem" pouco tempo, a um rapaz tendecidi ocupar a tribuna, nesta tarde, para mais uma vez fazer
~'!Qclo ajudar uma velha que se locomovia ma_l, com moletas.
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constar no que·j.á C"onsta, nós 'AnaiS_· do CO:n&reSSõ Nacional, · nhéirã..:..:.... , te"nd"o-Ô ampli_â_do_ e t~rnaêlO-o_ Capaz de mereCCr,

no Diário do 'Coogressó Nacional, esSe ·prOjetO sanCionado,
que tantos frutos gerou para ó Presidente Itamar Franco·para --minha alegria - ;. porque; -cm todos os !_~gare~ _que
ouvi falar do projeto, era a Sua Excelência que agradeciam
os velhos no Brasil.
O Sr. NelSOn Cairieiro- Permite:. me V. Ex~ um aparte?
O SR. FRANCISCO ROLLEMBElW _:_com prazer;
ouço V.EX'
O Sr. Nelson Cãirieiro' ...:__ iniCúlinlerite, qúêro dizer' que
todos Os que acdnipanham a Vida.poÍítiCa do País e a atividade
parlamentar dos. membros desta Casa sabem não s<:J do alto
espírito público de V. Ex~ cbin'o da sua constante preocupação
com esses problemas que afligem e angustiam· tantOS .Pàtrfcios; aqueles qU:e sofrem, em Sergipe ou oride c:}uer que seja.
as agruras da necessidade. O Código CiVil fala, em geral,
dos deveres -dos 'parentes de um assistir 3o outro. Algumas
ações têm sido excepcionalmente propOsta's em _juízo, embora
sem maiOres repeTCusSóes. A' COnStituiçãO elévóu a iextó da
Léí Magna esse 'dever de os pajs assistirem' aqs_ fiih9S _e_ de
os filhos assistir~~ a.os país. E rã "uina. disposiÇ3õ dã legislação
civil que foi, cOmO outras, transferida-para a órbita do Direito
Constitucional. Mas a Lei n' 8.648, de 20 de abril ae 1993,
que resultou da inicíativa=de V. Ex~, dá ênfasé .:....__e isso é
importante- à convocação de todos a darem ao velho aquilo
que a Constituição exigiu: dignidade. Quarido fui_o Relator
desta matéria, fi'z-questão de incluir, no Capítulo da Farrinia,esta palavra: -dignidade._ Este é o grande mérito do projeto
de V. Ex~: enfatizar-o que está dispCrso na legislação, acrescentando_ o parágrafo único ao -art_. 399 do Código Civil:

a

"ArL 399 .......•...•... ~~--~••~~-~·-·-·-···- .
Parágfáfo único. NO CasO_de Pais que, na velhice,
carência ou- enferinidade, ficaram sem condições de
prover o próprió-SU.steflt~_•. principalmenfe~q-Uando se
despojaram de bens em "favor da prole, cabe, sem perda
de tempo e até em caráter proVision~tl, aos filhos maiores e capazes, o dever de ajudá~los e ampará-los, com
a obrigação irrenunciável de 3.ssistiMlos e alinientá-los
até o final de suas vidas."
Ora, eu ouvi que iSsO é U:in dever do Es!-ado. Não é
toda verdade; como V. Ex~ diz, é um compromisso do amor
o fato de alguém nascer numa fam~_iae, na_ velhice, encor:trar
dos filhos a retribUição devida. O projeto de V. Ex~ nao é
uma novidade porque o direito~dc alimento ~ra recípr?~o.
Mas teve a grande virtude de redigir em termo~ claros, a__:entuando esses deveres e divulgando esse comprom~sso recíproco
entre pais e filhos. De modo que a presença des_se texto na
Legislação brasileira é um estímulo a que os mais velhos se
lembrem que os filhos lhe devem assistência e amparo. E
que os mais moços se compenetrem de que desam~arar 9s
velhos além de ser um indício de mau caráter, é uma mfraçao
aos de~eres da vida familiar. V. Ex~ só merece lpuvores, pois
este projeto não é o primeiro de V. EX~ nesta Casa; constantemente, projetas de sua autoría têm sido v~~dos e ap_ro~ados
aqui. Durante os dois anos em que prc·s1d1 a. Comiss~o de
constíttiição, Justiça e Cidadania, quando sentia necessidade
de um parecer, não só erudito mas preocupado com os problemas humanos, valia-me sempre da possibilidade d~ nomeá-lo
relator. Lembro-me, inclusive, de que V. Ex~ fOI o Relator
de um dos últimos projetas de minha autoria - o -da compa-

de logo, a aprovação da Comissão e, agora, certamente, o
pare_cer favorável na Câmara .dos Deputados. Portanto, a repercussão ~este projeto será grande, tão grande quan~o Jor
a sua difusão,_porque a dificuldade é l~var ao lar_es necessrtados
a existência dessa proposição_. V. Ex~ prestou um serviço aos
que necessitam do amparo dos filhos, mas também prestou
um serviço maior-aos filhos que devem se_compenetrar de
que não podem desamparar os pais necessitados._
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -Senador Nelson
Carneiro, sinto-me profundamente gratifica-do e emocionado
ao ouvir o seu aparte. Pode_ria dizer, sem exagero de retórica,
que meu discurso_ terminaria aqui, com as palavras d~ V.
Ex" E poderia Tr até mais lOnge, dizendo que este_ proJeto,
-em tendo merecido de V. EX~ - paladino das causas sociais
no Brasil -tal apreciação, também poderia encerrar o meu
J1l_an9ato, nesta Legislatura, como Senador da República.
O Sr. Nelson Carneiro~ Então, retiro o aparte.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -V. Ex• deu-me
a_dimensão que jamais sonhei t_er. Orgulho-me disso, Senador,
de ter mereciqo de Nelson Carneiro - Agapito Durão ,- figura exponencial da política brasileira, homem dos mais
sérios, lutadot dos mais aguérridos, paladino do Direito da
Faml1ia no Br'asil, as palavras que V. Ex• pronUnciou nesta
tarde._~ _
~
_
Sr. Presidente, Srs. Senadores, bem que gostaria de continuar, ma~ Nelson Carneiro me faz calar.
O Sr. Carlos "Patro~ínio- Permite V. Ex• um aparte_?
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG- Concedo o apar_te a V. Ex•, Sena:d9r Çarlós Patrocínio. - O Sr. Carlos Patrocínio·- Desculpe-me interrompê-lo
já no ocaso do seu_ pronunciamento, mas gostaria támbém
de me congratular com V. Ex~ quando não vem aqui reivindicar
para si a autoria de um projeto de lei que, na realidade,
foi V. Ex• quem fez tramitar. evidentemente, com o apoio
do então Presidente da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania.
O Sr. Nelson Carneiro_·:-:- Qostaria de esclarecer que apenas presidi a reunião. Apenas votei, assim como fez V. Ex•
O Sr. CarloS--patrocínio - Senador Francisco Róllemberg-, é bem prOvável que, se V. Ex~ tivesse conseguido aprovaium projeto de lei que não fosse de interesse de muitos, sairia
_na imprensa que talvez tivesse sido de sua autoria. Mas, quando V. Ex~ consegue, após muitos anos, ãprovã.r mais um dos
seus projetas de alto interesse social para o País, é necessário
que a Nação fique sabendo. Como V. Ex• bem frisou, deverá
haver alguém no seu Estado que vai dizer: "O Senador Francisco Rollemberg- agora que estamos em vésperas de eleições -:- vai querer reivindicar para si a autoria do proje~o
de lei que o Presidente Itamar Franco s_ancionou". Ouvi
muitas referências à aprovação desse projeto de lei, inclusive
na televisão, e o nome de V. Ex" não foi citado.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -Já houve quem
O dissesse no meu Estado.
O Sr. Carlos Patrocínio- Nãci aparece quem venha enaltecer as qualidades do trabalho efetivo desse ou daquele Parlamentar em prol das causas sociais, mas aparecem muitos para
denegrir e conspurcar o nome daqueles que procuram traba-
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No Estãtuto do Idoso, procuro dar um enfoque dos deve~
lhar e defender com honra o mandado que lhe foi outorgado
pelo. povo do seu_.Estado, GO$~ria de dizer ai.nda que_ t:~c?s, ~6;_"do-_EStado pata cbin ó idoso.' Neste meu projetO, eu trouxe
que instituímoS nó ·ãfublto dá ·comissão_ de Assuntos Sociais p~ra fo.râ do EstadO aqUilO ·que ele jamaiS poderia fazer. Se
uma subcomiSs-ão pãra tratar êSpecifíciinCTite da questão úo o EStado paga 1 milhão e 700 mil cru_zeiros, um salário mínimo,
idoso, apresenta_mos e aprovárilOs um projeto de lei bem inais ao aposentado; se o EStado não lhe dá, na velhice, a sua
abrangente dÓ que este de V. J:..x•, PreocupadO~ Com o auinei:tto casa; se não lhe entrega os remédios de que ele necessita;
da expectativa_ de vida do. povo Prasileiro, hoie, felizmente, se não lhe fornece a alimentação de que ele carece, alguém
aumentada. Atualmente, no Brasil, sabe~se que, ao nascer, tem que fazê~ lo. E se o Estado não pode ser tão assistencialista
tem-se a expectatiVa de viVer CerCa"_de 65 anos. Evidentemente, quanto deveria ser, tem_que caber à família partilhar um pouco
que há os contrastes: o nordestino talvez não tenha a expec- com aqueles que a antecederam, que a geraram, que a criaram
tativa de viver nem 60 anosl Mas no Rio Grande do Sul ~~ muito carinho,_ ~El ~~it? amor: no mais das vezes.
há uma expectativa de vida. de n\ais de 70 ~~Õs. Porian1:ó,
emitiente Senãdor, daqui a poucas déCadas,- teremos uma po. ~ O Sr. 'Ãureo .Mello_ ~ Pe~mite~~e V. Ex~ um aparte?
pulação na faixa· da terceira ídaac de tamahhQ ,consider_~vel,
.·.·O
SR. FRANCISCO ROLLEMBERG- Com prazer,
que ficará abandonada, mesmo porque- V. EX~ frisou ril.Uitó
nobre Senador.
bem - não se pode obrigar •ninguém a go~tar das pessoas
e sabemos que o ~v_elbo, quando ·está imprestável, quando
O Sr. Aureo Mello- Nobre Senador Francis_co_ Rollemdá muito trabalho, é relegado a um segundo plano, é jogado
berg, conhecendo V. Ex~ como conheço, há cerca de oito
na sarjeta. V. Ex~, que é médico, como eu, já teve experiência
ãilós, sei que Se caracténZa, ãrites de tUdo, por ser-uma pesso'a
nesse sentido. Ontem estava no meu Estado e soube que
extremamente -~ím_id~~ V._ Ex~ não gosta de exibiçõe_s, nem
uma velhinha de quem cuidei durante vinte longos anos estaria de proclamações, nem de berros e nem de flàmulas ou "ban~
deiragens". E, realmente, uma pessoa muito retraída. E p-or
moribun4a na sua casa. -TiVe o -cüldado de ir lá e achei que
causa_ disso V. Ex• que_se·_cuide, porque,realmente, os toma~
aquela senhora aihda poderia receber um tratamento qqe aliviasse a sua dispnéia, a falta de ar. Ela estava com insuficiência - -dor_~s de projetas e de idéias estão aí, atentõs, para dizer
respiratória, tialveZ provóca'd'a por um enfiSehl.a pulmonar.
que o projeto é de sua lavra, de sua autoria. Ou então, os
grandes omissos, os grandes irresponsáveis, os chefes do Exe~
Mas a famfiia disse: "Achamos que não compensa levar para
ct.Itivo, que tinham obrigação de proclamar o benefício inicia·
o hospital, porque gasta-se muito e na enferr;taria do INPS
ela não pode receber visitas". Sei que essa velhinha tem as do por" um cõmponente do LegislatiVo, nada dizem; aceitam
tudo apenas como um ato do Congresso, esquecendo~se que
suas economias, tem umas quatro ou cinco casas; que ãluga,
se não tivesse havido aquela sensibilidade criadora, aquela
e sempre cuidou da sua saúde. Pedi a um médicO, meu colega,
pneumologista, quando estava pegando o avião para vir para inteligência que teve a idéia de apresentar a proposição, não
cá, que fosse à casa dessa s_enhora e, se achasse que ela tinha haveria lei, não haveria pareceres, nada haveria! Falo a V.
Ex~ com algun:t COJ?.~ec~mento de causa, pois _fui ~utor de um
condição_ de ainda receber um medicamento endovenqso, um
projeto de lei que mudou a denominação dO Território Federal
vasodilatador, uma soroterapia, oxigênio; qUe ·a levasse para
o hOspital e desse condições para que sua família pudesse de Guaporé para Território de Rondônia. Esse projeto trami~
ali fíCar·. E há outros fatos de que somos.testemunhas,_como tou n_a Comissão de Justiça, em que foi Relator o Deputado
médico, em que os velhos, por já não se prestarem a mais Raimundinho Brito, da Bahia; depois, Veio iio plenário da
Câmara, quando eu ainda era Deputado, sendo aprovado,
nada, foram simplesmente abandonados por suas famílias.
Quero congratular~me com V. _E~ e também com o Senhor à exceção de um voto, o do Deputado Valais de Araújo,
Presidente da República. Sua Excelência tem Se--mariifestado a· ·pedido de interesses locais. Esse projeto veio depois ao
muito preocupado com a decadência na área social em nosso Senado. Mobilizei~me e pedi ao Deputado Gilberto Marinho,
País, e tem procurado sancionar projetas de lej da envergadura que me ajudou muito, e a um Senador do Piauí, sendo o
do apresentado por V. Exa. para minimizar o Sófiimento e projeto aprovado e sancionado. O Marechal_ Rondo o. aliás,
o abandono em que muitos segmentos sóciais_se encoótrarri morava-·na ·mesma rua que eu e_ mandou-me cartas pedindo
em nosso País. Portanto, com a expectativa do aumento da para retirar o projeto, já que era positivista e não queria
população longevo no Brasil, temos mesmo que fazer projetas esse tipo de homenagem; respondi-lhe que aos heróis não
dessa espécie, como fízemos quãhdo instituímos a Subcomis~ cabe informar se devem ou não s_er homenageados. Final~
são do Idoso no _âmbito da Comis.sã9 4e .As.sll;ntos Sociais., mente,_ com o projeto sancíónado, houve uma festa no Palácio
projeto esse que está tramitandO agóra na Cãmaia dos Depu- do_ Catete,· coril gente de todo lado, de toda parte, e háVIã
tados. Temos _-que cuidar dessa. população, ou daqui a be!m aqueles que diziam ser os autores do projeto, que o projeto
pouco tempo não teremos somente crianças de rua - como era delés, que tinha sido sugestão deles. Sei que todo mundo
tem sido falado e decantado - mas tamqém velhos de rua. foi convidado, menos eu. Depois que o prOjeto virou lei Parabéns ao Estado de Sergipe por ter um nome da enverga- eu mudei o mapa do Brasil, essa que é a verdade, trocando
dura e da moral de V. Ex~ dentro desta Casa, e ao Senado o nome do Território de Guaporé por Território de Rondônia
Federal, pois também quero ser co-autor desse projeto, o - nunca houve ninguém no Governo de Rondônia que se
lembrasse de dizer que o projeto foi de autoria do Deputado
que V. Exa já permitiu. Muito obrigado.
Aureo Mello. Somente um ou outro amigo disse isso, em
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG.- Agraae<,;, o
forma de artigo. Agora, na Constituinte, apresentei uma pio:.
ap~rte dC:: V. Ex•, de um colega médico, que vive, como eu,
posiÇãó mandando dar ao soldado da borracha, aquele serino dta-a~d1a do sofrimento humano.
gueiro _que durante- a guerra prestou serviço ao Brasil, uma
Quero dizer também, Senador, que é da minha autoria
gratificação, que ele esta recebendo. Apareceram nada menos
o Estatuto _do Idoso, que se encontra nas mãos do Senador
que uns oito autores da proposição, uns oito colibris voejando
Lucídio Portel~a. para receber parecer.
em torno dessa rosa, e o colibri aqui, que eia O autor do
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piparote inícial- conforme disse o Presidente Ulysses Ül,limarães na ocasião- foi tão- õrilit~dp •.tão 9bsc.ur~ci<;lq, q~e hqj~
em dia, lá na minha terra, o -pessoal talve:z; nem saiba qu~
sou o autor daquela lei, apesar de ter procurado_ o Slndica.to
dos SáirigUeírOS e o dos Trabalhadores da Boiracha. Essas
injustiÇas- são clamorosas para um membro do Legislativo.
V. Ex~ não dê colher de chá; apele aos seus colegas e se
manifeste desta tribuna, que é o nosso clarim, o nosso berro.
a nossa imprensa, da qual cantamos _aquilo que_ fazemos de
benefíciO. Não -é cabotinismo algu_rn. Fazemos o bem e temos
que dizer que o fizemOS, ~po-rqUe _senão haverá i.mia· óriüsSâO
total; seremos sempre injtiSli.Çados e até acusados de omisSos;
medíocres, inúteis, inoperantes! O caso d_e V. Ex~ é típico,
pois vem abordando a causa do idoso; ·pelo menos comigo
pode contar para, cantando, espalhar por toda parte ·aquilo
que V. Ex~ fez - lembrando nossas estrofes camonianas_ das
quais o nobre Presidente deve se recorda( tcío_bem, S. Ex~
que é um humanista. Muito obrigado.

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -Muito obrigado
digo-lhe eu, Senador Aureo Mello, pelo s_eu aparte.
Disse V. Ex" que sou um_ homem tfmido; disse-o bem.
Sou um homem tão tímido que comecei a mirlha: profissão
nos desv_ãos dos hospitais, nas salas de cirurgias, com pouca
gente, pouco barulho c pouca assistência.
Mas, como diiia Ortega y Gassef: uEu sou eu e as minha_s
cii"cunstãncias''. Quando .as minhas circtinstânci3.s- são mais
fortes do_que o meu eu, venho e falo; e. grito também. Neste
instante, pouco importa a autoria; o que importa, o que vale
é que _se conseguiu fazer alguma coisa pelos velhos do Brasil,
e que esta coisa foi conSeguida no Sehado da República.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores.
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) _c_ Concedo
a_ palavra ao nobre Senador João França.
·
O SR. JOÃO FRANÇA (PP- RR. Pronuncia~ o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores-1 o dia 25
de abril de 1993 registrou o segundo ario :ae aniversário" de
falecimento do ex-Governador, ex-Deputado e ex-Senador
de Roraiina, Hélio da Costa Ca!ri:pos.- -- -- Mais uma vez Srs. Senadores venho a esta Tribuna para
reverenciar a memória desse saudoso e ilustre b_rasileiro que,
com trabalho e abnegação, escreveu_ algumas das páginas de
glória do Estado de Roraima e da região- amazônica.
Reverenciar a memória de Hélio Caxllpos é fazer justiça
a um homem cuja história se cOnfunde cOm O passado recente
do Estado de Roraima, um passado de glória e desenvolvimento.
Hélio Campos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, por duas
vezes esteve à frente__ do Governo do ex-Território Federal
de Roraima - períOdo em que-moldou a face daquele que
futuramente seria mais uma unidade da Federação brasileira.
Entre suas obras mais importantes e ainda hoje presentes
em Roraima destacam -se: o antigo Palácio da Cultura que
atualmente é a sede da Assembléia Legislativa de Roraima;
a Compa'!hia de Eletrícidade de Roraima- CER; a Companhia de Aguas e Esgotos de Roraima ..:_ CAER; o antigo
Banco-de Roraima; a Ponte dos -Macuxis; o Aeroporto Internacional de Boa Vista; toda a infia estrutUra -de -Esgotos e
Saneamento Básico existente até hoje em Boa Vista é da
época do Governo de Hélio Campos. Inúmeras foram suas
obras no interior de RoraiMa, tais como: cortSti"üÇão de pontes
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e estradas vicinais interligando praticamente todas as localidades do interior de Estado; na área de Educação inúmeras
fora:m suas ObraS; várias escolas foram construídas na Capital
e no interior; no esporte~ Hélio Campos foi um inceitt'iVador
c_õnstt_uindo o Estádio _Çanarinho e o Giriásid de -Espt)rtes
qué leva o seu' rícime '"GiôãSió Hélio Calripõs"; -tãnlbéiD. 6
Palácio Sede dO Governo de ·Roraima. construído na geStão
de Hélio Ca-q1j;Cis; atualméllte denominado "Palácio Senador
Hélio Camp6s". numa homenagem póstuma ao grande homem público de Roraima.
~
_
A marca: e a imagem de Héli~ _Campos está presente
ai_ndahoje, Srs. Senadores, em todos os rincões de Roraima.
- -- A sua pOstura de hoffiem· íniegro e de administrador aus--- -tero da coisa pública permanece estampada na memória do
provo roraimb\Se~
·' · - ·
,,·~ ,
Hélio Campos foi uril derilõcrata em ·sua época: mesmo
-sendo militar e nomeado para o Governo de Roraima pelo
Govetno Militar, sempre teve no respeito à_ sociedade _c~vil
_um de seus princípios mais admirados. Após deixar o Governo
de Roraima em 1974, Hélio C~rnpos foi eleito duas vezes
Deputado Fe_d_eral e Senador da República, com expressiva
votação nas eleições de 1990 - manda,to este interrOmpido
abruptamente _co·m a sua morte em 25 de abril de 1991..
. . Hoje, dois· ã.nos após o seu falecimento,_ a me_mória de
Hélio CarripoS permanece' vi'va na mente de todos aqueles
que com ele conViVeram.
·.
_
O seu ide~l de lutas et._ prol do Estado de Roraima cOntinua nos ensinando e·íncentivando a buscar_ os objetivos maiores que são ós de melhores dias para o nosso povo.
·
Era o que tinha a dizerl
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues ) -Concedo
a palavra ao nobre Senador Gilberto MiraQ.da. .
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB - AM. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores, o dia d'e· hoje representa um marco significativo para
o aptimorantertto das instituições partidárias e conseqüen---temente para o fortalecimento_ da democracia brasileira.
O ex-Senador Orestes Quércia, renúnCiou, num largo
gesto democrático, a concorrer à reeleição como presidente
do meu partido - o PMDB.
Mostra esse gesto, a coragem e a oportunidade política
de fortalecer ainda mais o PMDB. em torno de ideais comuns,
-VOntades inovadoras, entend~,ndo_ que o partido tem em suas
fileiras grandes e valorosos nomes e _que a renovação é a
grande companheira da democracia.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
.
_ ..
O PMDB tem demonstrado, na longa histõria política
deste País, que é um partido de grandes gestos e profundas
ações empreendedoras que rumam sempre para o desenvolvimento, para a ordem institudo_nal e para o progresso continuado.
Estão de parabéns o meu ·partido, o ex-Senador Orestes
Quércia pelo seu profundo e valoroso gesto, os companheiros
do PMDB pela oportunidade da renovação e o País, por presenciar mais uma vez, o equilíbrio e a ponderação racional
de uma instituição partidária que marca suas ações para um
futuro mais grandioso.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro:
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que flpena.~.o pequcuo p'Qupad.o.r •. o bomem que vi~e do salário,
O SR. JONAS PINHEIRO (PTB -AP. Pronuncia o
~ossa.conttt_lu~r ope.rand? com o F.un_dão~ sem sofrer, qualquer
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.,; e Srs. Senadores,
tipo de preJmzo ou restnções.
__
a Nação respirou aliviada este fim-de-semana, após dias de
- ·Com o anúncio das primeiras medidas resultantes da reu~
grande tensão em·tOfno da reuniãO mini~teiiàl de s~bado'últi
riião ministerial de sábado, aqhei ·que seus resultados, de forma
mo, durante a qual, para tr~?qüifidade ~~fal, ficou pátébte
geral, aten.deram o que dela se esperaya e,po_dem ser,classifique o Governo It,amar 'Franco íiliciã., efetlvanl€nte, suâ áção~
cados de positivos, porque um_dos principais_méritos apresenimbuído nas grandes responsabilidade a el~ atribuídas. ,
tados pelo encontro do ministério foi, Se:frf favor .algUm, a
Dias ãntes da histórica seSsão Se di·sse, com cores de
plena recuperação da credibilidade do Governo. Vítima de
verdade, que o Governo iria cHai" grandes r6sh1ções ao Fundo
pequenas e grandes frustrações, o povo brasileiro, infelizde Aplicação Financeira, o Fundão, que varia de nome de
mente, j~· .estay~ acostumado com os anúncios_freqüentes de
banco a banco, pois ele facilitaria a especulação atraindo granque medidas senam adotad.as para corr~çáo da.economia mas
des investídores. Os boatos persistiram mesmo_ considerando
que não haveria pacotes., atitudes radicais,. e;.de repente, .exo fato de que a maioria esma:ga.dora de apli"tadores no Fundão
plodia- um pacote criando uma infindáyel s~qüência restritiVa.
não passa de simples assalariados, .que vêm nesta prátic'a,
E, ningu~~ pode negar isso .. O povo estava pi-eocupado co-m
a única forma de evitar que. seu dinheiro .seja coúoído pela
esta posstbthdade, Os. boateirO& das "q~iP.tas-feiras".,.o.s._que
violenta inflação ao curso do mêS. l>or ís-sõ; penso e não 'eScoo~
sempre ganham quando o povo per9e, estimulavam este tipo
do esta minha posição, de qy.e•se _o Governo ViC-r a determinar
de rumor que, como de hábito, passOlJ. a circular em todo
sejam feitas restrições ao fune!ionamcnto 'do Fundo._ que para
o BrasiL O gra~de objetivo desta gente, os maléficos.Sangues~
proteção da classe média, de milhões de pequenos investisugas, era, mais uma vez, receber grandes lucros por suas
dores, que .se estabeleça um limite, capaz de identificar e
tr_ansaç.õ~s nas Bolsas. de. Valores.. Isso, é claro,_deixou a popu~
separar o pequeno aplicado r dos grandes manipuladores finan~
lação_tensa,,,e.m ,dúyida, espe:r:ando, mais uma. vez, rec'eber
ceiros, o joio naO-pode se mistp.rar ao trigo, Tenho convicção
um duro golpe-de parte -do Governo. T.ódavia, e .felizmente
plena de que Q Fundão, c;_aso esteja aparecendo como.fator
para todos nós, isso não ocorreu; marite:ve-se, em bom nível,
ruinoso na econoniia nadóiúll e necessite, por isso, mecaa ~edibilidade oficial que sempre fez chegar ã opinião púbÜca
nismos de proteção, deveria estar sujeíto a limiteS _de aplicaa mformação de que não haveria pacotes,, não haveria c;ongelação. Na verdade, e isso é preciso ser dito, nenhum médio
mento, não haveria choques, nada_ seria· feito de fornia radical
ou grande investidor, gente_ que joga com milhões, bilhões
cómo não foi. ·
· :
·
•
no mercado financeiro, vai procurar o Fundão _que é um sisteO
estímulo
a
ser
dado,
daqui
por
diante,
à
agriCUltura
ção dos que -menos remunera o capital aplicado. Se é o que
também me pareceu altamente significativo, por decidir, espemenos paga, mas que se constitui no de mais fácil_aplicação,
roque· de uma vez por todas, o velho problema de se fixar,
is_so quer dizer que o pequeno poupador, aquele que apenas
no campo,~ sua força normal de trabalho .. Xsso vai ser pos.sív.el
~enta proteger o seu dinheiro da inflação, só tem um caminho,
porque o. v.olume de recursQS_estimados para o programa satisJoga-o no Fundão, e vai sacando à medida qu~ as suas despesas
faz as necessidades- do setor. Isso fará c_om que o campo,
vão surgindo. A meu ver, considerando o problema por esta
quase abandonado no que tange às providências governamen~
ótica, acho que aplicações a curto prazo, como o Fundão,
tais de amparo, volte a ser gerador de empregos, absorvendo
não deveriam ser penalizadas com redução-daS taxas de remumão~de~obra, dando meios de__ sobrevivência .a alguns milhões
neração. Os ni3.for-es-ín\iestimt!ntos sirri, estes_sCnlpre que adde pobres e marginalizados patríciOs nossos..
. , . -..
quirissem roupagem de círanda financeira-=-deveriam ser penaliO maior volume de dinheiro para investimentos no setor
zados. Não se pode, e não se deve, castigar os de menor
vai provocar uma reviravolta benéfica-, e as conseqüências
renda, gente cujo dinheiro normalmente é_ escasso, n"ão lhes
que deles advirão, de imediato, garant,irão a absorção de. mais
dando tempo. sequer' em pensar na apiicãÇão especulativa.
mão-de-obras, al!viando as tensões urbaflas: ,Principalnlente
O grande investidor, aqueles que tem disponibilidade de
quando as condições de tempo são adversas e ocorre o triste
bilhões e bilhões de dinheiro, jamaiS perde temoo com o
êxodo rural, que le~a milh~es de pessoas a migrarem rumo
Fundão.
aos grandes centros, principalmente os do litoral.
Acho que, se o Ministro Eliseu Resende está pensando
O incentivo que passará a ser dado à construção ciVil
em restringir os limites opcnitivoS d_o_ F~ndã_o, _(_) projeto do
é, da mesma maneira, altamente proveitoso, pois a atividade
Governo, que ainda vai tramitar no Congresso Nacional, deve~
dá início a um grande ciclo de .dinamização de outros setores
ria sofrer modificações, procurando~se estimular, assim como
da indústria. Quem constrói precisa, necessariamente, de cise faz com a poupança, e até dinamizar ó Fundão. Quero
mento, material elétrico, cerâmicas, canos plásticos, matérias
lembrar que a diferença entre um e outro é clara, muito clara;
hidr~ulico, elétrico-eletróJ!.ico etc. A construção civil, propria~
A poupança;- normalmente, atrai os que dispõe de recursos
não necessários, por exemplo, às suas despesas do mês. Vão _!Ilent~ dita, é o _fim de um procesSo que paSSa por várias
etapas, quer na produção do material empregado na construpara a poupança os que não têm necessidade quase imediata
___ ção, para_ alegria de :_milhões de brasileiros, quer nas várias
dos recursos.
ativid_ades industriais.
Já quem entra no Fundão, a maioria esmagadora, é que
A reunião tão bem conduzida pelo Presidente Itamar
vai precisar fazer saques até diários, as-regraS: do jogo dizem
Franco, que fez questão de combater os_ que acusam o seu
que isso pode ser feito sempre que o aplicador julgar neces~
sário.--- ---Governo de imobilismo, vai expandir formidavelmente o mer~
cado de emprego em vários setores diretamente ligados à
Diante deste quadro, reforça-se a minha imptessão pesconstrução civil. que são amplos, abrangentes, e que necessi~
soal de que deve~se deixa Fundo de Aplicação Financeira
taVam de uma política clara de aquecimento de suas atividades.
como está, mas se houver razões _que levem o Governo a
Os resultados são claros e não _ta_rdarão a ser percebidos
determinar alterações _de_seu funcionamento, que se estabepela sociedade. Haverá, sem dúvida alguma, expansão de
leça um limite, que se criem regras protetoras, permitlndo~se
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atiVidades e, po-rtanto. crescimento·de fluxo econôrtticb·a curto
prazo,"o.que 'será· muito betri recebido por todas. as camadas
sociais.
Não poderia deix3.r de registrar, também, minha alegria
e os aplausos da opinião pública pela firme decisão no Presidente Itamar Franco, que sempre mostrou sUa intenção- de
lutar contra os freqüentes e abusivas aumentos dos remédios
no País. A redução <}a alíquota de importação de medicamentos trará de imediato, tenho absoluta certeza, uma baixa
de preços. Isso-deve ser_encarado como um exemplo, e que
essa linha de conduta· do Presiden_te Itamar seja adotada para
outros importantes setores· de atividades. Não deve o Chefe
do Governo se deter mesmo diante das pressões que todos
nós sabemos a que é submetido: que Sua Excelência ~ntinue
colocando_ os interesses da nacionalidade acima de todas as
coisas:, âa contràriedade dos que sempre ganhsuam fácil, muito
fácil, às custas do povo que sofre.
_..
Tenho certeza, absoluta certe~a, de que os resultados
anunciados após a reunião miniSterial, saudados por todos
como marcantes do iníCioyfétivo e claro· do trabalho adminjsw
trativo· do_ Gove~~ar·Franco, servirão como elemento·
ini?i~or ~c~~ cl_~sen~re·~~a em algu11:s set<;>res e~pre
s~esmo quando 1sso s1gmf1cava um verdade1ro atentado
--------aos grandes interesses populares.
_
Vejo também c_om muita slinpàtiã ·e-ategrrrco fato do
Presidente da República ter chamado os principãis empresários financeirOs do País, representando os conglomerados
dos grandes bancos, para discutir as medidas que serão adotaw
das. Eram tantos os assuD.tos, que uma tarde toda e boa
parte -da noite de domingo não foram suficientes j>afa se estabelecer um acordo. O meu Partido, o PT~. esteve· participando das negociações econô_micas dàs noVas ilfedidas a serem
adotadas pelo Governo, através ·do Ministro da Indústria,
Comércio e Turismo, o ilustre Senador José Eduardo de Andrade Vieira, cuja ação foi altamente produtiva.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, como Líder do PTB, nesta
Casa, deixo registrado nos seus Anais nossa alegria e nossos
aplausos pelos resultados alcançados pela reunião ministerial
de sábado último.

O SR. PRESIJ)ENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Amir Lando. (Pausa.)
S. E~ não se encontra em plenário.
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Esgotou-se,
hoje, o prazo previsto no art. 91, § 3<:>, do Regimento Interno,
sem que tenha sido interposto recurso no sentido de inclusão
em Ordem do Dia dos seguintes projetas: Projeto de Lei
do Senado n' 84, de 1992, de autoria do Senador Josaphat
Marinho, que estende a competência da Justiça do Trabalho
-art. 114 da Constituição Federal; Projeto de Lei do Senado
n"' 132, de 1992, de autoria do Senador Nabor Júnior, que
dispõe sobre a propaganda eleitoral gratuita a ser veiculada
mediante programa ao vivo ou por gravação em fitas magnéticas, nas emissoras retransmissoras de rádio ou televisão,
nas localidades onde inexiste geração de imagem ou de som,
e Projeto de Resolução n' 32, de 1993, apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania como conclusão
de seu Parecer n<:> 105/93, que suspende a execução do § 3"'
do art. 65 da Lei Complementar n' 35. de 1979.
As matérias foram aprovadas em apreciaÇão conclusiva
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Os Projetas de Lei do Senado n"?l' 84 e 132!92, vão à Cãmara dos Deputados, e o Projeto de Resolução n' 32193,
vai à promu
·
Na
in.<1J:i3: do dia 23 do q:n;r~pte, .terminpu o
prazo partt. a '. .,- . tâção de. el,llendas ao Projeto de Lei da
Câmara.n' 2. qe )992 (n' 318191. na Casa.de origem), que
dispõe sObre o contrdto de franquia empresarial- franchising
- e d;: outras pro~dências.
-_
.
, ·o referido J?r .:--o não recebeu emendas.
;:;"' .· A matéria será~.- S\uída em Ordem do Dia oporturia'i.\
mente.
___ _

SÃO OS SEGUINTES OS TEXTOS FINAIS
APROVADOS P LA COMISSÃO DE CONSTITUI. ÇÃO, JUSTIÇA.
!DADANIA:
PROJETO DE LEI D. SENADO N• 84, DE 1992
_
Est~~de a' comp~f cia da Justiça d~ Tr3balho (art.
114 da ConstituiÇão F · eral.)
..
I

O Congesso Nacional decr~tr:
. Art. 1~ Compete àJustiçaqo Trabalho conciliare julgar
os dissídios que tenhãin origem ?o cumprimento de convençõ.es coletiv.as de tra.balho
·~_os colet._iv.os d. e t:ab~lho,
mesmo _quando ocor~am entre~~\.~ -dica tos ou entr~ smdtcato
·de trabalhadores e empregador.~
- -- Art. 29 Esta lei entra em vtgQ! ~a data de sua publicação.
_
.
·., ,_
Art. 3~ Revogam-se as disposições erii çontrário.
'·
PROJETO DE LEI DO SENADO N' q2;1?E 1992
Dispõe sobre a propaganda eleitoral gl-atuita, a ser
veicula~ mediante programa ao vivo oU -por gravação,
em fitas magnéticas, nas emissoras retransmiSs.~ras de
rádio e/ou televisão nas localidades onde inexista geração.
de imagem ou de som.
'
O Congresso Nacional decreta:
-. _'Art. 1• Dê-se ao art. 252 do Código Eleitoral (Lei n'
4.737, de 15 de julho de 1965), a seguinte redação:
•• Art. 252. Nas localidades onde inexista geração de sina:is- de rádio e/ou televisão. a pl-opaganda
eleitoral gratuita deverá ser veiculada mediante programas ao vivo ou gravação em fita magnétíca e lat:Jçada
ao ar por emissora retransmissora.
-Parágrafo único. Os partidos políticos ou coligações deverão constituir comiSsão _especial para Supervisionar o processo de veiculação local da propaganda
eleitoral gratuita, comunicando suas decisões à Justiça
Eleitoral."
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 32, DE 1993
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N'
, DE 1993
Suspende a execução do § 3~ do art. 65 da Lei
Complementar n' 35, de 1979.
O Senado FedÚal resolve:
_ _.
Art. 1" É suspensa a execução do § 3o do art. 65 da
Lei Complementar n' 35. de 1979, introduzido pela Lei Com-

ou a.,.
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plementar n~ 54, de 22 de dezembro de 1986, julgad_o inconsti~
tuêional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Fe"deral.
em 9 de dczem bro de 1987.
Art. 2~ Esta Resoluç_ão entra e_m vigor na dat,a. 4~ sua
publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENT!j: ,(Chagas Rodrigues) - A Presidência convoca sessão conjunta a realizãr-se amanhã, às 19h,
no plenário da Câmara dos Deputados, destinada á apreciação

da Medida Provisória n• 315, de 27 de março de 1993.
A Presidência convoca sessão conjunta a reali:iar-se no
dia 28 pi"óXimo, quãrta-feir3, às !Oh, no plenário da 'cânlara·
dos Deputados, destinada a reverenciar a _memó_ria -_d~ Tifadentes pelo transcurso do bicentenário de sua morte.
O SR- PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai enCerrar os trabalhos,
designando para a próxima sessão ordináriã. a seguin-te-

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO .
N• 5, DE 1993
.
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 353, -párágrafo únii::ó, do Reghrterito Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 5, de 1993 (n' 191/92, na Câmara dos Deputados),

que aprova o ato que outorga concessão à Rádio Vale do
Iguaçu do Verê Ltda, para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Verê, Estado do Parariá, tendo
· · J~arecer fã~or~vet; proferido ep:t Plenário, B.~ljl~or: Sena. dor Bello Parga.

-2PROPOSTA DE EMENDA À CONST!TUIÇÃ.Q
N'7,DE·1992
.
Votação, em segundo turno, da Proposta de Emenda
à COnstituição n97, de 1992, (n9 82!91, na Câmara dos Deputados)," que altera o art. 29 da Constituiçã"o Federal; tendo·
Parecer favor~vel, sob n9 246, de 1992, d_a
- Comi::;são Temporária.
-3-.

PROPOSTA DE EMENDAÀ CONSTITUIÇÁO
N' 23, DE 1991
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda
à Constituição n923, de 1991 (n945/91, na Câmara dos Deputa.dOSy, que dá nova redação ao art. 16 da Constituição Federal,
térido ·
Parecer favorável, sob n9 24, de 1~92, d~
-Comissão Temporária.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigu-.s)-:- Está encer,
r ada a sessão.
(Levanta-se a sessãO às 17 horas.)

República Federativa do Brasil
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 65• SESSÁO, EM 27 DE ABRIL DE
1993

!.l-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Avisos do Ministro da Fazenda
- N~~ 264 e 27ü/93, e·ncamínharido"lnfÜrmações- sÓbr6
quesitos constantes dos Requerimentos n~-213 e 192/93,
de autoria dos Senadores Gilberto Miranda e Bení Veras, ·
respeçtivamente. __
1.2.3 - Ofício do Primeiro Secretário da Câmara dos
Deputados
Encaminhando à revisão" do Senado autógrafo da seguinte matéria:
-Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei âo Sena-

don' 192, de 1991 (n' 2.654/92,-naquelaCasa), de autoria
do Senador Divaldo Suruagy, que altera dispoSitivoS da
Lei n' 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -Código de Processo
Civil.
1.2.3- ·comunicação
-Do Senador Hidekel Freitas, referente- ão seu regresso antecipado ao País.
1.2.4 - Comunicações da Presidência

-Recebimento do Ofício n' S/37/93 (no 44/93, nà
origem), do Governo do Estado da Bahia, solicitando autorização para contratar operação de crédito externo junto
ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID,
no valor equivalente a moe_da nacional a cento e quarenta
e sete milhões _de_ dólares americanos, para os fins que
--- especifica. -- -Escolha do nome da Senadora Eva Blay para integrar a delegação'brasileira, na Conferência L::i~ino-Ame-

ricafla sobre PopUlação e Desenvolvimento, a realizai-se .
no México. AprovadO:
_
- -Deferimento ad referendum do Plenário, dos Re'querimentos n- 360, 361, 365 e 366, .de 1993: Ratificado.
1.2.5- ApreciaçãO de matérias
-RequerimentOs n9~ 367 e 368, de -1993, Üd-os na
sessão anterior. Aprovados.
·
1.2.6- Comunicações da Pres1dência
a i'~dicação do Senhor César Dias, teltã
antenormente, para mtegrar a delc;_gação brasileira à 89~
Conferência Interparlamentar, em Nova Delhi. Aprovada.
·1.2;7- Discursos do Expediente
SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG - Homenagem de pesar pelo falecimentó de Godofredo Diniz
Gôi'iÇàlves.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- O problema da fome e o desperdício de grãos armazenados em
-noSSO País.
SENADOR JARBAS PASSARINHO, como Líder
..;...;.; Elogios ao Ministro Antônio Britto, da Pfevídencia Social, pelo convênio assinado com a ECT, objetivando o
pagamento de pensões e aposenfadorias pelas agências dos
Correios.
··SENADOR ODACIR SOARES, como Líder- Preservação do Banco da Amazónia S.A ~ BASA.
SENADOR MAURO BENEVIDES, como LíderEsclarecimentos prestados pelo Ministro da Agricultura.
Abastecimento e Reforma Agrária. Sr. Lázaro Barboza,
através de carta enviada a S. Ex~, a ptopósíto das críticas
à Si.íã-admiriistração à frente do Ministério.
-~Referente
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EXPEDIENTE
CENTRO OllAP!CO DO SENADO FEDERAL
DIAIUO DO CONORI!aO NACIONAL
Iapr.so aob r•pouabilidade da Maa do S.udo P.Unl

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES
Dire1or.Oera! d.o Seaad.o Pecieral
AGACIEL lJA SILVA MALA

Diretor Eucuavo
LARLllS HOMERO VIEIRA SINA

ASSINATURAS

Diretor AdaiailtratJvo
I.L 1<!: CARLOS BASTOS

~~trai

-.~····~··~·······.. :··:······:··:··············-················.............,.. _ _ _ CzS 70.000,00

Dn:lGt iad11D1&l
fLORIAN AUGUSfO C:OlmNHO MADRUGA

Diretor Ad]uto

"
concess~ç à Rádio Vale do Iguaçu_do- \{er~.Ltda. para
SENADOR MAGNO BACELAR, como L(der explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito -de exclusiSaudações ao Senador Darcy Ribeiro por sua incorporação
à Academia Brasileira de Letras.
-- ~ - - vid~de, _serviço de radiodifusão sonora em andá média na
_cidade· de Veiê, Estado do Paraná. APrm·ado. À Comiss-ão
SENADOR VALMIR CAMPBLO, como Líder Diretora para redação final.
Tránscrição do artigo de autoria de S. Ex~. intitulado "Pre~
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n\'
cipitação Condenável", sobre as conseqüências do desenca:~ · ·
s; de 1993 (n' 191/92, na Câmara dos Deputados). Aprodeamento precoce da campanha à sucessão presideil.cial,
vada.
publicado no jornal Correio Braziliense, de hoje.
Proposta de Emenda à Constituição n' 7, de 1992 (n'
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO- Co:. c82/91, na Câmara dos Deputados), que altera o artigo 29
mentários ao projeto de lei, de iniciativa do Poder Execu~
da Constituição Federal. Votação adiada para audiência
tivo, que trata da restituição do empréstimo compulsório
da Comissão de Constituição, Justiça_e Cidadania. nos terinstituído pelo Decreto~ Lei n9 2.28_8, de 23 de julho de
mos dos Requerimentos n~s 375 e 376/93, lidos e aprovados
. .
. .. . .
nesta. oportunidade.
1986.
SENADOR GILBERTO MIRANDA --" Renúncia
Proposta de Emenda à Coniiituiçao n" 23, de 1991
do ex-GOvernador- Ofestes Quércia à pr"esidência· do
(n'45/91, na Câmara dos Deputados), que dá nova redação
PMDB.
ao art. 16 da Consdtuiçáo Federal. Votação adiadã por
1.2.8 - Requerimentos
falta de quorum.
- N' 370/93, de autoria do Senador Garibaldi Alves
1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia
Filho, solicitando s-eja convocado o Ministro da Fazenda,
SENADOR
NEY SUASSUNA- Morosidade na impara prestar esclarecimento sobre o plano econômico divulplementação das soluções _adotadas pelo Governo Federal
gado pelo Governo no dia 24 último, com pronunciamento
para a seca nordestina. Apelo por medidas de médio e
do Presidente Itamar Franco.
longo prazo de combate à seca.
- N9 371/93, de autoria do Senador Gerson Carrtata,
SENADOR ONOFRE QUINAN -Moção de solidasolidtaiido tramitação- conjunta dos Projetes de Lei da
riedade ao Ministro da Agricultura. Abastecimento e ReCâmara n"s 95/92 e 62/91, com o Projeto de Lei do Senado
forma Agrária, Sr. Lázaro Barbosa.
no 67/92, por tratarem de matérias que versam sobre o
SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO mesmo assunto.
ConSiderações sÕbre o plano econômico do Governo Ita- N' 372/93, de autoria do Senador Amir Lando, solimar Franco, Incompatibilidade entre as propostas do Go~
citando licença nos dias }9, 2, 5, 6, 7, 12,22 e 23 do corrente
vemo Federal e as do Banco Central.
mês. Aprovado.
SENADOR NELSON WEDEKIN- Transcrição da
- N~ 373/93, de autoria do Senador Moisés Abrão,
nota oficial emitida pelo Departamento de Administração
solicítarido licença nos dias V, 2, 7, 12, 13, 14, 15, 16,
da Faculdade de Estudos SociaiS Aplicados da Univer~
19, 20, Z2, 23 e26 do corrente més. Aprovado.
sidade de Brasília, sobre os atributos e qualific3ções do
- N9 374/93, de autoria do Senador Juvêncio Dias,
economista Luiz Fernando Victor.
solicitando licença no período de 2 a 26 do corrente mês.
_ SENADOR JOÃO FRANÇA - Solidariedade aos
Aprovado.
trabalhadores ante a mudança ·nas regras para o s·aqUe
1.2.9 - Comunicação
das importâncias depositadas no Fundo_ de Garantia por
-Da Senadora Eva Blay, de que se ausentará do
TempO de Serviço ~ FGTS.
· ·
País, no período de 27/04/93 a 03/05/93c
1.3- ORDEM DO DIA
1.3.2 - Comunicações da Presidência
Projeto de Decreto Legislativo n' 5, de 1993 (n' 191/92,
,-Término do prazo para apresentação de emendas
na Câmara dos Deputados), que aprova O ãto que outorga
ao Projeto de Lei do Senado n 9 45, de 1993, que altera
o
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S/k-'-'BANESTAÍ>O, no valor- de quinhentos e quarenta
milhões de cruzeiros, destinados a obras de infra-estrutura
naquela municipfl,lidade. Aprovado. À Comissão DiretOra
-Convocação de sessãb extraotdináiia a réalizar~sé
para redação fiiial.
hoje às 18 horas e 10 minutos com nrê:Jem do Dia que
Projeto de_ Resolução !Jo 26, de 1993, que autoriza
designa.
á Prefeitura Murlicipal de Erebango (RS) a contratar opera1.4- ENCERRAMENTO2- ATA DA 66' SESSÃO, EM 27 DE-ABIHL DE- çãO de crédito junto ao Banco do Estado do Rio Grande
d<;> ,Sul S.A.- BANRISUL,no v~!or de hum bilhão, qua1993
renta e quatro· milhões, quiõhentos e setenta e sete mil ·
2.1-ABERTURA
--cruzeiros, dentro do Programa Integrado de Melhoria So2.2-EXPEDIENTE
cial - PIMES, para execução de projetas de desenvol2.2.1 - Comunicações
vfinerito instituciori3.1 e de infra-estrutura urbana. naquela
-Do Senador César Dias, de ausência dos trabalhos
municipalidade. Aprovado. À Comissão Difefóra para reda Casa no período de 6 a 28 do_ corrente.
dação final.
-Do Senador José Paulo Bisol, de ausência das ativiProjeto de Resolução n"' 27, de 1993, que autoriza
dades legislativas do Senado Federal no período de 28
a Prefeitura Municipal de Agudo (RS) a contratar operação
a 30 do corrente.
de crédito junto aõ Banco do_ Estado do Rio Gra-nde do
2.2.2- Requerimentos
Sul - BANRISUL, no valor. de. três bilhões trezentos e
-N' 377, de 1993, de autoria do Senador Almir Gatrinta e sete milhões, duzentos e vinte mil, trezentos e
briel, solicitando sejam consideradas coml.Ylicença autorisessenta e um cruzeiros, dentro do Programa Integrado
zada as faltas referentes aos dias 02, U5,"06, 07, 12 e 13
de Melhoria Social- PIMES, pata execução de proje_tos
do corrente mês. aprovado.
de
infra-estrutura urbana e so.cia_l e de desenvolvimento
- N~ 378, de 1993, de autoria do Senador Almir Gainstitucional naquela municipalidade. Aprovado. À Comisbriel, soliCitando sejam consideradas como licença autorisão Diretora para redação final.
zada as faltas referentes aos dias 15. 16, 19 e 20 do corrente.
Projeto de Resolução n' 28, de 1993, que autoriza
Aprovado.
o Governo do Estado do Paraná a emitir e colocar no
- W 379, de 1993, de autoria do Senador Louremmercado 484.000.000 Letras Financeiras do Tesouro_ do.
berg Nunes Rocha, solicitando sejam consideradas como
Estado do Paraná, destinadas ao refinanciamento de 88%
licença autorizada os dias 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16,
das LFT-PR vencíveis no 1"' semestre de 1993 .. Aprovado.
19, 22, 23, e 26 do corrente mês. Aprovado.
À Comissão Diretora para redação final.
- N' 380, de 1993, de autoria do Senador Divaldo
Projeto de Resolução n"' 29, de 1993, que autoriza
Suruagy, solicitando sejam considerados como licença aua Prefeitura Municipal de Sede Nova - RS, a contratar
torizada os dias 2, 5, 6, 12, 16, 19, 20, 23 e 26 do mês.
operação de crédito junto ao Banco do Estado do Rio
em curso. Aprovado.
Grande do Sul S.A., no valor de Cr$1.495.054.000,00
-No 381, de 1993, de autoria do Senador Cid Sabóia
(um milhão, quatrocentos _e noventa e cinco milhões e
de Carvalho e outros Senhores Senadores, de urgência
cinqüenta e quatro mil cruzeiros). Aprovado. À ComiSsão
para o Projeto de Lei da Câmara no 73/92, que dispõe
Diretora para redação firial.
sobre os incenfivos fiscais para a capacitação tecnológica
Projeto de Resolução n' 30, de 1993, que autoriza
da indústria e da agropecuária, e dá outras providências.
a República Federativa do Brasil a conceder garantia no
- N' 382, de 1993, de autori~ do Senador Pedro Sivalor de FF, 235.000.000,CKJ (duzentos e trinta e_cinco mimon e outros Senhores Senadore_s, solicitando urgência palhões de_francos franceses), à operação já contratada entre
ra o Projeto de Lei da Câmara n~ 3!93~ que iristítui riormas
a EMBRAER- Empresa Brasileir'!: de Aeronáutica S/A
gerais sobre os desportos e dá_ outras providências.
- e o governo francês. AJ;trovado. A Comissão Diretora
para redação final.
2.2.3 - Comunicação da Presid~JJ.cia
-Recebimento do Ofício no S/38, de 1993 (n' 39/93,
2.3.1-- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
na origem) do Presidente do Supremo Tribunal Federal,
-Requerimentos n"" 381 e 382/93, lidos no Expeencaminhando cópia do acórdão proferido por aquela Cordiente da presente sessão. Aprovados.
te, nos autos do RecursQ E:rc.lraordinário no 150.764-1.
- Redações_ finais dos Projetas de Resolução n~$ 24
2.3- ORDEM DO DIA
a 30/93, const~ntes- da Ordem do Dia_ da presente sessão.
Projeto de Resolução no 24, de 1993, que autoriza
Aprovadas nos termos dos Requerimentos n"'s 383 a 389l93.
a Prefeitura Municipal de Mandaguaçu-PR, a contratar opeA promulgação.
ração de crédito junto ao Banco-do Estado do Paraná
2.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima sesSIA- BANESTADO, com recursos do Fundo_ de Desensão.
volvimento Urbano - FDU, no valor de novecentos e
2.4- ENCERRAMENTO
sessenta milhões de cruzeiros, destinados a obras de infra3- ATOS DO PRESIDENTE
estrutura naquela municipalidade. Aprovado. À Comissão
-No' 286 a2.92, de 1993
Diretora para redação final.
4- MESA DlRETORA
Projeto de Resolução n"' 25, de 1993,- que autoriza
5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
a Prefeitura Municipal de Marilena - PR, a contratar
6- COMPOSIÇÃO riAS COMISSÕES PERMAoperação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná
NENTES
a Lei n"' '6.435, de 1977, s·endo que ao ritesmo

oferecidas emendas.

:riãU foram
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Ata da 65a Sessão, em 27 de abril de 1993
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Chagas Rodrigues e Levy Dias
ÀS 14 HORAS E 30MlNUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
.
OS SUS. SENADORES:
Alfredo Campos _ Arnir Lando _ Bello Parga _ Carlos De'Carli
_ Carlos Patrocínio_ Chagas Rodrigues _ Cid Sal>óia de Carvalho
Dario Pereira _Elçfu_ Alvare~
Esperid.ião_ Ai-niil-- ~fãviano
Melo _ l'r:ancisc; R~Ilenili-,~g ._ Garibaldi Alvi'S l'ilhÕ _ Gerson
Camata Gilberto Miranda
Guilherme Pahneira
Humberto
Lucena-- Hydekel Frcita; _ iiam Saraiva_ [rapuan CÕsta Júnior_
Jarbas Passarinho _ João Cahnon _ João França _ João Rocha _
Josaphat Marinho_ José Fogaça_ José Paulo Biso!_ José Sarney
_ Júnia Marise ~-Jutahy Magalhães-_ Juvêncío DlàS ~ LCvy_Dias _
Louremberg N1mes Rocha_ Lourival Baptista_ Lucfdio ~ortella __ _
Magno Bacelar _ Mansueto de Lavor _ Márçio Lacerda _ Mário
Covas
Mauro Bencvides Nabor Jimior _ Ney SllliSstniã
Odacir Soares Pedro Simon- PooróTCixeira- Rachid Saldanha ·
Derzi Raimundo Lira TeotÓnio Vilela Filho:::.Valmir Campelo
WilsÕn Martins.
-- - O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A lista de
presença acusa o comparecimento do 50 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a ·sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1" Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte
EXPEDIENTE

AVISOS
DO MINISTRO DA FAZENDA
Avisos n~ 264/93 e 270/93·, de ·20 ãO-:Eoi-rente-,- encanllRnhando informações sobre os quesitos const~ntes dos Requerimentos n'' 213 e 192, de 1993, de autoria dos Senadores Gilberto Miranda e Bcni V eras, respectivamente.
Foram encaminhados cópias aos requerentes.

OFÍCIO
DO SR. I• SECRETÁRIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS,
Encaminhando -à revisão do Senado autógrafo da seguinte
matéria:
-- ---SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 192, DE 1991
(N• 2.654/92, naquela Casa)
Altera dispositivos da Lei n" 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Ch:il.
-

O CbngresSõ NaCional decieta:
, _____ _
Art. 1• Os arts. 222, 223, 224, 230;238, 239, 241 e
412 da Lei n• 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código
de Pro?esso Civil, _Eassam a ~igorar com_a Seguihte_ redaçã.o:.

4

'Art. 222. A citação será feita pelo correii::), para
qualquer comarca do País, exceto:
a) nas ações de estado;
b) quando for ré pessoa incapaz;
- -c) quando for ré pessoa de direiro público;
d) nos processos de execução;
e) quando o réu residir em local não ate"ndido pela
entrega domiciliar de correspondência;
-0 quando o autor a requerer de outra forma.
Art. 223. Deferida a citação pelo correio, o excrivão ou_chefe da secretaria remeterá ao citando cópias
da petição inicial e do despacho do juiz, eXpr-essãme"rlte
consignada em seu inteiro teor a a9-vertência a que
se refere o art. 285, segunda parte, comunicando, ainR
da, o prazo para a resposta e o juízo e cartório, com
o r_espectivo endereço.
--Parágrafo único~ A carta será registrada para entrega ao citando, exigindoRlhe o carteiro, ao fazer a
entrega, que assine o recibo. Sendo o réu pessoa jurídiR
ca, será válida a entrega a pessoa com poderes de gerênR
cia geral ou de administração.
Art. 224. Far-seRá a citaçiio POr meTO de oficial
de justiça nos casos ressalva"dos_ no art. 222, ou quando
frustrada a citação_ pelo correio.
Art. 230. Nas comarcas contíguas, de fácil comunicação, e nas que se situam na mesma região mettopolitana, o oficial de justiça poderá efetuar cítações
ou intimações em qualquer delas.
.-.................. ·-·; -~·- ..................... -..............4···"-'-'"-•··

Art. 238. Não dispondo a lei de outro modo, _
as intimaçÇ)es $-erão feitas às partes, aos seus representantes legais e aos advogados pel9 correio ou, se presente ~m ~artório, diretamente pelo escrivão ou chefe
de secretaria.
Art. 239. Par-seRá a intfmação por meio de oficial de justiça quando frustrada a realização pelo corR
reio.
Parágrafo único. A certidão de intimação. deve
conter:
I - ·······~··--·~··"--·······""'--·........ -............... .
I I - ...................................... .-.................... .
III - a nota de ciente ou certidão de que o intimaR
do não a apôs.
Art. 241. Começa a correr o prazo:
I - quando a citação ou intimação for pelo cor·
reio, da data de juntada aos autos do aviso de recebi R
mento;
II -quando a citação ou intimação for poi- oficial
de justiça, da data de juntada aos autos do mandato
cumprido;
_
III- quando houver vários réus~ da data de juntada aos autos do último avisO de recebimento ou manR
.dato--eitatório-cumprido~-
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IV- quando o ato se _realizar em cumprimento
de carta de ordem, precatória ou rogatória, da data
de sua juntada aos autos devídame_nte cumprida;
V- quando a citação for por edital, finda a dilação assinada pelo juiz.

Art. 412.
§ 39 A intimação poderá ser feita pelo correio,
sob registro ou com entrega -em mão própria,- qüando
a testemunha tiver residência certa."
Art. 2~ Esta lei entre cm. vigor trinta dias após a data
de sua· publicação.
·
(A Comissão d~ Constituição, Justiça e Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, comunicação que-s-e-rá lida pelo Sr. 1~ Secretário.
É lida a seguinte
Excelentíssimo Senhor
Senador Humberto Lucena
DD. PreSidente do
Senado Federal
Senhor Presidente,
Hydckel FreitaS~ seilã.dor pelo Estado do Rio de Janeiro,
comunica a V. Ex• haver regressado ao PaíS- no dia de __ hoje,
desistirido, portanto, do período restante sulicitado na com uni~
cação_encaminhada à Mesa no dia ZOA-93. __
Sala das Sessões, 26 de abril de 1993. -Senador Hydekel
Freitas.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A comunicação lida vai à publicação.
A Presidência recebeu, do Governo do Estado da Bã.hia-,
o Ofício n' S/37, de 1993 (n' 44/93, na origem), solicitando,
nos termos da Resolução n9 36, de 1992, do Senado Federal,
autorização para contratar operação de crédito externo junto
ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, no
valor equivalente, em moeda nacional, a USS 147,000,000.00
(cento e quarenta e sete milhões de dólares americanos), para
·- --- -·
os fins que especifica.
A matéria ficãi:'á na Secretaria-Geral da Mesa, aguardando complementação de documentos.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presidência propõe ao Plenário -o- nOme· da s-enadora Eva Blay
para integrar a delegação br3:sileira, n~ Confe_rência Latino-Americana sobre População e Desenvolvimento, a realizar-se
no México, no período de 29 de abril a 4 de maio do corrente
ano.
Em votação--a ·pro-p-o-sta.
Os Srs. Senadores que a aprovam que"iram- pe-rmanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Será cumprida a deliberação do Plenário:
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em sessões
anteriores, a Presidência deferiu, ad refe"rendU.m do Plenário,
os Requerimentos n•s 360, 361, 362, 365 e 366, de.\993", dos
Senadores Dario- Pereira, Esperidião Amin,- Darcy Ribeiro
e Francisco Rollemberg, respectivamente, cm que solicitavam
autorização do Senado para se ausentarem dos trabalhos da
Casa, nos períodos que mencionavam.
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Em votação.
Os Srs. Senadores que concordam com a decisão da Presidência, permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Fica ratificada a decisão da Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)-' Em sessão.
anterior fOram lidos os Requerimentos nos 367 e 368, de 1993,
dos Senadoies José Paulo BisOI e Júnia Marise, solícitando,
nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, sejanl
considerados como licença autorizada os períodos que mencionam. .
.
Os requerimentos deixaram de ser votados_, naquela oportitriiâade, por falta de quorum.
Em votação o Requefiiriento n 9 367, de 1993.
Os Srs. Senadores que o aproVam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação o Requerímento no 368, de 1993.
- DS ·srs: SenadoreS- que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Ficam -concedidas as licenças solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presidência submete ao Plenário a indicação, feita anteriOrine.nte,
do nobre Senador César Dias para integrar a delegação brasileira à 89~ Conferência Interparlamentar, em Nova Delhí.
Em vqtação.
-Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Há oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães,
por cessão do Senador Bello Parga.
O Sr. Francisco Rollemberg - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma brevíssima comunicação; sei que o eminente
Senador Jutahy Magalhães compreenderá este meu gesto.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - V. Ex•
tem a palavra, na forma regimental.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL- SE. Para
uma breve comunicações~ Sem revisão_ do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, venho à tribuna, neste instante,
para registrar o falecimento, ontem, em Sergipe, de um dos
seus homens mais· ilustres: Godofredo Diniz Gonçalves.
Godofredo Diniz Gonçalves era daquelas pessoas que
cativavam pela sua maneira de ser, causeur emérito, homem
de palavra fácil, de sorriso alegre; era aquela figura alta, de
olhos claros, de voz macia, de idéias avançadas, que cativaram
os sergipanos por quase um século.
Nasceu o eminente Deputado Federal, Godofredo Diniz
Gonçalves. em Aracaju, em 1898.
Em Aracaju foi Deputado Estadual; foi seu Prefeito_,
n~? ano em que,_eu nascia. Assumiu a Prefeitura em 1935,
deixando-a em 1941; foi Prefeito por seis anos.
Sr. Presidente, cresciouviiido que quase todas aquelas
obras, tudo aquilo que havia de moderno na minha cidade,
na Capital do meu Estado, tinha sido obra daquele homem.
Mas Godofredo Diniz mudou--se para o Rio de Janeiro;
foi Deputado Federal e jornalista; tornou-se depois corretor
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de seguros e passou um longo tempo ausente de Sergipe.

mas não esquecido pelo seu povo.
,
Eis que um- dia desce· ·do avião, em- Aracaju _:__·eu já
era médtcb- Godofredo Diniz Sorrindo, falando com aqueles.
amigos·, parécehdo ·que nunl!a havia deixado aquela cidade
e se dizendo Candidato a prefeito~
' ' l
Fez, pela primeira ve:z em Sergipe, ã campãriha de porta
em porta e a campanha do aperto de mão.' Ninguém acreditava
na sua vitória, ninguém imaginava vê-lo de volta para gerir
os destinos de Aracaju, porque naquela ocasião enfrentaVa, '
como candidato, o Dr. Lucilo Costa Pinto, ·um dos médicos
mais imp0rt3i1tes da rilínhã. ·gei."áÇ'ãõ~
Mas Godofredo Diniz vence a elefçãó,' -é Prefeito, e se
radic.a Qefinitiya~J~-ente eip:~erg!pe; .e tran~(orma Ar.acaju,
mais uma vez; r.enova Ara~j1:1, deixanqq-~- pronta para que
o seu próximo Prefeito, hoje nqsso Gov~rqa,_dpr, pudesse realizar por lá as obras que consolidaram Ara~ju como um das
__ .
Capítais mais belas da região nordestina. _ _
Sr. Presidente, sua cas;;t era um eterno ponto de encQntro.
Todas as tardes e todas as 'Q-Qite_s a cas3. e_stava cheia. Eram
os amigos que o visitavam; eram aqueles que iam levar notícias; eram aqueles que iam beber da sua ·.sabedoria.
Mas, S(. Presidente,- nem tudo é eterno ... E, por_ não
ser eterno, ele nos deixa._ Deixou-nos on_tem~ tendo um úQico
filho, Raymundo MeneZe~_Diniz, também-político, que -foi
nosso companheiro em quatro legislaturas na Câmara Federal.
A eles, à sua irmã, que ainda vive em Sergipe, aos seus netos,
e a Sergipe, como um todo, no registro de. seu falecim~nto,
quero deixar. em nome dos sergipanos que represento, do
meu Partido em Sergipe, o voto -âo mais profundo pesar.
nesta tarde, em que o meu estado já não tem._mais Godofredo
no seio daqueles que alegravam a sua vida, que faziam a:
nossa terra e que ofereceram sua mocidad~,~suas forças, seus
ideais, na construção de um Sergipe melhor.
Era o registro que gostaria de fazer nesta tafde, com
as minhas escusas ao Senador Jutahy Magalhã~s. por ter passa:do à frente de S. Ex~, na lis~a de oradores. Mas S. Ex~ começará
agçra, para alegria e satisfação de todos nós.
Era o que eu tinha a dizer: Sr. Presidente.
1

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) a palavra ao- nobre Sena~or Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃFS (PSDB -

Coricedo

BA Pronuncia

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, novamente vem à baila a· polêmica sobre a
destinação dos produtos agrícolas. É natural o repúdio ao
desperdício de alimentos, pois a população brasileira está passando fome, assim como é inadmis-sível o prejuízo causado
ao País pela rede armazenadora de grãos. O que não se justifica é uma série de acusações lançadas levianamente contra
o Ministério da Agricultura e, mais especificamente, contra
a CONAB, com in-tenções claramente destrutivas, justamente
quando a atual administração busca solucionar irregularidades
cometidas no passado.
Com uma boa dose de sensacionalismo, reportagens jornalísticas consegUiram- atrelar a estocagem de alimentos à miséria nacional, numa correlação bastante atraente para a opinião pública. Tais denúncias surg"ein nõ' exato momento em
q_ue o Presidente Itamar Franco decidiu estabelecer como priondade governamental o combate à fome e à miséria. Enquanto
isso, o setor de abast_ecimento se esforça para desenvolver
inúmeraS ações nas áieãs de produção, sanidade animal, movilllentação de safras e captação de recursos para a comercia-
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.lização da sa:fra em· curso _;. que é a· segunda màiOr sàfra
~a- História 'do' Brasill
t
_
_
·Tanto'a esto-cageíri de ·alim·entôs'quanto a fome nacional
são temas bastante complexos, que merecem uma análise mais
profunda e algumas considerações mais sériâ.S." Criticar sistemas e culpar governantes é mais fácil do que apresentar sugestões construtivas. Permanecemos com velhOs hábitos de laritúrias iriúteiS e de Júlg3mentoS precipitados, que revelam incompreensão e .má-vontade; guándo o que a Nação deseja é ser
esclarecida e bem informada, para, recuperar a ·confiança de
seus dirig"ehtes: - ·
-Neste sentido, ·é-imptirtante lerilbfar que:as fraUdes cometidas 'Pelós proprietários' de armaZéns, as falhas técnicas de
armazenamento de grãos e a: precariedade da malha rodoviária
coletora são questões muito antigas-; anteriores até ao perfodo
do regime militar.
As perdas de grãos, que no Brasil representam cerca
de 20% da colheita-, -são Uma preocupação constante tanto
dos técnicos e proprietários rurais quanto das autoridades
govemarpentais. As falhas no sistema de armazenamento e
o estado pre_cário da: in,aJha" rodovi~ríà Coleiora tambéffi já
fota:_m a~plamente çl_iscutidos, e providêqcias estão sendo tomadas, embora sej3.m tão pouco dJvulgadas.
_ ~É .verda_de qu_e_ a est?cagem de grão~__ assume propo(ções
drásU_caf! 9-~ _prejuízos, e isso aContece no Brasil e no resto
do mundo. As perdas ocorridas na colheita e no armazenamento de milho, soja, arroz, trigo e feijão, na: Safra de 90/91,
super~ram dez milhões de toneladas, causando um _prej~ízo
da ordem de US$ 1,5 bilhão ao País. Já na safra de ~91/92.
essàS perd3.s forain bem menores, ficando em tOrri.o -de US$
700 milhões. A situ~ç~o _peri:nanece ·est_áVd. Para a safra de
92/93, á estimativa é de que fique_rios _mesinós"níveis de 91/92,
segund:> o Instituto~ de Economia Agrícola (IEA), de São
Paulo.
Em. janeiro deste anÕ, os Minis-tros da Agricult~ra e e
dos Transportes apresentaram ao Presidente da República
o Programa de Escoamento da Safra 1992/93- PROSAFRA,
envolvendo não somente os órgãos federais, mas também os
_governos estaduais e münicipáís,- àtravés de suas secretarias,
bem como as representantes de todas as entidades de usuários,
produtores rurais e suas cooperativas e prestadores de serviços
de armazenamento e transporte. O PROSAFRA terrí como
principais objetivos ampliar a competitíVidade externa e interna da agricultura nacional, reduzindo as perdas das safras
e seus custos aos consumidores nacionais e internacionais.
Pode-se afínitar que, no- Brasil, e~i~i~~ ·alimentos em
abundância. Ainda podemos nos vangloriar de uma produção
agrícola que muitos outros países não _têm. As mais recentes
previsões estimam em 62 milhões de toneladas a safra brasileira de 92193 dos principais grãoS: soja, milho, trigo,arroz
e feijão. O que tios fãlta é poder aqU.isHIVo, é ó -dinheiro
para comprar o alimento. Também é verdade que_ a fome
e a miséria atingiram níVeis antes desconhecidos no Brasil.
A injusta distribuição de renda resulta em fartura para alguns
e míngua para muitos. Temos um quadro escabroso que retrata
32 milhões de brasileiros - 115 da população - passando
fome. A partir dessas duas premissas, poderíamos concluir
que o Governo deve distribuír- alimentos para eliminar a miséria?
Os programas sociais são reconhecidamente assistencialistas, funcionam como um paliativo. Não solucionam o problema da miséria, apesar de ser a aliMentação um direito
consagrado na Declaração Universal dos Direitos do Homem.
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Diante da fome, a distribuição de aliQJ.~ntos ,se f~z. n~c~ssiiria
O.Sr- Mauro Benevides- Nobre Senador Jutahy Magae é válida, até como um instrumento para o ·trabalho, E é .... lhães, após o discurso de V, Ex~ ocuparei a 'tribuna desta
justa se há excesso de produção_; M~sm<;> assim, deverá. ser • Casa,_c;omo Líder.t;la bancada do PMDB, para me .reportar
planejada e controlada.
.
igualmente a esse tema, objeto de_ste_ pronunci~m~nto.n,a. tarde
Ningué)?l ignora que as causas da fome se devem muito . - de ,hoje. Na ocasião~. pretend0 l~r u,m~ wn-espondê~;tcia elo.
mais ao qesemprego_e à marginalização social do que ao desMinistro Lázaro Barboza, em, qtJe tQd.as .essa::; dúyidas serão
perdício de grãos. No entanto, freqüe~temente indag~m: se
dissipadas pelas Wormações PO:otidas exatameote no expenão é para alimentar a população carente., com que finalidade
diente enviado pçlo.Ministro. Sei também que, na tarde de
o Governo armazena grãos? Por que o faz? E se esses. grãos · hoje, em uma análise mais ampla da administração Lázaro
apodrecem nos_ armazéns, de quem é,a responsabilidade? O
Barboza, está insçrito para ocupar a tribuna q e~:pinente Senaque pode ser feito para acabar com esses abusos, uma, yerd:;ldor Onofre Quin~n,a ftm de _que,se_ possa demonstrar com
deira afronta a toda uma população famin417 . , , . • ,
absoluta precisão o que tem sido p,trabal~o levado_a efeito
Sr. Presidente, na semana passada, o P,ustr~ Senador Ney. , na P~tél- 9a Agricu.lt~ra pelo ilustre DepUtado por Goi3s.
Maranhão ocupou esta tribuna para manifestar sua preocu~
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- AgradeÇó'a.Y. 'Ex•
pação com _a falta de alimentos para a população carente
pelo aparte e pela infotri'lação·de que V.'Ex• e ciôObre Senador
e demonstrou sua indignação com as denúncias publicadas
Onofre Quinan i{ãbcthltar de aSsuntô idêritico, vez que este
na imprensa, relativas ao desperdício de grãos armazenados.
pronunciamento t'ainbém se baseia em informações que soliSão sentimentos que at~ngeril_ ~uaimente .a. (o_do~ n9s, Parlacitei ao lvfinistério da Agricultura. Como é do meu hábito,
mentares ou não.
tenho Sempre a preocupação de aqui mostrar o que tem sido
realizado neste GOverno. Temos; pois, riJ.Uito a ·conversar soO Senador Ney Maranhão já- teV~ oj>ortúnídade d~ cOor~
bre essa·questão. ' ·
·
·
denar a execução de programas alimentares quando foi SupeA Conab resultou da fusão de três·órgãos -da COBAL,
rintendente da COBAL e bem conhece esta matéria. Dá mes' '
ma forma que o nobre Coleg3., todos itós desejámos afudàr · da Cibiazem e da <Zonipanhia de ·Financiamento da Produção
-'CFP,'feita durarite o Governo -Cbllor. ·Ainda, hoje, téper~
o Presidente Itamar Franco a·soluciOnar o pi-oblema -~a niiséria
cutem os efeitos dessa medida, desprovida de critériOS Cíentí~
que grassa em nosso País. Investir no aperfeiçoamento técnico
ficos ou técnicos. OS: problemas enfrentados hoje pela Conab
da armazenagem de grãos é uma reivindicação antiga de todos
são mais uma conSeqüência de errós cometidos no passado,
que se dediCam à produção agrícola. ~mbora os·grãos armazeque estão explodindo na atual administração e para os quais
nados possam vir a ser utilizados para fins SOciaiS,:a pririCipal
estão sendo buscadas as melhores soluções.
função dos armazéns é a de conservar os estoques regulado~es.
Assim, perderam-se três mil toneladas de alimentos, prinnecessários para conter bs preços dos· prOdutos e ma~ter as.
cipalmente a farinha, no Paraná; ·produção que, após anos
regràs' do mercado no comércio vareji~ta~ A armaz€:hagem
e anos• de descaso, foi inevitavelmente considerada-fora dos
tem ainda um importante papel como instrumento de proteção
padrões de consumo humano. A 'Diretoria da Conab está
ao p-rodutor rural. Durante a safra de verão, ou seja, em
atuando de forma contundente· sobre esses estoques; para
apenas três meses, são colhidos aproximadamente 90"% da
aproveitá-los como ração animal ou_ adubo. Essa perda se
produção de grãos no Brasil. Se toda essa colheita for escoada
deu no final do ano passado e o- armazenador está sendo
de uma vez no mercado, os preços agrícnlas despencam, cauacionado pela Conab para ressarcir o prejuízo, vez que os
sando prejuízos inestimáveis-ao produtor rural.
contratos de armazenagem protegem o Governo contra perO estoque regulador combate a redução da oferta_, evitandas, sendo o armazenador obrigado" a arcar com os ocasionais
do os aumentos abusivas de preços, ou seja, a especulação.
prejuízos.
.. _
_ • , . , - - --- -O mecanismo é simples: quando o preço de determinado ali· ·sr: Presidente.,,Srs. Senadores, vamos dar a CéSar o_ que
mento atinge o patamar máXImo. o GoVe:r-nOTntervém no
é de César. A Conã.b não tem autoriómia para distribuir os
mercado, vendendo o produto para baixar o preço. Quando
grãos estocados, ou seja, para executar programas sociais de
é atiitgido o patamar mínimo. o Governo compra_para elevar
combate à fome. A distribuição de alimentos para a população
o preço. O que se pretende com a armazenagem d~ grãos
~rente é decisão exclusivame_nte política. Da mesina forma,
não é, portanto, o Combate à fome e à miséria, embora o
a Conab não tem poder de polícia para agir contra os fraudasistema contribua para minimizar os custos dos alimentos.
dores dos produtos penhorados, contra os depositáriOs infi"éis.
A· CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento , Quanto. à responsabilidade pela fiscalização dos estoques, cabe
ao Banco do Brasil, que é contratado pela Conab para tal
--administra o estoque regulador de alimentos e organiza
fim.
os leilões, via bolsas de mercadorias, quando os preços de
É óbvio que ii::tformações técnicas fundamentam medidas
atacado ultrapassam o Preço de Liberação de Estoque (PLE).
políticas, e a Conab presta este serviço, informando sobre
Com a fmalidade de contiibuir com propostas de ações de
as condições do produto armazenado e sobre a posição do
curto e médio prazo, a CONAB apresentou ao Presidente
mercado.
A título de exemplo, a distribuição de 100 mil tonelaItamar Franco o ''Plano Emergencial de Abastecimento Alimentar", que deverá guiar as açóes governamentais nos próxi- ~ das de feijão à população carente teve origem na superlotação
dos armazéns no Sul do País, que precisavam ser esvaziados
mos dois anos.
pa:ra receber a nova· safra, por causa do excisso~de Piodução.
Esse feijão, da saira 91192, foi distribuído a 4.300 municípios
O Sr. Mauro Benevides - Permite-me V. Ex~ um aparte,
pelo Ministério do Bem-Estar Social, com supervisão do Exérnobre Senador Jutahy Magalhães?
cito, já tendo sido operados mais de 60% do programa.
A Conab herdou o pro}>lema de armazenagem e as dificuldades de fiscalização. E não é tarefa simples nem fácil comO SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com todo o prazer,
bater os desvios e as trocas de produtos nos armazéns. Há
ouço o aparte do nobre Senador Mauro Benevides.
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excelentes armazenadores, mas, como sempre, há os espertos,

três anos; o feijão, por dois anos; e o arroz. por cinco ou
descuidados e os inescrupulosos. Existem rigorOsos critérios _ seis anos. Mas só guardar não basta. É predso, ainda, controlar as pragas nos armazéns, pOique a ação delas provoca perdas
para a seleção de armazéns estocadores, mas a inspeção sistetanto na qualidade, quanto na quantidade do produto.
mática, feita pelo Banco do Brasil, limita-se a cancelar o credenciamento quando o_ estoque não confere, em qualidade
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é hora .Ot investir na agri~
ou quantidade.
cultura. É hora de com\)ater a especulação, de eliminar o
desperdício e de_minimi~ar os prejufzos _na produção agrícola.
O Sr. Ney Suassuna- Permite-me V. Ex~ um aparte?
A população está faminta, e somos capazes de produzir mais_.
O Sr. JUTAHY MAGALHÃES- Com prazer Senador- O Presidente Itamar Franco jâ ac:_:enou n_esse sentido. Agora,
Ney Suassuna.
Sua Excelência conta_ GOIP _a boa vontade de toda a Nação
brasileira.
O Sr. Ney Suassuna- Nobre Senador, está patente pelo
Em vez de nos_ ocuparmos com denúncias já' suficienque__V Ex~ está dizendo, e todos sabem_os_, que os erros não
temente exploradas pela imprensa, genéricas e depreciadoras,
são de hoje, não são do Governo Itamar Franco, eles vêm
ou com as possíveis trocas de nomes de Minístros, un1 passade bastante tempo. No entanto, sem que penalize absolutatempo fútil e desgastante, podemos partir para outro tipo
mente a administração atual, podíamos tentar salvar um pouco
de mudança, trazendo novas idéia~, novos comportamentos
esses estoques, próximos do prazo máximo de utilização, tale uma nova postura, mais cívica, com maior disposição para
vez tentando minorar a fome da região Nordeste, fazendo
o trabalho. E disso que o Brasil precisa.
o pagamento de uma parcela em dinheiro e uma parcela em
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
alimentos. TemoS certeza de que a culpa não é da administração atual, mas talvez pudéssemos agilizar um pouco mais
O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente, peço a palavra
distribuindo essa parcela de alimentos à-população nordestina.
comç>
Líder, por cessão do Senador Esperidião Amin.
Muito o_brigado, nobre Senador.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Agradeço a V. Ex•
pelo aparte, que nos sugere o que é feitO na attfalídade, porque
o mesmo que foi feító ·com o feijão poderá também ser feito
com outros produtos.
É preocupação do Governo não deixar ó estoque apodrecer. Infelizmente, as condições de fiscalizãção ainda não são
perfeitas, adequadas, mas melhoramos em parte e muito ainda
precisa ser feitõ. -Recentemente, a Conab descredenciou 7.500 armazéns,
tendo um trabalho enorme, e algumas centenas de proprietários estão sendo processados por não-cumprimento das cláusulas contratuais. A partir do momento em que o produtor
vende sua safra para o Governo, o produto fica penhorado,
passa a pertencer ao Governo Federal, uma vez que foi comprado com recursos do Tesouro Nacional, repassados pelo
Banco do Brasil. Se as condições contratuais não são _cum~
pridas e o estoque apodrece, isso é crime, é caso de polícia.
s-as:taae: C:Uipài o Governo por faitas cometidas por particulares desonestos!
A rede armazenadora da Conab é muito pequena, atinge
cerca de 10% da safra. Todo o mais é armazenado por particu~
lares, como acontece em quase todos os países do mundo.
A solução-ideal para o aproveitamento máximo possível da
safra agrícola é o armazenamento dos grãos na própria fazenda. O sistema de processamento~ com limpeza, secagem e
armazenamento junto ao local da plantação reduz a movimentação da colheita, permite economia em transplante e dimfli.ui
o passeio da safra por cooperativas e armazéns de beneficiamento. Logo, uma das formas de se evitar_o_d_e_sperdício de
gráos seria investir em unidades armazenadoras nas fazendas.
A situação real é que os ·custos para a construção de
um silo giram cm torno de 40 a 50 dólares por tonelada.
A maioria dos produtores rurais não pode bancar essas instalações com seus próprios recursos. Por is·so, nas fazendas b1asileiras a armazenagem comporta apenas 5% do total da safra.
Na Argentina, esse número sobe para 35%;-na Fi'ançã., 25%,
e, nos Estados Unidos, 50%.
·
··
Grãos bem armazenados, em silos com aer-ação-suficiente,
conservam-se por bastante tempo. Em condições ótimás, o
milho aguenta até oito anos armazenado. A soja, devido ao
alto teor de óleo, pode ficar armazenada durante .no máximo ·

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) tem a palavra, na forma regimental.

V. Ex'

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Como Líder,
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senãdores, como "Líder de U:m partido
que não está inscrito entre os que apóiam---o ·ooverncç estou
cumprindo um dever de justiça, que é_ fazer um elogio ao
MiniStro da Previdência Social, nosso par na Câmara, o Depu~
tado António Brito. S. Ex\ na sexta~feira passada, dia 23,
em Belém do Pará, presidiu uma cerimónia que significa uma
conquista, por muito tempo desejada e até aqui não atingida,
que era fazer com que os aposentados no campo pudessem
receber a sua aposentadoria na própria sede do seu município.
Os Estados da Amazónia, sobretudo, mostram o quanto
isso era absolutamente necessário.
Ainda, ao tempo em que fui Ministro da Previdência
e-AsSiSteneia SoCial~ hó -oove-rno Flgüeire-dó-, tentei -e-ssa-soJu:
ção e não pude obtê~ la. Na ocasião, o meio salário míniril-oqUe era pãgo -e Colegas da área da Am~ónia sabe01 __que
é verdade - já era mais do que o que alguns municípios
pagavam para suas professoras. mas os aposentados gastavam
na viagem que faziam. Muitas vezes, uma viagem de barco
para chegarem a um município, onde existia uma casa bancária
em que se fazia o pagainento, tinha a duração de 10 horas.
Com isso, o meio salário mínimo virava um quarto e ai'lda
com as despesas da estada no local de recebimento, acabava
virando menos do que isso!
De ma~eira que agora o ;Ministro António Britto canse~
guiu o apoio_ que na ocasião não tivemos e o pagamento será
feito nas agências dos Correios. Como sabemos, houve momento em que, dirigindo o Mobral, tivemos no Ministério
da Educação um número de sedes do Mobral só comparável
ao número de agências de Correios instaladas no Brasil.
Então, esta facilidade proporcionou aos aposentados re~
ceberem a sua aposentadoria sem prejuízo.
V. Ex~, Senador Chagas Rodrigues,- que nos preside neste
momento, deve naturalmente estar informado de que um dos
Estados mais beneficiados será o Piauí.
Tenho aqui um documento que passarei à Taquigrafia
onde se vê que para o Piauí- onde gfande parte dos mui!icí-

----~~~~~~~~~~-
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pios não tem casa bancária -·serão enviados 6g_~839 benefícios, para 70 municípios.
- ·
· ~ No caso ·cto Amazonas está começando um projeto experimental, com bom resultado, e no caso do Pará são 54 municípios a serem beneficiados.
S. Ex•, o Ministro -da Previdência, presidiu, corno eu

disse, essa reuniãó Com a presença do Governador Jáder Barbalho quando assinou convênio Com a Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos, todos elogiando a effCiênci3 coin
que hoje, noo Brasp, funcionam os COrreios e Telégrafos.
O Sr._Qdacir Soares- Permite-me V. EX" um aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO- Com muito prazer.
O Sr. OdacirSoarfS -:..:_Nobre Senador Jarbas Passarinho,
queria neste aparte ao discurso de V. Ex~, que registra com
júbilo esse acontecimento no Estado do Pará, chamar a aten~
ção para um fato que é símples, mas que pode, de certo
modo, tumultuar o pagamento a ser feito pelas agências dos
Correios. É que os Correios são hoje uiila empresa pUblica
que, ao longo desses últimos anos, vem procurando enxugar
a sua estrutura administrativa, de modo que possa, a cada
ano, a apresentar resultados financeiros positivos aO País.
E as inform-aÇõ_Cs que eu-tenhO, priilcípalmerite do meu Esta~
do, relativamente a esse convênio ou a convênios desse tipo
que vêm sendo assinados pelo Ministério da Previdência Social, é que, apesar de a intenção ser boa, porque também
objetiva diminuir os custos da própria Previdência, a grande
maioria das agências dos Correios em Rondônia tem dificul~
dade de pessoaL O mesmo se repete com O Banco do Brasil,
em Rondônia, que está com uma defasagem -de pessoal. Se
fosse possível medir, do ponto de vista quantitativo, o Banco
do Brasil precisaria hoje do dobro de funcionáiios que tem.
A mesma coisa acOntece com a Caixa Econdmica: Federal,
que também precisaria ter o dobro de funcionários. Em alguns
locais de Rondônia não há agências dos Correios. Inclusive,
são particulares, através_do sistema de franchising, que exploram essas tarefas que são típicas dos Correios. De modo que
a iniciativa do Ministro é positiva, mas devemos ter certa
medida em que se constitui realidade essa defasagem de pes~
soai, essa necessidade de pessoal com que hoje vivem os Cor~
reios e Telégrafos.
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S. Ex~ não mudou a equipe. S. Ex~ chegou e aproveitou tudo
aquilo que O nosso colega Reinhold Stephanes fez para substituir, como substituiu com êXito, i. adminiStração. Magri. O
Ministro An-tônio Brltto aproveitou-se, exatamente, do escjueriia desses funcionários e com eles e_stá realizando uma excelente administração.
O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO- Pois não. Ouço o apar·
te do nobre Líder Mauro Benevides.
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Jarbas Passarinho, regozijo-me pela presença: de V. Ex• na tribuna, neste
instante, com o objetivo de enaltecer o trabalho notadamente
profícuo que vem levando a efeito o Sr. Ministro Antônio
Britto à frente da Pasta da PTevidê_nCiã- SOda]. Diria mã.fS.
Na semana passada, participei de um jantar com o Ministro
Antônio Britto, oferecido pelos fiscais da Previdência e, naqueles instantes que antecederam ao jantar, o Ministro fez
para todos nós -para o SenadOr Aureo Mello, que estava
presente, e para vários Deputados, como o Deputado Eule{
Ribeiro e o Deputado José Luiz Clerot e algumas outras figuras da Câmara dos Deputados -uma retrospectiva do que
significara aquela fase do Ministro Reinhold Stephanes, a qual
S. Ex• enalteceu como, realmente. uma gestão muito equilibrada e fecunda- aquilo que, durante a sua ge~tão, já lhe
fora possível empreender em favor daquela Pasta e, sobretudo, dos seus beneficiários. Portanto, neste instante, ao aparteá-lo, desejo expressar o meu regozijo por Vé-10 na tribuna,
neste instante, com a sua indiscutível autoridade, figura que
é das mais pre_eminentes da vida pública brasileira ....
O SR. JARBAS PASSARINHO- Muito obrigado a V.

Ex•
O Sr. Mauro Benevides- ... tendo exercido com prqfidência indiscutível, o Ministério da Previdência numa opOrtu~
nidade anterior. Portanto, a nossa manifestação é de imensa
alegria por vê-lo ocupar a tribuna e enaltecer o Ministro da
pr_ev!dência pelo excelente trabalho que vem levando a efeito
à frente daquela importante pasta ministerial.

O SR. JARBAS PASSARINHO - Acolho o aparte de
V. Ex~ e o recolho também porque s6 posso fazer a restrição
à parte em que V. Ex• me elogia; no resto estou inteiramente
O SR. JARBAS PASSARINHO - O aparte de V. Ex<
de acordo. Creio que tenho, realmente, alguma autoridade
é muito oportuno. Lembra-me, por exemplo, quando tentei,
para poder saudar essa decisão do Ministro António Britto,
como Ministro do Governo do Presidente Figueiredo nessa
Pasta, fazer com que os Correios da cidade de Oriximiná, até porque na cerímônia presidida pelo Governador Jader
Barbalho, que fora, por seu turno igualmente Ministro da
no Pará, efetuasse o pagamento dos aposentados na cidade
Previdência e Assistência So.cial, foi re_ssaltado que nenhum
de Faro. E não foi" possível, porque havia o impedimento
- inclusive os sindicatos não aceitavam - devido ao perigo de nós dois conseguiu, naquela altura, o que o Ministro conque os funciOnários dos Correio-s teriam ao fazer o transporte - segue.
O aparte fundamental do Senador Odacir me leva a não
de dinheiro. Isso ainda pode existir porque, naqUela altura,
ter preocupação maior. Veja V. Ex~ o que diz o documentoem Faro, cOnseguimos com dificuldade estabelecer uma agên~
.do Ministro, referentemente ao Estado do Piauí:
cia dos Correios.
O argumento de V. _Ex• é procedente. Não .dimin_ui_ern.
"Será o principal Estado a ser atendido, já que
nada, entretanto., o elogio que estamos fazendo ao Ministro
dos seus 148 municípios apenas 45 têm bancos e 20
da Previdência, e nem V. Ex~ pretendeu isto ...
têm agências dos Correios."
O Sr. Odacir Soares - Solidarizo-_me, inclusive, com
o Sr. Ministro da Previdência Social...
Então, veja V. Ex~ que haverá certa dificuldade para
cumprir essa decisão. A partir do momento em que 45 cidades
O SR. JARBAS PASSARINHO- ... porque foi um avantêm bancos e 20 têm agências dos Correios, do total de 148
ço bastante grande que S. Ex~ alcançou. E mais ainda. veja
municípios, 65 devem ser beneficiádos por esse trabalho.
V. Ex~ o que eu ressalto especialmente na atividade do MinisComo vaj ser feito i_s_so? Natur.almente, há uma previsão ..
tro Antônio Britto. É que S. Ex* teve o cuidado de não fazer
ç!_o Ministro, a partir do momento em que as agências dos .
o que infelizmente é matéria comum acontecer n_o .Brasil;
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sacrificados nb recebimento dê seus benefícios, pÚdeM
· rão comparecer·à agência dos Correios âe sua cidade
para recebê-los. É uma solução justa, pois muitos deles
p;3.ssavam meses sem receber ou percorriam distâncias
de até 600Km para receber."

Correios vão se deslocar para chegar onde não existem postos
dos Correios, onde não existem bancos.
Era esse o objetivo, Sr. Pre-sidente, Srs. Senadores, como

salientado pelo Líder do PMDB. E, falando em nome da
Lideranç-a: d.õ. ·meu Partido~ 'quero ·cumprimentar o GOverno
na pessoa do Ministro Antônio Britto.(Muito bem!)
_
DOCUMENTO A QUE SEREFE[IE o SR. JARBAS PASSARINHO EM SEU DISCURSO:
NOTIPREV
MinistériO da Previdência SoCiãl
Gabinete do MiniStro
Assessoria de Comünicaçãó Social
. NOTIPREV N' 48/93
' •
Aposentados e Pensionistas de
cidades do Pará sem bancos vão
receber seus benefícios nos Correios.

A partir deste mês, os aposentados e pensionistas da
Previdência Social, que moram em localidades onde não existem agências bancárias, vão poder receber seus benefícios
através das agências dos Correios. Contrato de Cooperação
nesse sentido vai ser assinado na próxima semana pelo MinisM
tro da Previdência Social, oom o objetivo de evitar que aposenM
tados e pensionistas façam longos deslocamentos até os centros
urbanos mais próximos para receber seus benefícios. O novo
sistema é reivindicado pelas lideranças dos aposentados e penM
sionistas.
"A Previdência terá que estar- Sempre perto de
seus benefidãiios, aposentados--e-pensiOnistas-:....:... disse
o Ministro Antônio 'Britto. Desde qUe tomei conheciM
menta do problema, empenheiMme numa solução. Finalmente, podemos anunciar que estes brasileiros. tão

Os primeiros estados a terem benefícios pagos pelos Correios sãO Amazonas, onde os pagamentos vinham sendo feitos
ein Caráter experimental, Maranhão, Pará, Piauí, Roraíma
e Amapá. Até o início do próximo semestre, o atendimento
será estendido a Tocantins. A Diretoria do Seguro Social
-do INSS já preparou as transferências dos benefícios para
as agências dos Correios. O Piauí será o principal estado a
ser atendido já que dos seus 148 municípios apenas 45_ têm
bancos e 20 têm ECT. Os ou fioS _33_ nã:o têm banco e n_em
ECT.
No Estado do Amazonas, 9.012 benefíCios serâci trã:ii:Sferidos para 27 municípios onde funcionam agências dós co-rreios mais próximas de seus beneficiários. No Maranbão,
32.296 benefícios serão divididos entre agências de 37 municípios. No Piauí, serão enviados 69-839 benefícios para 70 nitiriicípios. No Amapá, agências de dois municípios receberão
838 benefícios.- Em Roraima, ainda está sendo totalizado o
número de benefícios a serem transferidos para as agências
dos Correios em dois mu,nicípíos. No Pará, 54 munícípios
vão passar a pagar 30.075 benefícios através de suas agê"ncias
dos Correios, algumas delas, inclusive, são postos_ vola~tes
da ECT.
A transferência dos benefícios para essas localidades vai
começar a ter efeito a partir .da competência abril, a ser paga
no mês de maio.
·
Relação dos Municípios por Estado que serão atendidõs
- -pela ECT, com a quantidade de Benefícios.

QOAHTIDADE
ESTADOS
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QOAIITJ:DADE

DE

DE

IIUHJ:CÍPJ:OS

BENEF'ÍCIOS

AMAZONAS

27

9.012

MARANHAo

37

32.296

PARÁ

54

30.075

PIAUí

70

69.839

RORAJ:MA

3

*

AMAPÁ

2

838

* :

em fase de totalização.
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Eis a relação dos munidpios do .Estado do Pará onde
os aposentados e pensionistas reêeb~rão noS CorTeios:

Quantidade

Municípios

Áfua
Arapixuna
Acará
Agua Azul do Norte

Anajás '
Aveird-- ·

·'

Borrifo
Bujaru-

Bagre
Brejo Grande Araguaia

Calçoene
Chaves
Cai"tiaí
Curuá
Curupaiti
CUruçambaba

Cãndido Mendes
Cuúalinho
Cachoeira do Arari
Colares
Faro
GarraiãO-do Norte
Godofredo Viana

Gorete

Guru pá
Inhangapi

Juruti
Juaba
Limoeiro do Ajuru
Luiz Domínguez-

709
395
1.384
128
308
132

548
1.033
493

'341

.. 37
390
615
318
660 .
718
.779
797
840
3.50
753
442
114

424
632
797
1.330
1.036
425
242

Magalhães Barata

521

Mauá
Melgaço

593

951

Oeiras do Pará

715

Ourilândia do Norte
Pacajás

427
53
98

Peixe Boi

Portel
Porto de Moz

Prainha
Prirriavera
São Caetano Odivelas

Santa Cruz do Arari
Santarém Novo
Salvaterra
S.João de Pírabas

São João do Araguaia
São Sebastião Boavista
Tracuatcua
Vila Nova Olinda
Vila Santa Luzia
VizeU

110

_486
357
934
1.078
231
9

900
851
900
511

580
591
738
487

Total
Comunicado
A Previdéncia Social em: Pará
Benefícios em manutenção pagos em (Mar):

22-4-1993
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Urbanos~·'·-· 109.159.(41,08 %)
Rurais - . .... 156.538. (58,92 %)
.. Total - ""' 265.697.

Valores pagos:
Urbanos~ .. ,., Cr$372.123.942.800,00 (56,75 %)
RuraiS ~ ... :. Cr$283.565.768.300,00 (43,25 %)

Total - ... , .. Cr$655.689.711.100,00
Diferença do 147%-26.955- Cr$37,6 bilhões
Benefícios com mais de 45 dias (De 21-10-92 a 31-3-93):
Total
- 30.512
Valor com correção - 73.082
Valor sem correção- Cr$ 89,0 bilhões
Valor com correção- Cr$154,1 bilhões
Benefícios concedidos· effi 92: • .

...

Urbanos - 11.569
Rurais -17.175
Total - 28.744

.

··

Benefícios concedidos em 93 (Mar)

Urbanos-2.336
Rurais -7.095
Total -9.431
. -·Benefícios represados em· 30-3-93 no JNSS:

• Total

~3.046

Benefícios de Invalidez sob revisão até 2-4-'93:

Total

~6.926

RevistOs·

-6.926

Mantidos
-4.929
Cancelados - 416
Em diligência- 68
Suspensos
- 1.513
Benefícios"R.urais sob reviSãó:

Total

,.

.

-

156.53&. ,

Cancelado$ em setembro ,....... -4.880
Cancelados em outubro 6.985
Cancelados em novembro 7. 951

Pecúlios pagos de 22-10-92 até 9-2-93
Total
Postos:

Total -15
Capital -07
Interior- 08
Postos Informatizados:

Total -!O
Capital -06
Interior- 04
Número de Servidores lotados no Postos:
Seguro Social Arrecadação -

Total
Benefícios no BURACO NEGRO até 15-03-93:
Total
-12.128
Resados e pagos - 7. 950
A reVer
4.178
Número de Municípios no Estado:

Total -126
Bloqueios de Cotas do FPM:

)unho -41
Julho -15
Agosto -13
Setembro - 45
Outubro -01
Novembro -36
Dezembro -41

3no ..Quarta-feira
Janeiro

-
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Fevereiro - 12
Março
- 01
Resultado da Ação Fiscal (Jan-Mar/93)
Fiscais

---~sr

- --

-

Empresas ficalizadas -17i
Empresas visitadas --151
Recolhimentos diretos - Cr$19,2 bilhões
Confissão de débitos fiscias 114 no valor de Cf$58,8 bilhões
Notificação fiscal de levantamento de débito 98 no valor de
·
Cr$44,0 bilhões
Total RAF - Cr$122,1 bilhões
Janeiro - Dezembro
Empresas ficalízadas . . . :. . 735
Empresas visitadas - 8.415 Recolhimento diretos - Cr$11,3 bilhões
Confissão de débito fiscal no valor de Cr$25,2 bilhões
Notificação fiscal de levantamento de débito no valor de
Cr$35 ,1 bilhões
Total da RAF - Cr$71,7 bilhões
Arrecadação de (MAR) : "j" +
Total - Cr$182,3 Bilhões
Parcelamentos Administr-ativos- (Fev)

Total
451
Valor consolidado - 206;6 milhões de UF!R
Débitos Adminlstfativos (Out/Dcz)
Autarquias e Fundações - - - ~ mil UFIR
Empresas Privadas . 387 - 21,3 milhões de UF!R
Órgãos Públicos Municipais- 5 63 mil UFIR
Órgãos Públicos Estaduais ~--milhões de
UFIR
Órgãos Públicos Federais
- milhões de
UFIR
Total 392
21,9 milhões de
UFIR
Débitos Administrativos na DARF: (Fev)
··
Total 428
Valor 13,1 milhões de UFIR
Resultado do Parcelamento até 13-04-93:
Administrativo:
Total
412
Valor -Cr$214,1 bilhões
Procuradoria:
Total
87
Valor -Cr$143,1 bilhões
Total --499
Valor - Cr$357 ,3 bilhües
Débitos na Procuradoria (Dez):
Autarquias e Fundações - - - - milhQes de UFIR
Empresas Privadas
- 622 - .l3,6milhões de UFlR
Órgãos Públicos Municipais - 36 - 1,8 mi~hão de UFIR
Órgãos Públicos Estaduais - 5 1,3 milhão de UFIR
Órgãos Públicos Federais - 7 - 489 mil ,UFlR
Total
670 - 17 ,I milhões de UFIR
Parce!.amentos na Procuradoria
+Controle Manual: 191 1,2 milhão de UFIR
Controle de DATAPREV: 226 - 6,2 milhões de UFIR
Total de Parcelamento: 417 7,4 milhões de UFIR
Arrecadação da Procuradoria (Fev)
Total - Cr$1 ,7 bilhão
Procuradores -- 18
Débitos Existentes na Procuradoria (Set)
Sem parcelar 6.809
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Parcelado
155
Total
6.964
Contencioso Judicial (Fev):
Reclamações Trabalhistas:
524
Acidentes do Trabalho
173
Ações Benefícios
43
Ações Diversas
34
Execuções Fiscais
11.473
O Sr. Odacir Soares- Sr. Presidente, peço a· palavra
como Líder do PFL.
O SR. PRESil>ENTE (Chàgas Rodrigues) -Concedo
a palavra ao no~re Senador Odacir Soares, como Líder.
O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. Como Líder. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, não
sou dos que se deixam esmorecer pelos perqalços constantes
da vida pública. Também não me permito vacilações, em se
tratando de importunar quem quer que seja com inSistência,
quando esse é o único caniinho Víável para persecução de
um objetivo legítim~ e meritório.
..
É assim que, hoje. aqui compareço pela quarta vez, para
o trato insistente de um mesmo interesse público. Nas três
vezes anteriores, subi a esta tribuna para clamar pela sobrevivência do Banco da Amazônia S/A. Hoje, venho para expressar meu regozijo, porquanto esses clamores patecem ter alcançado os ouvidos de quem de direito, já que ·as negociações
voltadas para a preservação daquela importante agência financeira em desenvolvimento do Norte do País parecem caminhar
para o desejável desfecho.
Explico-me, Sr. Presidente. Quando aqui compareci, batendo-me pela causa legítima do Banco da Amazónia, graves
,.ameaças o andavam rondando, em decorrêncii:\ das severas
.medidas tomadas pela área económica do Governo, visando
ao saneamento das entidades financeiras oficiais:. Na oportunidade, não me furtei a emprestar meu mais irrestrito apoio
.a todas as medidas que resultassem no soerguimento dos bancos governamentais. Só não aceitava, como jam~is aceitarei,
o aniquilamento do Basa, por considerá-lo a única agência
com que têm podido contar os amazónidas para o _fomento
-de sua economia.
Efetivamente, o Basa suportou graves constrangimentos
desde a edição da rigorosa Resolução n' 1.74~, do Banco
Central. É que, sendo credor de empresas públicas e privadas
inadimplentes, e tendo sido a concessão de tais cr~ditos determinada no passado por agentes do próprio Poder Central,
o Basa sofreu, neste particular, um tratamento discriminatório
em relação aos demais bancos oficiais.
Do Basa foi exigido que transferisse p3ra o item de "Créditos em Liquidação" aqueles resultantes de financiamentos
de longo prazo concedidos no passado a empresas _públicas
e privadas, inclusive a governos estaduais e municipais. Em
outras palavras, devia o Basa contabilizar como prejuízo o
..Y.alortotal de operações de longo prazo (15 a 20 anos). embOra
apenas um diminuto Valor da primeira parcela já estivesse
vencido.
Já aos demais bancos, vale dizer o Banco do Nordeste,
BNDES, Caixª Econ9mica Federal e Banco do .Sr~il, há
muito fora concedida a flexibilização dos rigores impostos
pela Resolução n" 1.748- o que lhes possibilitou a publicação
de balanços superavitários: E óbvio que tal discriminaçãO,
além de odiosa e insustentável, infligia ao Basa o constrangiment9 de apresentar-se perante o mercado financeiro com
um balanço deficitário.
·

a
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Tudo o que postulei desta tribuna, secundando, aliás,
o apelo expresso pelo Sindicato dos Bancários de Rondónia,

foi que o Basa lograsse, de justiça, não um tratamento diferente, mas idêntico ao que foi dispensado pe_lo Banco Central
aos_ demais bancos oficiais.
No apelo que então formulei ao Excelentíssiino -Senhor
Presidente da República, juntamente com outros eminentes
Senadores da Amazónia, dentre os quais destaco o ilustre
Senador Jarbas Passarinho, solicitei-lhe que não só acolhesse
com a maior boa vontade o reclamo dos bancários de Rondônia e da Amazônia, mas que nele identificasse a própria voz
amaz_ônida, clamando por uma atenção magnânima do Poder
Central.
Tudo faz crer, Sr. Presidente, que esses apelos foram
ouvidos e considerados. Acabo de ser informado de que as
negociações que estendem ao Basa a flexibilização dos rigores
discriminatórios da Resolução n"' 1. 748 estão chegando a bom
termo.
Esse evento é tanto mais importante, quanto se sabe
e se espera que a ele há de se seguir a autorização já solicitada
pela presidência do banco para a implementação do Plano
de Cargos e Salários dos servidores da entidade.
Outra notícia igualmente alvissareira· e que amplia as ra~
zões do regozijo. que aqui vim ma·nifestar diz respeito à ret?.~
mada iminente pelo Basa do assento que já teve no Conselho
Monetário Nacional. Com efeito, o projeto que restabelece
essa participação, tendo já merecido a aprovação do Congresso, aguarda apenas a respectiva sanção que não só esperamos, mas até instamos, seja consumada o mais b.reve possível.
Dessa forma, resta um único item na pauta de interesses
do Basa, aguardando desfecho satisfatório.
O Sr. Jarbas Passarinho- Permite.:.me V. E~ um aparte?
O SR. ODACIR SOARES- Concedo um aparte ao nobre
Senador.
O Sr. Jarbas Passarinho --V. Ex~ sabe, teve a delicadeza
de citar ainda há pouco - também como V. E~ e muitós
Senadores da Amazónia - talvez todos aqui, fizemos um
trabalho no sentido, primeiro, de o Banco da Amazônia voltar
a ter assento no Conselho Monetário Nacional. Continüamos
esse trabalho. Estivemos com o Ministro Elis.e_u Resende, que
nos recebeu muito bem. Estive cóm o Senador Nabor Júnior
e o Presidente do Basa, que lhe fez uma explanação: mostrou
a necessidade, exatamente, de corrigir essa questão do balanço
a que V. Ex~ se referiu, porque, publicar um_ balanço que
levava a um património líquido negativo seria, evidentement~,
fechar o banco. Outra pressão do Banco Central era transfenr
o Banco -da Amazónia para departamento do Banco do Brasil
- e V. Ex• pode imaginar o que isso seria para nós. Em
outro caso, transformá-lo apenas em um Banco de Desenvolvimento, o que era duvidoso como reali~ação ...Estamos na
esperança, Senador Odac_ir Soares, com o apm~ de V. E~
e provavelmente de todos Senadores, mas parhcularmef"te
os da Amazónia, de obter o voto do Ministro da Fazenda
no Conselho Monetário Nacional para que o balanço do Banco
possa ser publicado, expurgando-se dele aq!Jeles créditos em
liqUidação que como tal foram considerados e que foram resultado de imposições ao Banco da _Amazônia, como por ex~m
plo, não digo o desvio, mas a aplicação de recursos em lta1pu
e a aplicação de recursos em outras áreas do Governo Federal.
O SR. ODACIR SOARES - E esses créditos, como já
me referi, são de longo prazo, 15!20 anos,- coin apenas as
primeiras parcelas vencidas.
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O Sr. Jarbas Passarinho - Exatamente. O discurso de
V. Ex• é muito oportuno. O Banco da Amazónia, desde que
foi criado pelo Presidente Getúlio Vargas, tem cerca de 50
anos de atividade e não pode desaparecer nesta ocasião apenas
pOrque se pretende com isso fazer o saneamento dos bancos
oficiais do Brasil.
O SR. ODACIR SOARES- Agradeço a V. Ex• o aparte.
Fiz referência a essa luta que é nossa, dos Senadores_ da Amazônia, e citei, inclusive, V. Ex~ O momento de seu aparte
é oportuno para lembrar ao Senado Federal, e particularmente
a nossa bancada da Amazônia, que, recentemente, encetamos
um trabalho no sentido _de fortalecer a Sudam. Na realidade,
pela primeira vez na história das nossas bancadas, e isso acontece particularmente no Senado, estamos conseguindo reunir
a Bancada da Amazônia para a preservação dos nossos interes$es, que têm repercussão na economia da nossa região. O
Nordeste faz isso há muito tempo. Acabo de referir-me a
esse objetivo que demandamos de _se conferir à Resolução
n9 1.787 do Banco Central um tratamento magnãninio em
relação ao Basa; que esse tratamento magnânimo já foi cOncedido ao Banco do Nordeste, a.o BNDES, à Caixa EcOiJ.óriiica
Federal, ao Banco do Brasil e, por último, ao próprio Banco
do Estado de São Paulo, que transformou um balanço negativo
em superavítário, e que, inclusive, distribuiu dividendos entre
os seus acionistas.
Na realidade. pela primeira vez, nós, Senadores da Amazônia, começamos a nós reunir para tratar- de questões vitais
para nossa região. E eu me refirO, aqui, à recente questão
que discutimos, relativa ao PlN·PROTERRA, ao fortalecimento dos recursos da Sudam no Orçamento Geral da União.
Trouxemos aqui o Superintendente da Sudarn, e mais anteriormente já esteve aqui o atual Presidente do Basa, exatamente
pela mão de V. Exa, trazendo ao Senado, e particularmente
à nossa Bancada, os esclarecimentos necessários.
~ecolho o aparte de V. Ex~ com muita satisfação e alegria,
porque sei que todos nós da Amazónia estamos juntoS nessa
empreitada.
Prosseguindo, Sr. Presidente, eu me referia ao último
item na pauta de interesses do Basa, aguardando d~sfecho
satisfatório quanto ao julgamento do diss{dio coletivo~ envolvendo as posições de sua presidência e de_ seus :.ervidores,
em tramitação final no Tribunal Superior do Trabalho.
Estamos cientes de que a agilização do julgamento desse
dissídio é do interesse de ambas as categorias nele representadas, daí por que_ nossa expectativa é de qu.e ela ocorra a
curto prazo. E a partir do julgamento desse dissídio, voltando
o Basa a ter assento no Conselho Monetário Nacional. teremos
também, por iniciativa da própria Presidência do Basa, o plano
de classificação dos se.us servidores_- um sonho que vem
sendo acalentado há muito tentpo e que se constitui, hoje,
na grande aspiração dos servidores do Banco da Amazónia.
Reitero, pois, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a manifestação do meu regozijo a par de meus agradecimentos às autoridades competentes que de alguma forma concorreram ou estão
concorrendo para o bom encaminhamento da agenda de interesses do Banco çia Amazônia. Estou firmemente convencido
de que, doravante, só voltarei a pronunciar~me sobre essa
entidade para exaltar o seu sucesso no mercado financeiro,
após essa vitoriosa superação das vicissitudes que teve que
enfrentar.
-Era esse o meu discurso e muito obrigado a V. Ex~ e
a todos os meus p~resno Senac.fo. Fedt!_raL(M!l.ito l,)em!)
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_ O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presidencta lembra aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional
está convo~do pa=a uma.sessão conjunta a realizar~se hoje,
às 19h, destmada a aprectação da Medida Provisória no 315,
de 27 de março de 1993, e outra, solene, a realizar-se amanhã,
às !Oh, no plenário da Câmara dos Deputados, destin3da
a reverenciar a memória de Tiradentes;
_ __
__

O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente, peço a palavra
como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra a V. Ex~ na forma regimental.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Como Líder,
pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, há pou?os instantes, o nobre Senador Jutahy Magalhães
?cupou a tn~una desta Casa e fez uma apreciaÇão, c·om dados
mcontestáve1s, sobre .a atuação da Pasta da Agricultura, e
do !ra~alho desenvolvido pela Conab. Naquela ocasião, aparteet o Ilustre representante da Bahia e lhe disse que deveria
ocupar a tribuna do Senado Federal, como ora o faço, a fim
de destacar as iniciativas levadas a efeito naquele importante
setor do Governo Itamar Franco pelo ex-Senador e Deputado
Lázaro Barboza, figura destacada da vida pública brasileira
que, na legislatura de 1975 a 1983, representou o seu Estado,
Goiás, nesta Casa e o fez com brilho e dedicação irieXcedíveis.
Ultimamente, a imprensa tem-se voltado para mencionar
fatos que se registram no âmbito do Ministério da Agricultura.
Em razão disso, o Ministro Lázaro Barboza, pelo apreço que
tem à opinião pública do País, entendeu de dirigir a mim,
Líder da Bancada do seu partido nesta Casa, a seguinte carta
que vou ler neste instante, para conhecimento de todos os
Senadores c, também, do povo brasileiro_. A carta é de 24
de abril de 1993:
"Eminente Líder,
A propósito das críticas a nossa atuação no Ministério da Agricultura, Abastecimen'to e da Reforma
Agrária pelo nobre Senador Ney MaranhâO~ da tribuna
do Senado, na sessão do dia 20 do _corrente, i:O.formo
a V. Ex• ·o seguinte:
'
1 - No Governá do Presidente Itamar Fftinco
nenhum Diretor- da Conab praticou ali qualquer irregularidade. Pelo contrário, á que se faZ ali desde a primeira hora do nosso governo é desenvolver ações visando
a corrigir os erros e abusos do passado;
2 - O Ministro negou aprovaç-ão às contas da
Conab do exercício -de 1991, em face das irregularidades, e as encaminhou ao_ Tribunal de Contas da
União para os devidos fins. Além disso, fOi ofidalizado
ao Tribunal de Contas da União, através do Aviso
n' 030, de 27 de janeiro de 1993, pedido de auditoria
especial da Conab. Ademais, objetiVando identificar
com maior segurança a extensão dos problemas e irregularidades, determinei à Secretaria de Controle Interno- CISET, deste Ministério, que realizasse auditoria
operacional na Conab, providência airida n-ão concluída.
. ~ - As 3.000 _tcrneladas de ~ii~~~ tos -per~cidos,
pnnctpalmente fannha, no Paraná - a constatação
de perda se deu ainda no ano passado, e o armazenador
está sendo acionado pela Conab para ressarcir o prejuízo, uma vez que os contratos de armazenagem protegem o Governo contra perdas, sendo o armazenador
obrigado a ressarcir ocasionais prejUízos.
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4 - A responsabilidade pela fiscalização dos estoques cabe ao Banco do Brasil, que é contratado pela
Conab para tal fim.
5 - A Conab armazena apenas cerca de 10%
por conta própria. Todo o mais é armazenado por particulares, como acontece em todos os países do mundo.
· 6- A existência-de estoques AP (Abaixo Padrão)
não significa que sejam iinpróprios para o consumo.
Significa, às vezes, estoques antigos que precisam· ser
vendidos com deságio. Quando isso ocorre, o armazenador é obrigado a pagar a diferença. As informações
sóbre esses estoques estragados e as providências para
evitar novas ocorrências foram colocadas ao público
e oficialmente pelo Ministro ainda no ano passado (vide
Aviso à Conab e recortes de jornais da época).
7 - Ainda em 18 de novembro de 1992, o Ministro
determinou providências administrativas, priõiizando
as vendas de estoques sob riscos (Aviso no551).
Pelo Aviso n' 085, de 19 de fevereiro de 1993,
o Ministro reiterou determinações claras sobre a administração dos estoques, redução de despesas, transparência das ações e outras diretivas firmes do interesse
público, e taiS ·providências vêm sendo rigorosamente
cumpridas.
8 - A atual <;l.dministração já levantou cerca de
3.5 trilhões de cru~eiros em créditos, representados
por pro-cessos relativos a 1.232empresas que, inexplicavelmente, dormiam nas gavetas da Conab. Desse montante, cerca de 1 trilhão de cruzeiros já foram cobrados
de 103 empresas, que já recolheram cerca de 350 bilhões de cruzeiros, e continua o processo de cobrança
muitas vezes no Judiciário.
9 - Nos últim"os mesesl de 1992 alé_ agora, cerca
de 7.550 unidades armazenadoras foram descredenciadas.
10- Foram realizados cerca de 60 leilões públicos
dos estoques governamentais, com venda de 1.5 milhão
de toneladas de grãos.
11 - Mais de 100 sindicâncias já foram abertas
na at~al administração; alguns inquéritos policiais e
_até a prisão de dois funcionários da Conab, em Uber~
lândia-MG, por desvios de mercadorias, em fevereiro
deste ano.
12- No começo do ano, lançamos uma ofensiva
Rede Somar das Vendas de Balcão; intensificamOs os
leilões para combater a onda de preços altos; e, em
março, pordetenninação do Presidente ltam~u Fran_co,
foi" feito o contingencíamento dos preços ·na Rede Somar para garantir a normalidade do abastecimento em
instantes de pico de preço.
13 - Distribuição de 100 mil toneladas de feijão,
safra 91/92, a 4.300 municípios, com supervisão do
Exército, envolvendo o Ministério do Bem~ Estar Social, já tendo sido operados mais de 60% do programa.
14 - Elaboração de proposta "Plano Nacional
__ de Abastecimento Alimentar", a ser submetido à apre~
ciação do Presidente Itamar Franco, propondo ações
de curto e médio prazos, cujos resultados positivos
acreditamos serem palpáveis, uma vez em execução.
Todo esse esforço n_a área do abastecimento é resultado de poucos meses, e um sem número de ações
foram desencadeadas nas áreas de produção, sanidade
animal, movimentação de safras, reCursos para "comer-
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cialização da safra em curso - por sinal a segunda
maior safra da história-.
- A propósito, passo também às mãos de V. EX~'
as propostas concretas que se constituem em planos
de ação deste Ministério, muitas delas já em execução.
No aguardo de que o Senado me honre aprovando
o requerimento da nobre Senadora Júnia Marise, que
me convoca para prestar esclarecimentos à Casa, disposição que eu próprio manifestei desde o começo do
ano, reapresento a Vossa Excelência metJ..s protestos
de apreço e consideração,''

Assina Deputado Lázaro Barboza, Ministro -de Estado
da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária.
Essa carta, Sr. -Presidente, do Ministro Lázaro Barboza,
faz-se acompanhar de ampla documentação comprobatória
de todos esses itens.alinhados na correspondência a inim dirigida e que fiz questão de divulgar neste instante p·ara COnhecimento não apenas do enlinente· Senador NeY Maranhão, mas
dos demais Senadores e da opinião pública brasileira. Desejo,
portanto, manifestar o meu apreço e o da minha Bancada,
por um homem que, cumprindo o mandato de Sen_ador da
República, o fez com a maior dignidade, exercendo,_ por outro
lado, o cargo de Secretário Exe_cutivo no Ministério da Agricultura, quando titular daquela Pasta o hoje Governador Iris
Rezende, sempre se havendo com absoluta correção de atitudes, a ponto de merecer, por isso, o apreço de todos aqueles
que demandavam tão importante setor da administração pública federal. Agora, Sr. Presidente_, vinha Lázaro Barboza cumprindo mandato de Deputado que lhe foi outorgado pelo povo
de Goiás e o fazia sempre com aquele brilho e clarividência
que naturalmente çnsejaram ao Presidente Itamar Franco buscá-lo para o .exercício do _cargo de Ministtó da Agricultura.
Ficam, aqui, portantO, os eSClãrecinientos que corisiderei
indispensáveis e que integram essa carta enviada pelo Ministro
e Deputado Lázaro Barboz_a.
O Sr. Ney Suassuna- Permite-me V. Ex~ u.m aparte?
O SR. MAURO BENEV.IDES -,-_Ouço V. Ex' com muito
prazer.
O Sr. Ney Suassuna- Pude testemunhar o trabalho do
Ministro Lázaro Barboza frente à Pasta da AgriCultura e posso
fazê-lo porque lá, várias vezes, busquei socorro para o meu
Estado-. Tive, inclusive, a honra de acompanhar o Ministro
ao meu Estado quando foi inaugurado um programa de produção de frutas. Encontr0\.1 S. Ex~ 6 Ministério desmantelado,
do ponto de vista administrativo; teril ehcontrado ptoblemas
que não são de hóje, iriclusive o de armazenamento de grãos,
com toda uma rede de armazéns com contratos já efetuados,
problemas de toda ordem, enfrentando tudo isso-G.OW: _<ieScCortínio, com bravura, com lealdade. Lamentayelme:nte, têm atribuído a S. Ex~ erros que_ não são de sua administração~ decisões
que não foram tomadas por S. Ex• Não há milagre na Agricultura. Não se pode exigir uma produção e uma organização
da noite para o dia. O processo é lento. Vejo com satisfação
que V. Ex~ acaba de ler uma carta na qual o Ministro não
está na defensiva, mas está exatamente dizendo a verdade.
Sei que S. Ex~ tem feito todo o possível para se desincumbir
de sua tarefa e que, inclusive, não está sozinho no Ministério,
pois tem toda uma equipe de alto nível tentando resolver
problemas que não serão solucionados por um passe de mágica. Por issO, estou sõlidário com essa abordagem que V. Ex•
está fazendo e só posso dizer que o Ministério da Agricultura
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tem um Ministro que está fazendo tudo o que é humanamente
possível para solucionar um problema dos mais complexos.
O SR. MAURO BENEV.IDES - Muito obrigado a V.
Ex~, nobre Senador Ney Suassuna. que, com seu aparte, objetíva realçar o trabalho que vem sendo levado a efeito na
Pasta da Agricultura pelo Deputado Lázaro Barboza.
Conhecemos S. Ex• de perto, nesta Casa, desde os idos
de 1975, quando, juntos, aqui chegamos, S. Ex~ e eu, para
cumprir o mandato de Senadores eleitos em 1974, na legenda
do MDB, que era o centro da resistência democrática no
País.
Quando a imprensa divulga, aqui e ali, fatos que não
espelham, com absoluta fidelidade, o esforço levado a efeito
pelo Deputado Lázaro Barboza, essa amargura toma conta
dele próprio e de nós, os seus amigos, que nele sempre vimos
um homem correto, de postura dinâmica, direcionando a sua
atividade para a defesa do interesse público. Daí por que
tenho absoluta certeza de que o Senador Ney Maranhão, que
fy~ considerações nesta Casa sobre a atuação do Ministro
Lázaro Barboza, terminará por reconhecer a eficiência com
que vem pautando seus atas o Ministro da Agricultura. O
próprio Senador por PernambucQ haverá de reparar equívocos
decorrentes de informações. que lhe chegaram e que agora
são contestadas firmemente pelo_ Deputado Lázaro Barboza.
Ficam aqUi, poiS, Sr. Presidente, esses esclarecimentos
e a certeza de que à frente daquela Pasta ministerial Lázaro
Barboza continuará a prestar cplaboração valiosa à AdmiriÜ;·
tração Itamar Franco.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
MAURO BENEVIDES EM SEU DISCURSO:
AVISO N' 206/GM
Brasfiia, 24 de abril de 1993
A Sua Excelência o Senhor
Senador Mauro Benevides Líder do PMDB no Senado Federal
·Eminente Líder,
.. ,
A propósito das críticas à nossa atuação _no Ministério
da Agricultura, do Abastecimento e da Reforina Agrária,
pelo- nobre Senador Ney Maranhão, da Tribuna do Senado,
na ·sessão do dia 20 do corren'te, infrir'mo-a Vossa EXcelência
o seguihte:
o

•

-

'

•

1 -No Governo do Presidente Itamar Franco _nenhum
Diretor da Conab praticou ali qualquer irregularidade. Pelo
contrário, o que .se faz ali desde a primeira hora do nosso
Governo foi desenvolver ações visando corrigir os erros e
ab~sos do passado.
2 - O Ministro negou ap-rovação às contas da Conab
do exercício de 1991, em face das irregularidades, e as encaminhou ao Tribunal de Contas da União para os devidos fins.
Além disso, foi oficializado ao Tribunal de Contas da União,
através do Aviso n• 30, de 27 de janeiro de 1993, pedido
de auditoria especial na Conab. Ademais, objetivando identificar com maior segurança a-extensão dos problemas e irregularidades, determinei à Secretaria de Controle Interno- CI·
SET, deste Ministério, que realizasse auditoria operacional
na Conab, providência ain4a não concluída.
3 - As 3.00,0.toneladas de alimentos perecidos, principal·
mente farihha, no Paraná, a constatação de perda se deu
ainda no ano passado, e o armazenador está sendo acionado
pela Conab para ressarcir o prejuízo, uma vez que os contratos
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de armazenàgem protegem o Governo contra perdas, sendo
No aguardo de que o Senado me honre aprovado Requerio armazenador obrigado a ressarcir ocasionais prejuízos.
mento da nobre SenadoraJúnia Marise. que me convoca para
4 - A responsabilidade pela fis.calizaÇã6 áos estoques caprestar esclarecimentos à casa disposição que eu próprio manibe ao Banco do Brasil, que ê contratado pt;la Con~_b para
festei desde o começo do ano~ reapresento a Vossa Excelência
tal fim.
meus prostestos de apreço e consideração. -Deputado Láza5 - A Conab armazena apenas cerca de _10% por _-coniã
ro Barboza- Ministro de Estado da Agricultura, do Abasteciprópria. Todo o m3is é armazenado por particulares, conio
mento e da Reforma Agrária.
acontece em todos os países do mundo.
AVISO N' 30
6-A existência de estoques AP (AbaiXo -Padrão) não
BrasHia, 27 de janeiro de 1993
significa que sejam imprópriOs para o consumo. Sigt).ifica,
A Sua Excdência o Senhor
às vezes, estoques antigos que precisam ser vendidos com
Ministro Carlos Átila Álvares da Silva
deságio. Quando isso ocorre. o armazenador é obrigado a
Presidente do Tribunal de Contas da União.
pagar a difúeriça. AS fnformações sobre esses estoques estraSenhor Presidente.
gados, e as providências para evitar novas ocorrências, foram
Tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência oosentido
colocadas ao público e oficialmente pelo Ministro ainda no
de solicitar que essa Calenda Corte possa fazer urna auditoria
ano passado (vide Aviso _à_Conab e recorte de Jornais da
operacional na Companhia Nacional de Abastecimento época).
CON'AB, ~mpresa pública vinculada a esta Pasta.
7 - Ainda em 18 de novembro de 1992 o M"inistro deter__ A questão do estoques reguladores que Governo rnanminou providências administrativas~ pri_ofiza~d~ as_-_Ve:n~as de . ttm, como um dos eis importantes da política Agrícola e do
estoques sob riscos (Aviso n" 551). Pelo aviso 85, de 19-2-93,
abastt!clemto, se constitui num ponto muito sensível_e_preocuo Ministro reiterou determimlÇóes claraS sobre adminiStração
pantc, quer do ponto de vista da necessária transparência.
dos estoques, redução de despesas, transparência d_as __~çõe?
quanto da adequação de normas op_eracionais e_ficientes e que
e outras diretivas firmes do interesse público e tais proviresguardem o interesse público.
dêncías Vem sendo rigorosamente cumpridas. (vide Aviso 85).
Na certeza de que Vossa Excelência e seus ilustre pare
8 - A atual administração já levantou cerca de 3,5 tripossam dar acolhida à esta solicitação, renovo _as _e pressões
lhões de cruzeriros em créditos , representad~s por processos
de respeito e consideração.
relativos a 1. 232 empresas que, inexplicavelm~_nte, dormiam
Atenciosamente, Deputado Lázaro Barboza- MinistrO
nas gavetas da Conab. Desse montante, cerca de um trilhão
de Estado da Agricultura, do Abaste_cimento e da Reforma
de cruzeiros já fOram cobrados de 103 empresas, que já reco- -Agrária.
lheram cercam de 350 bilhõe::; de cruzeiros, e continua o processo de cobrança, muitas vez.es no judiciário.
ITAMAR PREOCUPADO COM
9- Dos últimos meses de 1992 até agora , cerca de 7.500
A PERDA DE ALIMENTOS
unidades armazenadoras foram descredenciadas.
Brasnia
Uma das preocupações do Governo Itamar
10- Foram realizados cerca de 60 lt!iiõeS públicos dos
diz respeito às perdas de produtos agrícolas entre a colheita
estoques governamentais, c1 n venda de 1,5 mi_lhão de tonelae -a cOmercialização. O índice de perda chega a 15%. dependas de grãos.
dendo da cultura, enquanto nos países desenvolvidos vai pou11 -Mais de 10 sindicãncias já foram ·abertas_ na atual
co além de 2%.
adaministração; a1guns inquéritos poliClas_e._até a prisao- de
dois funcionários da Com:b, em Uberlândia-MG, por desvios
O-alerta foi feito pelo ministro da Agricultura, do Abastede mercadorias, em fever.ro deste ano.
cimento e da Reforma Agrária, Lázaro Barboza. Ele lembrou
12- No começo do ano. lançamos a ofensiva Rede_ So- -que, aõ menmo tempo em que se perdem milhõeS de tOneladas
mar, das_ Vendas de_ Balcão e intensificamos os leilões, para
de alimentos, um terço da população sofre profunda carência
combater a onda de preços altos; e. em março, por _de~~r_rni
alimentar.
nação de Presidente Itamar Franco, foi feito o contillgenCom o objetivo de_ redUzir as perdas agrícolas, Lázaro
ciamento dos preços na: Rede Somar p_ara gatantít a normaBarbosa e o ministro dos Transpor~es, Alberto Goldrnan, assilidade do abastecimento ein "instantes de p-i~o _de preço.
n~uam portaria, -ontem. criando grupo de trabalho de alto
13- Distribuição de 100.00 toneladas de feijão, safra
nível P<l!a. nos próximos 15 dias, elaboram um plano d~ e~s~oa
91/92, a 4.300 Municípios, com supervisão do Exêrcito," en-volmentO da produção agrícola. O Objetivo é evitar o passeio
vendo o Ministério do Bem-Estar Social. j{tenao Sido õpci:'rãdos produtos.que gera perdas e aumento de preços para o
dos mais de 60% do programa.
14- Elaboração de proposta" Plano naciOnal de Abaste- · consumidor final.
A Portaria que será publicada no Diário Oficial da União
cimento Alimentar", a ser submetido à apreciaçãO do Preside hoje, determina que o grupo de trabalho seja formado
dente Itamar Franco, propondo ações de curto e médio prazos.
pelos secretários-executivos das duas pastas e pelos presidencujos resultados positvos- acreditamos serem palpáveis, uma
tes da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embravez em execução.
pa) e da Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes
Todo esse esforço na área- do abastecimento é resultado_
(Geipot).
de poucos meses, e um sem número de aões foram desencaEles terão assessoria Qe 14 funcionários na elaboração
deadas nas áreas de produção, sanidade animal, movmentação
de trabalhos em três áreas especificas: infra-estrutura 4~ transde safras, recursos para comercialização da safra em curso
.
portes. gerenciamento e marketing.
por sinal a segunda maior safra da história.
O Ministro da Agricultura disse que a pressa na conclusão
A propósito. passo também às mãos de Vossa Excelência
dos trabalhos te_m o objetivo de beneficiar a comercialização
as propostas concretas que se constituem em planos de ação
d3. safra 92192, que será iniciad~ até março do ano que vem.
deste Ministério, muítas delas já em execução.
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CONAB AMARGA PERDA DE Cr$2,5 BI
COM TONELADAS DE GRÃOS ESTRAGADOS
Elaioe Ponchio, da ANJ
A Companhia Nacio?al de Abastecimento (CONAB)
anunciOu ontem que possm em estoques cerca de 1.647 tonelaw
das de grãos em 36 armazéns espãlhados pelo País, impróprios
p~ra_ o consumo humano e animal, num prejuízo -de Cr$2,5
bilhoes. Os produtos serão incinerados n_o início_ do ano que
vem, ~pós a Conab apurar os responsáveis pela deterioração
dos alimentos. Os estoques estragados estão guardados desde
1984 e, apesar de representarem pouco perante o total de
estoques do governo- menos de 1% de_anm:_ -, a decisão
de se fazer este levantamento, segundo o ministro da Agricultura, Lázaro Barbosa, é de dar transparência à adminisinição
e apontar responsáveis.
O presidente da Conab, Célia Porto, disse que o problema
dos estoques estragados precisa ser resolvido com rapidez
para que os produtos armazenados nessa condição não contaw
minem outros estoques ou repreSentem riscos para a saúde
da população nos locais onc:le estão armazenados. São 820
toneladas de arroz e 405 toneladas de milho, fora os produtos
em menor quantidade, que dariam para encher 40 Caminhões.
Célia Porto anunciou ainda que serão estabelecidas priow
ridades para a venda de estoques reguladores que estão depositados em condições emergenciais ou a .céu__ a.!;;le_rto, os mais
antigos ou os que estão guardados em arm3zé_ns qUe foram
descredenciados pelo governo. A medida é para evitar que
os estoques mais antigos fiqlierri encalhados com a chegada
de novos produtos com a colheita da safra 93 a partir de
março. Os produtos considerados abaixo do padrão, num total
de 19.109 mil toneladas, terão seus preços reduzidos em até
25% ·nas Bolsa de Mercadorias para· ter as vendas aceleradas.
Os estoques reguladores do governo hoje estão eri::I-2.2 milhões
de toneladas com 41% de milho, 40% de arroz e 16% de
trigo, estocados em Goiás, 38%, e no Mato Grosso, 22%.
Feijão- A grande safra de feijão deste ano trouxe proble-mas para o governo, que não sabe o que fazer com as novas
colheitas. A solução está na distribuição do_ produto à população carente do Norde.sle, que deve começa_r_em janeiro.
Serão gastos cerca de Cr$300 bilhões na compra do alimento
principalmente dos estados do sul, cujos governos se comprometeram a colocar o feijão nos portos pronto para ser transportado para o Nordeste. Só com o transporte, serão gastos Cr$60
bilhões.

AVISO N9 55!/GM
Brasília, 18 de novembro de 1992
A Sua Senhoria_ o Senhor
Célio Brovino Porto
Presidente, Interino, da Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB
_.
__ .
Senhor Presidente,
Com vistas a racionalizar a guarda e a manutenção dos
estoques públicos, determino a v. s~ a implantação nessa
Companhia, com as correspondentes instruções às Superintendên~ias Regionais, da seguinte relação de prioridades nos procedimentos de vendas ou qualquer outra modalidade de alienação de produtos:
a) estoques com risco de perdas;
b) armazéns sem contrato ou descredenciados;
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c) estoques armazenados a céu aberto ou piscinas;
d) estoques armazenados em regiões ínvias, de difícil
acesso nos períodos chuVosoS;e) estoques de safras antjgas.
Atenciosamente, Deputado Lázaro Barboza, Ministro de
Estado da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária.
AVISO N' 85
Brasília, 19 de fevereiro de 1993
A Sua Senhoria o Senhor
Wilson Brandi Romão
Presídente, Interino, da Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB
Senhor Presidente,
Informo a Vossa Senhoria ter apreciado, nesta data, a
Prestação de Contas dessa Conãb, referente a 1991, o respectivo relatório e o Certificado de -Au.ditoria, emitido pela Secretaria de Controle Interno - CISET - , desta Pasta~
Pelo exame do que consta do relatório, concluí pela necessidade de $erem -tomadas providências pela direção dessa
Companhia, visando à melhoria de seus controles_, destacando-se:
-Aprovação do Regimento Interno e estabelecimento
de normas para, inclusive, evitar improvisação.
-Revisão contábil geral, proporcionando consistência
dos saldos apresentados.
____ _
-Redução geral e sistemática de despesas para que a
Empresa encontre, no mais curto espaço de tempo, seu ponto
de equilíbrio.
- Exato cumprimento dos princípios licitatórios e de contratações, estabelecidos no Decreto-Lei n" 2.300/86.
-Rigoroso programa de alienação dos estoques reguladores, de modo a oferecer, primeiro, os lotes mais antigos,
para evitar, no futuro, deparar-se com produtos inadequados
ao consumo humano.
-Melhor acompanhamento e supervisão dos estoques,
para evitar a existência de desvios. _
-Adequado planejamento de transporte desses estoques, para evitar realização de viagens desnecessárias ou mesmo percursos prolongados.
·
_
-Sistemático programa de uso dos imóveis, de modo
a evitar gastos com sua manutenção e conservação, promovendo as oportunas alienações.
-Programa de retorno do pessoal cedido, visando reforçar o quadro da Conab e, em decorrência, reduzir a necessidade de contratação de serviços externos.
-Sistematização de informações sobre as. ações judiciais
em andamento, não só para que a Conab possa, a qualquer
momento, conhecer o valor atual dessas ações, mas, principalM
mente, possa acompanhá-las a tempo, evitando, inclusive,
as nefastas oCorrências de revelia.
- Aproveitamento dos relatórios da Auditoria Interna
dessa Conab~ paia a geração de providências necessárias à
correção dos pontos então enunciados.
-Exame da liquidação que ora é procedida na Asso·
ciação dos Servidores da ~x-Col;lal - ASBAL - . vis~ndo
à realização de débitos para com a Conab, bem como o retorno
de bens doados, cujo objetivo ficou prejudicado.
-Quanto à Fundação de Seguridade Soc1ãl - C:brius
- , proceder estudos junto à Secretaria de Previdência Complementar, para o problema da reserva matemática, e revisão
dos procedimentos adotados pela fundação, a fim que os repre-
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sentantes da mantenedora consigam drástica redução de suas
despesas administrativas, de 25126%-em. 1991, para, no máxi~
mo, 15% previstos na legislação que rege essas organizações.
Atenciosamente, Deputado Lázaro Barboza, Ministro de
'Estado da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrá-

ria.

---- ----

=-

-- --

NOVOS CAMINHOS PARA A AGROPECUÁRIA _
EFICIÊNCIA E COMPETITIVIDADE

"A enorme capacidade do setor _primário em alavancar a economia é um fato inquestionável. Para cada
cruzeiro produzido na agropecuária, outros três são gerados em atividades correlatas como armazenagem,
transportes, industdalização e comerciaUzação. Portanto, é imperativo a correção das deficiências e distorções
que comprometem seu desempenho, pois dela depende
grande parte da atividade económica na geração de empregos, renda e tranqüilidade social."
Ministro Lázaro Barbosa
Em harmonia com as Dir~trizes de Ação Govername-ntal,
o MiniStério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária - MARA - apresenta as prioridades na Política
Agrícola, submetendo-as aos se tores envolvidos_ e à sociedade
em geral.
As medidas práticas decorrentes destas diretrizes certamente trarão como resultado ao aumento da competitividade
do setor, o impulso modemizante nas estruturas produtivas
e de comercialização e a redução das perdas. Ampliarão, ainda, os mercados e a rendados produtores, bem como, reduzirão os preços reais aos ccinsUínidores.
O exercício de formulação e execução da Política Agrícola, nas cirscunstâncias que o País atravessa, iriipõeril, obrigatoriamente, a responsabilidade de modific3i0 CenáriO de aguda pobreza rural, no qual cerca de 5 milhões de famílias anseiam por medidas que viabilizem a sua iricorporação ao mercado.
As diretrizes propostas serão objeto de detalhamento sob
a forma de ações programáticas, iridusive elaborando projetas
com clara identificação de metas, de custos e de estratégia
operacional.
II - Diretrizes
1. Marcos Referenciais da ação do setor público agrícola
• Empenho no cumprimento das diretrizes constitucionais e implementação das determinações das Leis Agrícolas
e Agrária.
• Fixação de uma política de segurança alimentar.
• Estabilidade e credibilidade com pré-condições essenciais ao setor para investir e atrair Capifais. " -------2. Transparência e participação na formulação da Política
de Produção, de Abastecimento e de Reforma Agrária.
• Envolvimento dos órgãos representatiVos do setor produtivo na discussão de alternativas e prestação de contas à
sociedade.
3. Articulação Institucional para concretizar decisões
fundamentais à Competividade Agrícola.
- Reforma Tributária
O Mara empenhar-se-á na realização de uma reforma
que contemple:
,
• redução de alíquotas e eliminação das diferenças de
ICMS aplicado à produção, industrialização e distribuição dos
alimentos básicos e insumoS.
--- - ----

Abril de 1993

• eliminação âa incidência do ICMS sobre ·a exportação
de produtos agrícolas e semi-elaborados, envolvendo eventuais compensações aos Esta"dos mais afetados.
• exclusão da cobrança de adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (atualmente 25%) sobre_a__ Lmportação de fertilizantes e suas matérias-primas.
• redução da alíquota do IPI sobre material de embalagem e outros insumos componentes da cadeia produtiva dos
alimentos básicos.
• inclusão dos produtos agrícolas no Programa de Apoio
à Exportação- PRO EX, abrindo nova alternativa de crédito.
• Apoio à modernização dos serviços portuários e da
infra-estrutura de transporte, como fatores essenciais à redução de custos de comercialização e de produção.
4. Reorientação no Sistema de Financiãinento Rural
- Profissiorialização do Agropecuarista como meta:
• Reorientação gradual no sentido de priorizar o crêdito
para o investimento, objetivando estimular o uso de tecnologias adequadas, ganhos de produtividade, contemplando
principalmente a correção e conservação dos solos, repoSição
e ampliação do parque de máquinas e equipamentos. a eletríficação rural, infra-estrutura à agricultura irrigada: e à armazenagem a nível de propriedade.
• Abrir a alternativa no Sistema Nacional de Crédito
Rural para a concessão do "crédito a nível de propriedade"
- e não apenas por finalidade- priorizando as necessidades
indicadas no item anterior, numa concepÇ-ãO de assistência
integral ao empreendimento.
-Credibilidade na Política de Garantia de Preços Míni-

mos-PGPM
Fazer da PGPM instrumento de verdadeiro "seguro de
renda" onde mais importante que o nível dos preços mínimos
seja a certeza do fluxo financeiro oportuno, para honrar os
compromissos assumidos com os produtores.
- Programa de Aarantia da Atividade Agropecuária

-PROAGRO:

.

• Recuperação da confíança no Proagro, através da liquidação rápida da dívida do "Proagro Velho", inclusão da rubrica específica no OGU, e reformulação r.a sistemática operacional, notadamente na assiStência técnica e perfcía.
-Tratamento diferenciado a Mini e Pequenos Produtores:
e Atenção especial, com a utilização dos instrumentos
de política agrícola: Pesquisa, Assistência Técnica, AssociafiViSrilO Rural e o Crédito para Investimentos. com subsídio
explícito e opção para equivalência-produto.
- Apoio à maior participação do Crédito Privado no
financiamento do setor:
-• Estímulo à consolidação e crescimento de fontes alterná.tiVas, bem comó criação de outras, que garantam crédjto
compatível com as necessidades da agricultura moderna: fundo de commodities, crédito cooperativo, contratos de venda
antecipada: Fundo Rural de Investimentos.
5-. Modernização do Sistema de Comercialização
-Previsibilidade e conhecimento do Mercado Agrícola
• Implantação de sistema ágil e confiável de informações
sobre os mercados agrícolas, abrangendo, dentre outros: preços de insumos e produtos, safras, tecnologias, estoques, custos de produção e comércio Internacional.
• Incentivo ao desenvolvimento de mercados "Físicos e
Futuros" de produtos agropecuários, aumentando a participação da iniciativa privada no processo de comercialização
("Warrantagem" e circulação de títulos no sistema financeiro).
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-Padronização e__ classjficação de Produtos

Agrope~

cuáríos
Reformulação do atual sistema, apoiando o fim do monopólio do Estado, mas com controle sobre a padronização,
o credenciamento e a execução dos serviços, de modo a garantir efiCiência e baixos custos operacionais.
-Aproximação de Produtores e Consumidores:
• Viabilização do acesso de produtores aos mecanismos
de venda em bolsas de mercadorias e racionalização dos fluxos
de comercialização.
- Revisão da Lei de Armazéns Gerais:
Atualízar a Lei n' 1.102, promulgada em 1903, de modo
a adequar a prestação dos serviços às novas exigências do

mercado, sobretudo quanto a credenciamento de armazenadores, quebras técnicas e fiança securitáría.
- Democratização no sistema àe Transportes de Estoques Públicos:
• Abertura para pequenos e médios transportadores particípafem da movimentação dos estoques públicos através de
"leilões de fretes".
·
6. Estabilidade no Abastecimento Alimentar
-Alimentos Básicos à população de baixa renda:
• Adoção de programa que amplie a oferta de produtos
alimentícios essenciais às pOpulações mais ne~essitadas, apreços diferenciados, mobilizando estoques públicos (através da
Conab/Rede Somar, FAE, LBA e outros programas sociais).
-Equilíbrio na oferta e demanda de Produtos Agrope·
cuários:
• Utilização dos meca_nismos de regularização do_ abastecimento (Política de Garantia de Preços Mínimos, Estoques
Reguladores e Comércio Externo), protegendo a agricultura
nacional contra importações que sejam subsidiadas na origem
ou impliquem em riscos sanitárioS.
-Modernização Administrativa da Conab:
• Aperfeiçoamento do sistema gerencial e das normas
operacionais, de modo a garantir a eficaz eXeCUÇão da Política
de Garantia de Preços Mínimos, e das ações que lhe cabem
na regulação de mercado_.
Adequação da Conab, limitando-a às necessidades inipostas pela suas atribuições, inclusive com a alienação de armazéns e imóveis desnecessários.
7. Reforma Agrária
Integração institucional no âmbito do próprio Governo.
levando os demais Ministérios, bem como os Estados e Municípios a participarem, efetivamente, numa perspectiva de ccresponsabilidade na Reforma-Agrária.
• Viabilização efetiva dos assentados, proporcionandow
lhes o acesso à Pesquisa, à Assistência Téc_nic_a, ao Crédito
e à Garantia de Preços Mínimos.
• Reinício dos processos de desapropriação, nos termos
da Lei Agrária.
• Recuperação a credibilidade dos Títulos da Dívida
Agrária, -como condição para plena continuidade no processo
de desapropriação.
• Apoio aos projetas de colonização ptiV'ada enquanto
forma complementar de ação fundiária e ocupação dirigida.
8. Comércio Exterior e Integração Regional
• Conduzir o processo de integração no contexto do Mercosul na área de atuação do Ministério, preservando os interesses essenciais da agricultura e do País, em sintonia com
representantes dos segmentos envolvidos.
• Propor e defender uma Tarifa Externa Comum- TEC
-,compatibilizando os interesses nacionais com as especifiw
cidades do setor.
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• Atenção especial no sentido de identificar e prOpor
medidas que protejam o País contra as barreiras não tarifárias,
freqüentemente levantadas pelos países -importadores.
• Zelar pela aplicação dos direitos compensatórios na
importação de produtos subsidiados na origem. de acordo
com o disposto na Lei Agrícola e regulamentação complementar.
• AprofuiJ.dar os estudos e as medidas no sentido da
reconversão e incentivo aos segmentos vulrieráveis, nos termos
do Tratado de Assunção.
9. Pesquisa Agropecuária
• Modernização Institucional da Embrapa para atualização de seu papel no pro~esse: de Geração e T~ansferência
de-Tecnologia Agropecuária, Flore_stal e Agroindustrial, considerando uma maior participação do segmento produtivo em
seUs planos de trabalho.
• Ênfase na Transferência de Tecnologia, para Agricultores, Agroindústria, Cooperativas, Sindicatos e a outras formas de organização associativa, através de suas açõe-s de difuw
são de tecnologias, do sistema público de Extensão Rural
e da Rede de Assistência Técnica Privada.
• Aperfeiçoar e difundir o Programa de Zoneamento
Agroecológico, gestionando- para a Sua inclusão nos planos
e programas oficiais de desenvol~imento.
• Apoiar a criação e a gestão priVadas de fundos destinados à complementação do atual modelo de pesquisa agrope- ' ·
-cüária rio paíS.
10. Revigoi3mento da Política de Defesa Agropecuária
• Implantação do Sistema Unificado de Atenção à Sani~
dade Agropecuária, através de mecanismos de ação preventiva
e de promoção da sanidade, envolvendo:
Introdução dos conceitos de Análise de Risco e Pontos
Críticos de Controle para a Inspeção Industrial e Sanitária
de produtos de origem animal, vegetal, bebidas e insumos
agrícolas.
Harmonização das Normas Técnicas à linguagem internacional.
Adoção de_ estratégia Ecossistêmica para o contrOle e
a erradicação de doenças e pragas de animais e vegetais.
Definição de Áreas Livres de doenças _e pragas com vistas
à superação das Barreiras Técnicas -impostas pelo comércio
exterior.
.
• Reordenamento do Pod.er de Polícia Sanitária no S~tor
Público Agricola.
• Participação ãtiva dos-representantes dos Setores Privados na formulação e na gestão da Política de Defesa Agrope---cuária.

1L Redução de perdas na Agricultura
• Capadtação da nião-de-obra rural, valorizando a força
de trabalho como principal fato r de produção na agropecuária.
• Lançamento de um programa de redução de perdas
na movimentãÇão de safras, em conjunto com o Ministério
dos Transportes e as Secretarias de Planejamento e de Assuntos Estratégicos da PreSidência da República.
• Aplicação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, prioritariamente, nas fases de pré-plantio, plantio,
colheita e armazenagem da produção agrícola.
• Incentivo ao melhor aproveitamento de produtos e subprodutos da pecuária.
• Adequação dos informes meteorológicos às especificidades microrieg-idnais é de cultivos, implantando mecanismos de divulgação junto a cooperativas, a produtores e a
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órgãos de pesquisa e assistência técnica, de forma a prevenir
sobre eventos climátiCos, reduzindo os prejuízos e as perdas.
12._ Estímulo à Produção para Exportação de hortaliças
e frutas in natura
• Execução de um programa de incentivo às exportações
de hortaliças e frutas, envolvendo a articulação de todos os
órgãos, com destaques na agilização dos serviços e exigências
formais, garantia de qualidade do produto e apoio da pesquisa.
• Apoio à implantação e ampliação de pólos de fruticultura em regiões com potencial, a exemplo do Vale do São
Francisco. O Sr. Magno Bacelar- Sr. Presidente, peço a palavra
como Líder do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -V. Ex•
tem a palavra na forma regimental. O SR. MAGNO BACELAR (PDT -MA. Como Líder,
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores tenho hoje um prazerósoencargo. Ao mesmo tempo fácil e difícil. Fácil por ser a personagem
que devo saudar uma personalidade tão multifacetada que
não há dificuldade em encontrar adjetivos laudatórios. Difícil
pPrque não serão adjetivos que melhor definirão ou espelharão uma vida intelectual e as trajetórias huManas e políticas,
carregadas de substâncias, que iluminam há algumas décadas
o panorama triste da nossa cultura.
Falo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, de Darcy Ribeiro.
Do acadêmico que a Academia Brasileira de Letras acaba
de incorporar. Feliz Acad.emia, desta vez. Podemos imaginar
Machado de Assis, sorrin-do irónica e aprovadoramente. De
quando em vez sua Academia se alça ao nível de grandeza
que "fica, eleva, honra e consola".
Disse que é difícil louvar Darcy Ribeiro, porque abordar,
mesmo superficialmente, sua vasta obra de intelectual, de
educador, de ficcionista e-, sobretudo, de utopista é encargo
para mais tempo, competência e arte do que tenho. Darcy
Ribeiro é ·uma dessas mentes que a natureza e a cultura de
um povo produzem com extrema avareza. Ela se compraz
em ajuntar, multo nirámeilte;·num -úflicó ii:J.divíduo, uma dose
de talento e de vivaddade tão originais e poderosos que se
pode legitimamente suspeftaf de sua imparcialidade. Daí o
destino se encarrega de submeter essa persona aos choques,
entrechoques e conflitos do mundo e se tem, burilada, a mente
de um Darcy Ribeiro.
Primeiro remete-o à selva. Parece querer que ele sinta
e apreenda o Brasil pelas suas raízes, seus índios. Faz o antropólogo. Instiga~o a experimentos educacionais-origin-ais. Faz
o educador e o político. Atira-o ao mundo. Faz o humanista.
Fá-lo encarar a morte. Completa a obra. Só aí o destino o
dá como pronto ao serviÇo do seu povo. O povo o faz Vice-govemador e, em seguida, Senador da República. Ele já se
fez escritor.
Não só pela sua obra admiriistfativa e teórica; mas sobretudo, pela sua ação de polemista incansável e de provocador
das inteligências, é hoje Darcy Ribeiro, o imortal que a Liderança do PDT e, tenho certeza; todos nós Senadores queremos
homenagear.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O Sr. Valmir campelo ~Si'-. Picisidente, peço a palavra,
como Líder, para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo, como Líder.
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O SR. VALMIR CAMPELO (PTB -DF. Como Líder,
pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores o jornal Correio Braziliense publicou hoje~ na página
7 do seu primeiro caderno, um artigo de minha autoria intitulado "Precipitação Cündenável". Gostaria de pedir à Mesa
a transcrição integral do texto deste artigo nos Anais do Senado Federal.
A matéria trata de um assunto que considero extremamente inoportuno: o desepcadearnento da sucessão presiden·
cial a um ano e meio das eleições.
A verdade dos fatos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é
que, segundo o artigo, soluções de fundamental importância
para o Brasil estão sendo proteladas, no ardor desse precipitado incêndio sucessório.
Agora mesmo, no final da semana passada, o Governo
Itamar Franco anunciou um plano de metas, visando a retomada do desenvolvimento económico e social do País.
Trata-se de um acontecimento particularmente importante, na minha avaliação, na medida em que, superadas as
indecisões motivadas pela espera dos resultados do plebiscito,
o Governo Itamar Franco adquire a sua tão reclamada identidade política e revela à Naçao, através de um plano económico
perfeitamente exeqüível, desde que haja boa vontade de tod_os
nós, a sua disposição de encontrar os caminhos do desenvolvimento e da superação das inúmeras Crises que estamos vivendo.
Entretanto, volto a insistir, esse ou qualquer outro plano
só obterá êxito se, efetivamente, houver boa vontade de todos
nós.
A aprovação das medidas que tornarão aplicável esse
plano de metas não pode ser protelada, não pode ficar ã
mercê das conveniências políticas deste ou daquele partido,
nem pode servir de escada ou bandeira de oposição para este
ou aquele candidato à Presidência da República.
Matérias como o projeto que regulamenta o IPMF, o
das-Paten~es e o que trata das atividades dos Cartórios precisam, mais do que nunca, serem votadas, acima das divergên·
cias e dos interesses camuflados. O Congresso Nacional não
pode ser obstáculo ã tentativa do Governo Itamar de por
fim à inércia, ao imobilismo. O País não põde" permanecer
parado, precisa movimentar-se, crescer. ProlOrigaC o imobilismo significa a acomodação e a aceitação do atraso, da miséria, do estado de crise permanente a que já estamos perigosamente nos acostumando.
Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, causa espécie,
diante da urgência, da premente necesSidade de soluções que
o Brasil atravessa, a morosidade, os mesquinhos jogos de
interesses que vêm dificultando a tramitação de projetas esse'ncia1s para o nOssO desenvolvimento, tanto na Câmara, quanto
aqui, no Senado Federal.
Assim, faço um apelo às Lideranças partidárias, no sentido de efetivamente trabalharmos na busca de soluções pâra
os graves problemas nacionais.
Assim, faço um ipelo às Lideranças partidárias no senfiâo
de efetivamente trabalharm0s na busca de soluções para os
graves problemas nacionais. É fundamental que a própria
Liderança do Governo, especialmente na Câmara dos Deputados, assuma essa luta, sem meio termo, com absoluta convicção e com a consciência da necessidade de oferecer ao Governo Itamar Franco os instrumentos de que ele carece para
definitivamente trabalhar
Muito obrigado, Sr. Presidente.

_A_b_ri_ld_e_1_9_93_______________D
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__
L~(~Se~ç~ã-o~II~)~~~~~Q~u~art~a~--re~ir~a~2~8~3~7~29~
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo
a palavra ao Sr. Senador Garibaldi Alves Filho.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB - RN. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores
no seu último pronunciamento à Nação, 6 PreSidente Itamar
Franco afirmou que o seu Governo· não havia inventado a

inflação, muito menos a corrupção. Também não inventou,
Sr. Presidente, o chamado empréstimo compulsório. No en~
tanto, hoje se vê na contingência de honrar aquele compromisso diante dos cidadãos brasileiros na devolu9"0 ~o referido
empréstimo.
Segundo informações, está chegando à Cârõ.ãr3. dõSUeputados um projeto de lei que restitui a taxação instituída pelo
Decreto-Lei n• ;1..288 de 23de julho de 1986, o chamado
Empréstimo Compulsório sobre a Venda de Automóveis novos e Combustíveis, cobrado no período de julho de 1986
a outubro. de 1988. A cobrança do empréstimo compulsório
transformou-se num grande ini.bróglio, numa verdadeira novela.
Criado pelo Decreto-Lei no 2.288- como já fíi referência, em plena vigência do Plano Cruzado, sob a alegação
de que se tornava necessária a "absorção temporária de excesSQ de poder aquisitivo", o empréstimo compulsório foi cobrado sobre a venda de combustíveis, de automóveis n_ovos e
de passagens aéreas internacionaís, entre julho de 1986 e outubro de 1988.
Se compulsória foi a: cobrança-do empréstimo, Srs.'Senadores, a devolução não se revestiu do mesmo caráter. Tivemos, durante todo esse tempo, decisões judiciais referindo-se
sobre o tema. O extinto Tribunal Federal de Recursos pronunciou-se sobre a inconstitucionalidade do empréstimo, decisão
ratificada, em 1990, pela composição plena do Supremo Tribunal Federal, à unanimidade dos seus Ministros, no julgamento
de recurso extraordinário.
Pela decisão do Supremo Tribunal Federal, as pessoas
que pagaram empréstimo compulsório na aquiSiçâo-ae veículos automotores devem ser ressarcidas em d~nheiro, e não
em cotas d_Q_Eundo Nacional de Desenvolvimento - FND,
como estabelecia a legislação que institui o arbitrário empréstimo.
Como se vê, a Suprema Corte não tratou apenas da inconstitucionalidade do empréstimo, mas determinou também
a forma de devolução do que foi arrecadado indevidamente.
Além disso, Sr. Presidente, visando tornar mais ágil a
devolução do referido empréstimo, apresentei o Projeto de
Lei n9 398, de 1991, no qual fixaVa regras e critériOS para
que as pessoas físicas e jurídicaS, COntribuintes do imposto
de renda, pudessem compensar com o imposto devido no
exercício financeiro de 1992, apurado na declaração anual
de rendimentos os valores relativos ão em-préstimO compulsório efetuadó na forma do disposto no Decreto-Lei n9 2.288,
de 23 de julho de 1986, considerados aqueles valores como
antecipação do imposto de rendã. no referido exercício.
O projeto também estabelecia prazos para a devolução
do empréstimo às pessoas que não--pudessem considerar o
empréstimo compulsório como antedpa.-~ão, por serem isentas
ou por estarem desobrigadas da apresentação da declaração
de rendimentos.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, essa é _a história que
conta como ocorreu a cobrança e a tentativa de devolução
do empréstimo compulsório.
Hoje, temos a felicidade de registrar que, finalmente,
o Governo Itamar Franco~ sensível a esse compromiSso, vai

restituir o que foi cobrado, conforme já foi anUnciado e cuja
mensagem deve estar, a esta altura, chegando â Câmara dos
Deputados.
Neste instante, Sr. Presidente e Srs. Senadores, deixo
este registro, fazendo justiça à luta desenvolvida pelos consumidores, n9 sentido de que o processo de devolução do emM
préstimo compulsó~io possa finalmente chegar a bom termo;
bem co~~ ao Instituto de_ Defesa do Consumidor, IDEC,
que crioU uma campanha denomina"da ''Quero o meu compulsório de volta". que orienta os consumidores a enviarem correspo~dência ao Presidente da República, solicitando a devolução Im(:'!diata do empréstimo, pleito que foi finalmente atendido por Sua Excelência.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O Sr. Gilberto Miranda- Sr. Presidente;· peço a palavra
para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Conced.o
a palavra ao nobre Senador, na forma regimentaL
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM. Para uma
breve comunicação.) - Sr, Presidente, Srs. Senadores ontem,
o País ouviu a notícia da renúncia--do ex-Senador e ex-Governador OrêSfês 'Quéi'ciá -córilo fresidente Na~ionat" dO
PMD B e a retirada de sua candidatura à re~l~içãÔ, em carta
dirigida ao Secretário-Geral do meu Partido. Ao afirni3.r que
não postulará concorrer como candidato à Presidênçia NacioM
nal do PMDB, traçou, com línhas cJ~ras e objetivas, sua posição de grande líder, que não se preocupa com posições pessoais, mas com o aprimoramento da instftuiÇáO partidária e,
conseqüentemente, com o-fortalecimento da de~ocracia brasileira.
O desprendido gesto democráticp do ex-Senador Ore;:stes
Quércia não significa ··a-· abertura de uma crise institucional
e política dentro do PMDB; ao contrário, minha visão é de
que ele mostra - isto sím - a: coragem e a oportunidade
política de fortalecer ainda mais o PMDB em torno de ideais
comuns e vontades inovadoras.
Entendo ainda que o Partido tem, em suas fileiras, grandes e valorosos nomes, e que a renovação é ~ grande companheira da democracia.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o PMbB tem demonstrado a firme posição, ao longo da .História política deste
País, de que é um partido de granqes gestos e profundas
ações empreendedoras. Seus caminh9s rumam sempre para
o desenvolvimento, para a ordem institucional, para o progresso continuado e para a plena democracia.
_ Antevejo não uma crise profunda no PMDB, mas, sim,
um alinhamentó iriteligente de posiçõeS consistentes, que indicam o norte- com a firme:l-3 daqlleles que sabem navegar em
qualquer situação, da calmaria ao ma:t; revolto. A articulação
parlidária é filha própria dos entend1mentos democráticos,
e é através dela que as nações alcançam os patamares condignos de bem-estar social e prosperidade económíca.
O que estamos a presenciar, por ln ais que as aparências
projetem uma imagem virtual de desencontros, é um final
de concórdia, onde prevalecerão o equilíbrio e a maturidade
política de um partido que ve-m sempre demonstrando, em
sua trajetória, a união pelos ideais democráticos desta Nação.
Esta mesma Nação brasileira está a sinalizar que tempos de
renovação _e_ prmezá. de poSições político-partidárias são os
ingredientes indispensáveis ao desenvolvimento e à prosperidade.

--~~---~
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Sr. Presidente e Srs. Senadores, a crise no PMDB, como
prenunciam alguns poucos. certamente não virá. O Partido,
com a inteligência de seus dirigentes, com a coerênci:i"-e üriiáo
de sua Bancada, com a firmeza de seus líderes, com a fidelidade de seus filiados, procurará, em curto tempo, continuar
o caminho do sucesso político a que está fadado.
O que estamos a presenciar é um profu-ndo e valoroso
gesto democrático do ex-Senador Orestes Quétéiá. em firol
dos companheiros do PMDB, pela oportunidade da renovação. O País assiste, mais uma vez, ao eqU:iltb-rio e à ponderação
racional de uma instituiçãO partidária- que marca Suas açóes
para um futuro próxírilo e mais grandioso.
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente.
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tado Antônio Britto, -por ocasião de sua recente viagem a
Rondônia e proferir palestras sobre o Parlamentarismos e
Plebicito nas cidades do Rio de Janeiro, Vitória e Manaus.
Sala das Sessões, 27 de abril de 1993. ~Senador Amir
Laudo.

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Aprovado o requerimento, fica concedida a licença solicitada, nos termos do art.
43, II, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1'~
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 373, DE 1993
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Senhor Presidente;
Albano Franco Almir Gabriel Alvaro ];>ocheco ~ Céoor
Nos termos do art. 43, incisO II, do Regimento Interno,
Dias Dirceu Carneiro _ Divaldo suiiiagy _ Henrique Aiilleida _ requeiro que sejam considerados como licença- Os dias 1"', 2,
Jonas-Pinheiro_ Júlio Campos_ Lavoisier Maia_ Marco Maciel 7, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22 e ,26 do corrente mes, quando
Moisés Abrão Nelson Carneiro Nelson Wedekin Onofre estive afastado dos trabalhos da Casa.
Qwnaft _ RooaldÕ Aro&~<> _ Ronan Tito.
Sala das Sessões, 27 de abril de 1993. ~Senador Moisés
Abrão.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~ Sobre a
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)~ Aprovado o requerimesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~" Secretário.
mento, fica concedida a licença solicitada, nos termos do art.
É lido o seguinte
43, II, do Regimenfô Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
REQUERIMENTO N• 370, DE 1993
Secretário.
Requeiro, na forma regimeJ?.tal, seja convocado o Exm~>
É lido o seguinte
Sr. Ministro de Estado da Fazen-da, Dr. Elizeu Rezende para
REQUERIMENTO N• 374, DE 1993
prestar esclarecimento sobre o plano económico divulgado
Nos termos do artigo 43, inciso.I, do Regimento Interno,
pelo Governo no dia 24 de abril, com pronunciamento do.
requeiro seja considerado como de licença para tratamento
Presidente Itamar Franco.
de saúde, conforme atestado médico ane.xo, o período de
Sala das Sessões, 27 de abril de 1993. ~~Senador Gari2 a 26 de abril do corrente ano.
baldi Alves Filho.
Sala das Sessões, 27 de abril de 1993. ~Senador Juvêncio
O SR. PRESID~NTE (Chagas Rodrigues) ~O requeriDias.
mento lido será publicado e incluído oportunamente em OrO SR. PRESIDENTE (Levy Dias) ~ O requerimento
dem do Dia, nos termos regimentais.
lido está devidamente instruído com atestado médico previsto
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1~"
no art. 43, I, do Regimento Interno.
Secretário.
Em votação o requerimento.
É lido o seguinte
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
REQUERIMENTO N• 371, DE 1993
Aprovado.
Nos termos do art. 258 do Regimento Int~mo, requeiro
A:provado o requerimento, fica concedida a licença solicitenho tramitação em conjunto os seguintes Projetes: PLC
tada.
n• 95/92 e PLC n• 62/91, com o PLS n• 67/92, por tratarem
-Sobre a mesa, comunicação que-será lida pelo Sr.l9 Secrede matérias que veisam sobre o mesmo assunto.
tário.
Sala da Sessões, 27, de abril de 1993. -Senador Gerson
É lida a seguinte
Camata.
Brasfiia, 26 de abril de 1993
O Sr. Chagas Rodrigues, ] 9 Vice-Presldente, deixa_
Senhor Presidente,
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Levy
-Para fins do disposto no artlgo 39 (trinta e nove), alínea
Dias, ~ Vice-Presidente.
á, e parágrafo único do Regimento Interno desta Casa, comunico a V. E~ que me ausentarei dO País, no período compreenO SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) :--O requeridido entre ns dias 27-4-93 a 3-5-93.
mento lido será incluído em Ordem do Dia op0rturi3inente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 SecreApfoveito a oportunidade para renovar à V. Ex~ meus
tário.
--ptõtestos de estima e consideração. -Senadora Eva Blay
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) ~O expediente lido
É lido e aprovado o seguinte
vai à publicação.
REQUERIMENTO N• 372, DE 1993
A Presidência lembra aos Srs. Senadores que o Congresso
Com fUlcro no art. 43, inciso ll do Regimento Interno
Nacional está convocado para uma sessão conjunta a reali- .
do Senado Federal, requeiro, seja concedida licença relativa
zar-se hoje, às 19h, destinada à apreciação da Medida Proviaos dias 1, 2, 5, 6, 7 12, 22 e 23 de abril, período em que
sória n9 315, de 27 de março de 1993, e outra solene, ·a realiestive ausente dos trabalhos desta Casa, para acompanhar zar-se amanhã, às lOh, no plenário da Câmara dos Deputados,
o Senhor Ministro da Previdência e Assistência S-ocial, Depu- destinada a reverenciar a memória de Tiradentes.
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O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Es,gotado o tempo
destinado ao Expediente.
Pass_a~se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 5, DE
1993
(Incluído em Ordem do Dia nOs termos do art.
353, parágrafo i:íriiCo;-ao Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do_ Projeto de Decreto
Legislativo n• 5, de 1993 (n' 191192; na Câmara dos
Deputados), QUe aprova o ato que outorga conCessão
à Rádio Vale do lguaçu do Verê Ltda., para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de e_xch;asividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Verê, Estado do Paraná, tendo
-Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador Bell9 Parga.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária
anterior.-

Passa-se à votação do projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pertnanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
_ _.
__
A matéria vai à Comiss.á.o Diretora, para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação final da maté~
ria, que será lido pelo Sr. 1~ Secretário.
É lido o seguinte
PARECER N• 108, DE 1993
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 5, de 1993 (n' 191/92, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação fínal d9 Pr.;>jeto
de Decreto Legislativo n• 5, de 1993 (n' 191192, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato_que outorga concessão
à Rádio Vale do lguaçu do Verê Ltda., para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, se:r:viço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Verê, Estado do Paraná..
Sala de Reuniões da Comissão, 27 de abril de 1993. Humberto Lucena, Presidente - NabQr Júnior, Relator·.:__
Cbagas Rodrigues - Jtínia Marise.
ANEXO AO PARECER N' 108, DE 1993
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 5, de 1993 (n• 191192, na Câmara dos Deputados)Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu,
, Presidente do Senado _Federal, nos
termos do _art 48, item 28, do Regíffiento Interno,
promulgo a seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1993
Aprova o ato que outorga concessão à Rádio Vale
do lguaçu do Ve rê Ltda., para explorar, peJo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda méc:lia, na Cidade de Verê,
Estado do Paraná.
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O Congresso Nacional decreta:
É aprovado o ato a que se refere o Decreto
n 9 99.157, de 12 de março de 1990, que outorga concessão
à Rádio Vale do Iguaçu do Verê Ltda., para explorar, pelo
yrazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de_Verê, Estado do Paraná.
·
Art. 2~ Este decreto legisla-tivo entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 1o

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - 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 ã pr6ritU1gação.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Item 2:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N• 7,
DE 1992
Va:tação, em segundo turno, da Proposta de Emenda
à Constituição n• 7, de 1992, (n' 82/91, na Câmara dos Deputadoª), que altera o art. 29 da.c;onstitutção Feder~l, tendO
Parecer favorável, sob nP 246, de 1992, da
-Comissão Temporária.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1o
Secretário.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 375 DE 1993
Nos termos· do artigo_ :315, combinãdo com a alínea a
do artigo 279 do Regimento Interno, requeiro adiamento da
votação da Proposta de Emenda à Constituição n~ 7, de 1992,
para audiência da ComissãO de Constituição, Justiça e Cidadania.
Justificação
O presente pedido de audiência da Comissão de Constituiçãv, Justiça e Cidada_nia, .visa a um estudo mais profundo
sobre o que propõe a Proposta de Emenda à Constituição
n• 7, de 1992.
Em primeiro lugar, entendo que este assunto deveria
·ser transferido para a revisão constitucional prevista para outubro do corrente ano.
Em segundo lugar, a Proposta de Emenda à Constituição
n~ 7, de 1992, fere o texto da Constituição vigente~ em seu
artigo 16, verbis:
"A lei que alterar o processo eleitoral só entrará
em vigor um ano após sua promulgação."
Em terceiro e último lugar, se a proposta vier a ser aprovada em segundo turno, como está redigida, em seu artigo
2"', mandando aplicar os seus efeitos às eleições de 1992, vaí
criar uma situação insustentável: vai eleger quem não se elegeu
e cassar o mandato de quem se elegeu.
Ademais, como todos nós sabemos, a proposta de emenda
à Constituição não pode receber emendas de mérito em segundo turno (art. 363 do Regimento Interno do Senado Federal),
inviabilizando, assim, a ·modificação através de emenda, em
assim sendo, é recomendáVel um exame mais acurado das
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conseqüêncías de uma possível aprovação- de uma matéria
desse jaez.

Sala das Sessões, 27 de abril de 1993. ~ Senador Ney
Maranhão.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.

A Presidênçia fará cumprir a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~ Secretário.

É lido o seguinte _
REQUERIMENTO N• 376, DE 1993
Nos termos do art. 315_ combinado com a alínea a do
art. 279 do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação
da Proposta de Emenda à Constituição na 7, de 1992, que
altera o artigo 29 da Constituição Federal, par;:t audiência
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre quesw
tão de ordem por mim suscitada na sessão de 28-10-92 e reiterada na sessão extraordinária realizada às 18 horas e 30 minutos do dia 11-11-92.
Sala das Sessões, 27 de abril de 1993. -Senador Cid
Sabóia de Carvalho.

O SR. PRESIDENTE (Lcvy Dias)- Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência fará cumprir a deliberação do PlenáriO.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Item 3:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTIT01ÇÃ0 N•
23; DE 1991
...
...
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição- n~~ 23, de 1991 (n9 45/9_1, na
Câmara dos DepUtados), que dá nova •redação ao art.
16 da Constituição Federal, tendo
Parecer favorável, sob n'-' 24, de 1992, da
-Comissão Temporária.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária
d"e 3 de abril do ano passado.
A Presidência esClarece ao Plenário que, para encaminhar
a votação da matéria, qualquer Senador poderá usar da palavra pelo prazo de cinco minutos, conforme o disposto nos
arts. 14, V, e 308 do Regimento Interno.
Nos termos do art. 361, § 29 , do Regimento Interno,
só poderão ser encaminhados à Mesa requerimentos de destaque para votação cnt separado de dispositivo.
A Presidência lembra, ainda, aos Srs. Senadores que,
nos termos do disposto nos arts. 288, II, e 294 do Regimento
Interno, a matéria depende, para sua aprovação, do voto
favorável de três quintos da composição da Casa, devendo
a votação ser feita pelo processo nomínal, através do registro
eletrónico de votos.
Em votação a proposta, em primeiro turno.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
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· VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Cid Carvalho
Elcio Alvwes
Francisoo Rollemberg
Garibaldi Alves -Gilberto Miranda-_Hydekel Freitas _Iram
Saraiva _ Josaphãt Marinho _ Jutahy Magalhães _ Lavoisier
Maia _Lucidio Portela _ Ney Suassuna _ OnQfre Quinll!J_)'aulo
BisoL
VOTÁM "NÃO" OSSRS. SENAiiORES:
Gerson'Camata _Magno Bacelar.

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Votaram SIM 14
Srs. Senadores; e NÁO 02.
Total de votos: 16.
Não houve quorum.
A votação da matéria fica adiada.
O SR. PRESIDENTE (Lcvy Dias) - Está esgotada a
matéria Constante dã Ordem do Dia.
vona-se ã.Iista
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira.
(Pausa.)
S. Ex• não se encontra em plenário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin.
(Pausa.)
s-. Ex~ não se encontra em plenário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Amir Lando. (Pausa.)
S. Ex~ não se encontra em plenário.
_Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna.

de oractores.

_c

- O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, o mundo_ mqdernq vive um modelo que exaure
rapidamente os assuntos. com o advento dos jornais, do rádio,
~-t~levisão, um assunto, por mais-sériO que seja, rapidamente
_
deixa de ter importância para o grande público.
Vários são os assuntos que mereceriam maior análise,
maior apuro das autoridade, mas, lamentavelmente, ficam
velhos, superados. Um desses assuntos que continuam vivos
- até vivo demais - no Nordeste brasileiro é a seca, mas,
para o Sul e para Bras11ia, ela virou assunto ultrapassado.
Há 42 dias, no dia 16 de março passado, a Sudene foi
invadida por operários e pequenos produtores, que fizeram
refém o seu Superintendente. Só-assim -:rs atenções se voltaram
para a entidade. O Presidente da República recebeu os governadores dos Estados nordestinos, as lideranças dos partidos,
os Presidentes da Câmara e do Senado, os trabalhadores e,
desta forma, coordenou-se uma ajuda de 180 milhões de dólares· para o Nordeste.
Na sexta-feira passada, noventa prefeituras do Estado
da Para1ba assinaram convêniO para dar: iriícío --às frentes de
trabalho.
Quarenta e dois dias depois, foram ãssinados os convêflios
- _não quer dizer _que já se iniciaram as frentes - e os
prefeitos começaram a relacionar as pessoas que irão trabalhar
nessas frentes de emergência.
Milhares de crianças já morreram. Milhares de doentes
já_morreram. Gastaram-se quarentã e dois dias para se implementar uma ajuda que deveria ter sido imediata.
A imprensa nacional está trazendo, todo dia, num grande
pool bem coordenado - a Caravana da Cídadania, toda a
epopéia da viagem de um nOrdestino, desde os confins do
Nordeste até o Sul, revivendo a viagem do Lula, que é a
viagem de milhões e milhões de nordestinos todo ano, a cada
seca.

Abril de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Quarta-feira 28. 3733

ver que todo o dinheiro aplicado no Nordeste, durante o
século, nem de leve irá assemelhar-se ao que se gastou numa
dessas obras. Como resolver o problema da seca, com uma
verba menor do que a de urna ponte, com uma verba menor
do que a do metrô? É ev-idente que para se resolver o problema
da seca há de se gastar com estudos, há de se gastar com
soluções adequadas. E há que ser um gasto constante, que
não seja solicitado emergencialmente~ como acaba de acontecer com este último liberado pelo nobre Presidente Itamar
Franco. Teria isso que ser uma constante no gasto brasileiro,
uma-questão orçamentária para, depois de alguns anos, a
questão da seca estar,- realmente, resolvida. Não sei por que
não se industrializou o Nordeste? Não sei por que o Nordeste
continuou naquela de um país tipicamente agrícola, quando
a agricultura lá é _uma loteria. Falando em loteria, elas n~s~e
País São bem- sucedidas. Tudo neste __País é bem sucedido,
desde que a questão não fique restrita à região· do Nordeste.
O separatismo é um fato hoje neste País; é um crime e um
fato. Isso é indiscutível. Como se pode esperar 40 dias por
uma solução. Quarenta dias de estômago vazio, quarenta dias
com a água cada vez mais escassa, quarenta dias de sofrímento,
quarenta dias de impossibilidades[ Tudo isso é muifó-gi'ave,
porque se passou agora, no Brasil, a criarem nuanças que
são verdadeiras fantasias qtie buscam denegrir o Nordeste,
mesmo na ocasião em que este Nordeste falece diante de
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Permite-me V. Ex•
mais ·uma seca. V. Ex~ vem à_tribuoa em um momento bem
um aparte?
oportuno, porque a seca realmente_ il~_de. É durJl.nte a seca
O SR. NEY SUASSUNA- Pois não, nobre Senador.
que chove de quando em quando, e, ãs vezes, chove copiosamente, mas de modo irregular, sem continuidade. Nem a
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Senador Ney, estamos
açudagcm se favorece com a precipitação momentânea e inesacompanhando o pronunciamento de V. Ex~_ aqui no Senado,
perada, e os técnicos nunca podem prever coisa alguma quanto
trazendo novamente essa situação da seca. fen_so que a seca
a isso. Veja V. Ex• que temos o Banco do Nordeste, o DNOCS,
não pode nunca parecer uma ficção, apesar de ter gerado
a SUDENE e uma série-de órgãos. Que todos precisam de
uma literatura nordestina, uma literatura hrasileira em torno
uma revisão é indiscutível, para buscarmos, de agora em diandela. Veja V. EX' que nada mais evidente dO que a própria
te, soluções definitivas que nunca mais nos levem a pedir
seca, a começar pelo biótipo do nordestino, a começar pela
esmolas e, depois da esmola concedida, quarenta dias para
hbtória do genocídio do Nordeste, com gerações sofrendo
a sua consumação. Parabéns a V .. EX" pelo tema abordado
prejuízos de vida, a mortandade avança disparadamente Pelas
em sua fala, esta tarde, no Senado Federal.
condições climáticas da Região. O diâ.bo é que, ao. longo
do século, muito se escreveu sobre a s_eta;-âõ:slilals diversos
O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado, Senador
modos. desde a literatura, à pena brilhante de escritores, até
Cia Sabóía de Carvalho. Fique V. Ex• na certeza de que
a palavra de sociólogos, cientistas sociais, estudiosos dos fenôquando falo em 180 milhões de dólar.e.s, fiço grato ao Presimenos fís:cos, atéa questão sobre o ponto de vista da astronodente por tê~ los concedido. No entan-to, sei que esse ·montante
rnia.--Tudo se fez em matéria de seca, em busca da previsão
dividido por 10 milhões de pessoas significam apenas SOO mil
de chuva, da antecipação da calamidade _e outras coísas tantas.
cruzeiros per capita para quem vai enfrentai todo um ano
Geógrafos trabalham ao lado de sociólogos; sociólogos ao
de estiagem em_ que as safras já estão prejudicadas.
lado de cientistas das mais diversas aptidões, para equacionar,
Continuando, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o mundo
no âmbito dos órgãos existentes, essa probleiriáticà. Nada
moderno exaure muito rapidamente os temas que lhe são
de definitivo se cons_eguiu a despeito de obras em leitos de
apresentados. A violência .repetida perde o impacto. Só estarios, a despeito da vasta açudagem e de um mero início de
mos voltando a ouvir falar de seca, neste momento, porque
irrigação. Também não podia, porque no Nordeste brasileiro . .a caravana do Sr. Lula está sendo bloqueada em algumas
o que_se gastou foi exatamerite paliativo com o que se gastará
cidades por flagelados que desmaiam a toda hora 1 tentando
agora. Fala V. Ex• em 180 milhões de dólares -e ísS-o nos
sobreviver; SI_aças- à pasta _feita de _palma, conforme acabei
impressiona pela cifra, pela expressão numérica. pelo mérito
de dar a receita. Não São pessoas desonestas que estão invaque vem nessas palavras de conteúdo financeiro. O Brasil
dindo cidades; são pessoas sem ter o que comer.
gasta 600 milhões de dólares anuais para subsidiar a nafta,
Numa revista que circulou na sémana passada, narra que
em favor da indústria qufrrikã: Veja-·que-dístância há entre
em- Defrniro GouVeJ3, uin mliitiçípío de Alagoas, ocorreu um
180 milhões de dólares para uma emergência, para um quadro
fato te_rríveL
.
de, quando em quando repetido, que distância há disto para
Há quinze dias. nloradores da parte mais pobre da cidade,
600 milhões de dólares metodicamente gastos com a nafta,
ironicamente chamada "Ponto Chique", avançaram sobre os
através da Petrobrás. Se V. Ex~ comparar, por exemplo, o
feirantes em busca de alimentos. "E gente pobre, com fome,
que se gastou no metró do Rio de Janeiro, no metrô de São
não são bandidos. Eu tinha dinheiro nas mãos e nenhum
Paulo, o que se gastará no mctrô de Brasília e o que se está
deles veio me atacar. A culpa é do Governo" ,-diz emodonada
gastando agora, se V. Ext examinar a Ponte Rto~Níterói, vai
ROsária Bai-bOzri. de Souza. 38 anOs-, desde 7 anos vendendo
Um dos periódicos diz que, por duas vezes, a caravana
de Lula foi parada por nagelados: em lati e Águas Belas,
em Pernambm..'O, e imagino a expressão do Senador Eduardo
Suplicy ao ver o PÇlVO comendo cactos, ao ver que nóS, do
Nordeste~ att! já estamos ensinando como se prepara aquela
planta, como se fosse um quitute.
Receita para se comer cacto: ··pegue duas folhas de palma, um cacto da caatinga, tire os espinhos e a casca, guarde,
espere um pouco. Encha uma panela com água do rio Ipanema, que já vem salgada, coloque a palma na panela e leve
ao fogo. Deixe por duas horas. Quando virar uma papa, misture com um pouco de farinha. Está pronto. Sirva quente. É
amarga, mas mata a fome de um dia".
Lá, de Pernambuco, a caravana da cidadania, a caravana
do Lula pôde constatar isso. Repórteres internacionais e nacionais puderam \'er que a seCa não é unia fiCção, tampoucO
teve solução ainda, e que até as ações para minorar esse
flagelo só quarenta e dois dias depois é que estão sendo iniciadas no caso do meu Estado, a Paraíba. Acabei de perguntar
ao Senador Lucídio se_ o mesmo ocorreu no Piauí e S. Ex~
respondeu-me:- Não, lá já começamos; perguntei aos Senadores do Rio Grande do Norte:- Estamos começando. Quarenta e dois dias de regime, comendo palma e farinha, Senadores, é uma situação que não dá para agüeittar.
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pimenta na feira. Os que irivadem as cidades não estão atrás
de tomar bens, tampouco dinheiro; estão atrás de comida.
Comida? Temos aos montes estocada nos depósitos do Governo. Se estão estragando, não é por culpa do Ministro atual.
São 'grãos, farinha, estocados há muitos anos e que está na
iminência -de perder, inclusive, a sua possibilidade de consumo
humano. Que não se mande para o Nordeste apenas essa
ajuda em dinheiro; que se "Inande também esses alimentos
que mais um mês ou dois estarão inservíveis, sem condições
de serem consumidos.
São 35 milhões de toneladas de grãos estocados nos depósitos do Governo. Não há por que culpar o Governo Itamar,
que "pegou o bonde andando .. , que encontrou o País no
caos. Isso porque a seca continua firme e forte; a fome continua grassando e os grãos estocados na iminência de se estragarem. Por todas essas raz6es, venho a esta tribuna pedir ao
Governo do Presidente Itamar Franco que busque a maior
agilidade possível nas açóes. O País é hoje um paquiderme,
e um paquiderme lento. E preciso a desburocratização, adescentralização; é necessário ações rápidas de coragem, ações
de um Presidente que náo se preocupe com o ritual obsoleto
de um serviço público emperrado. E preciso que Sua Excelência tome decisões imediatas e corra riscos para salvar uma
parcela ainda das crianças que, dentro de mais algum tempo,
não terão condições de sobreviver.
O Sr. FrancisCO Rollemberg - Permfte-me V. Ex• um
aparte?
O SR. NEY SUASSUNA- Ouço V. EX' com prazer.
O Sr. Francisco Rollemberg- Eminente Senador, quando se começa a falar, nesta Casa, sobre o Nordeste, procuro
segurar-me, não dizer nada, ouvir para aprender mais. Infelizmente, não posso segurar a palavra. E quase sempre inteqielo
homens como V. Ex•, que traz à tribuna, nesta tarde, um
pronunciamento da maior seriedade. Estou vindo, cheguei
anteontem do Nordeste. Percorri as zonas ressequidas do meu
Estado. Lá, pude verifiCar que a miséria -esfá-!13 dimensão
que V. Ex~ define; que a fome grassa naquela região. Todavia,
nobre Senador, no meu Estado - Sergipe - ela já começa
a assumir dimensões menores. Nós, sergipanos, os governadores de Sergipe dos últimos tempos, independentemente do
Poder Central, já realizaram, naquele pequeno Estado de
vinte e um mil quilômetros quadrados, mil e quinhentos quilô~
metros de adutoras_. Há água em todas as _suas cidades, em
todas as suas sedes municipais. Na semana passada, o Gover~
nadar João Alves Filho levou ao povoado de Samambaia,
aos povoados de Nossa Sr' da Glória vinte e oito carretas
de tubos, para que pudessem estender essas adutoras àqueles
núcleos populacionais maiores e, lá, continuassem residindo
e se fixando. Sr.- s-enador, é triste o que VOU dizer-lhe neste
instante: custou caríssimo ao Governo de .Sergipe mandar
buscar no Sul o feijão qtie ctrsiribui, o m-ilho que oferece
às custas do Erário do Estado. Adquiriu os tubos. De um
lado, a população sente os benefícios ali instalados. Basta
dizer que, na seca passada, tivemos quase 800 caminhões~pi-pas
distribuindo água e, hoje, não ultrapassamos a 60. Elementos
radicais de vários tipos agUardavam os caminhões de tubos
para vaiarem a construção de novas adutonls. -Senado-r Ney
Suassuna, é doloroso que--se ·use--a miséria Com- fins políticos.
A miséria é para ser tratada com seriedade e minorada com
ações políticas. Essa miSéria só pode ser tratada e minorada
com ações políticas na hora em que o Nordeste tiver a compreensão do Centro, e ísso é muito difíciL EStOu lendO agora
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um trabalho muito interessante: ""O mito da necessidade".
Trata-se de uma tese de mestrado da Universidade do Rio
de Janeiro. Nela se procura mostrar que a necessidade nordestina é um mito zer-lhe rte? -título da tese- que o Nordeste
seria auto-suficiente, desenvolvido. A autora procura embasar
a sua tese dentro de uma doutrina que usou como parâmetro
nas relações periféricas em cidades da Itália e da Espanha.
Logo se vê que é um estudo faccioso.
Sr. Senador., o Nordeste não quer caridade. A região
s.ofre essa seca que enseja a chamada "indústria da seca".
O fato de que D. Pedro II prometeu gastar o último brilhante
da Coroa para resolver o problema já se tornou lugar comum.
Isso ocorre desde a época em que a população nortista e
nordestina começou a descer em direção ao Sul do País. Quais
aÇões permanentes são levadas a efeito em benefício do Nordeste? Onde estão os recursos para que, independentemente
das condições climáticas, as adutoras, os projetas de irrigação,
a perenização dos rios e a interligação de bacias hidráulicas
potamológicas pudessem ser construídas? Precisamos fazer
com que isso se concretize, pOrque apenas dizer que o Nor~
deste está reduzido à condição de uma região eminentemente
agrfcola - frase cunhada do períod_o de Getúlio Vargasé uma falácia. O Nordeste não pode suportar ser uma região
agrícola, deve, sim, ter uma agricultura e uma pecuária de
sustentação. Nunca devemos imaginar que o Nordeste possa
manter uma agricultura e uma pecuária de mercado, em fun~
ção das condições climáticas regionais. Se para lá não se levar
os benefícios da ciência e da tecnologia de ponta, jamais alcançaremos esse desiderato. A título de ilustração, temos um
exemplo muito singelo. Há aproximadamente dez anos o nú~
o, mas este foi dizimado na última seca. Fato semelhante
aconteceu no resto do Nordeste. E o nordestino ainda não
aprendeu que não adianta recompor o seu rebanho bovino,
porque este, fatalmente, será dizimado em uma das próximas
secas. Não adianta investir na agricultura :;;e não houver aduto~
ras, perímetros irrigados da melhor qualidade, porque o agri~
cultor perderá o que plantou. Esses fatos são do conhecimento
do Governo de longa data. Daí a importância do discurso
de V. Ex• nesta tarde, quando vem sensibilizar o Governo
da República e os Senadores presentes em plenário neste
instante para o fato de que o Nordeste é viável, é programável
e -pode se tornar um celeiro para o Brasil, assim corri o a·
Califórnia o é para os Estados Unidos. Mas é preciso fazer~se
aqui o que se fez lá: irrigação, tratamento das terras, drena~
gem, emprego de mão-de-obra e tecnologia de ponta. V. Ex•
está de parabéns, Senador. por percutir um tema tão doloroso
para nós, mas que constitui o nosso dia-a-dia.
O SR. NEY SUASSUNA- Obrigado, nobre Senador.
O Sr. Lavoisier Maia- V. Ex~ me concede um aparte?
O SR. NEY SUASSUNA- Ouço V. Ex• com prazer.
O Sr. Lavoisier Maia- Cumprimento V. Ex•, nesta hora,
pela importância para o Brasil do tema que vem abordando.
Na semana passada fiz um pronunciamento neste plenário,
trazendo nossas preocupações quanto â situação difícil, dificílima, em que vivem nossos conterrâneos. Sr. Senador Ney
Suassuna, nos quatro dias que passei no meu Estado pude
confirmar de perto, com os próprios olhos, o que a imprensa
noticiava. Constatei, enqu.anto percorria quase 2 mil km vendo
e ouvindo o clamor do povo, que a situação é muito pior
do que a imprensa noticia, muitas vezes pior. A seca deste
ano é diferente das outras, pois o Nordeste vem empobrecendo
em razão da contínua repetição das secas e das providências
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apenas paliativas do Governo. Tive oportunidade de comprovar a fome do povo, a desnutrição, a falta de atenção das
autoridades competentes, a nível federal e estadual, para resolver esses problemas. É verdade que o Presidente Itamar Franco teve a disposição de ajudar o >lordeste, alocando uma
quantia, muito alta, é verdade - e eu disse isso no gabinete
do Ministro Alexandre Costa- mas muito aquém das necessidades reais do povo nordestino. O salário de_ oitocentos mil
cruzeiros só é suficiente, meu caro Senador, eminentes colegas, para que o homem não morra de fome. A famüia nordestina é constituída, em média, de sete pessoas. O que um
chefe de família pode comprar com ·essa· remuneração é um
quilo de feijão, um pouco de rapadura e farinha, mais nada.
Enfim, o povo está subalimentado. O que agrava essa situação,
caro Senador, é a falta de água. Os reservatóóo-S estão secando
e a falta de água atinge não somente asyequenas, mas também
as médias e até as grandes cidades. E um drama sem precedente: povo sem alimentação, sem água para beber e desesperado. Ainda mais, a nossa economia encontra-se cada vez
mais debilitada. E a pecuária? Dizimada. Lá no meu Estado
já morreram milhares de reses, e o agricultor, para não perder
ainda mais, vende o__gado que lhe resta por um preço vil.
Aquele~ que têm condições transportam-no para o Maranhão,
Goiás ou Tocantins. Mas é uma operação cara, porque o
frete de cada viagem, por caminhão, custa vinte milhões de
cruzeiros. Poucos podem fazer isso. Portanto, concluímos que
o problema nordestino é também um problema nacional.
Quando falamos sobre a seca, os Parlamentares do Sul ficam
reservados e mencionam "a nova indústria da seca". Está
aqui o nobre Senador Saldanha Derzi, homem rico do Mato
Grosso, dizendo que é verdade. S. Ex~ nunca Viu a miséria,
pois é de um Estado rico.

O Sr. Rachld Saldanha Derzi- Estou há 36 anos aqui
e só ouço falar neste problema da seca, mas até hoje não
procuraram solução.
O Sr. Lavoisier Maia- Estamos Procurando sensibilizar
os homens do Sul para essa desigualdade, Senador. V. Ex•
tem condições de criar 30, 50 mil bois, porque ·é de--uma
região próspera, mas na minha região não temos nem como
criar 100 bois. A situação é muito grave. É· d·e desigualdade
regional, é de desigualdade social, é de miséria. O Nordeste
não é pobre. Faltam providências do Governo. Na balança
de pagamento, o Nordeste é superavitário, porque produz
petróleo. Pode subsistir caso haja uma divisão, mas sou contra
a divisão, Sóu pela Un1dade nacional. A situação é grave:
. ou a Bancada nordestina se une para sensibilizar e :ritudar
a consciência dos homens do Sul, ou esta situação vai piorar
muito, meus caros colegas e eminente-Senador Ney Suassuna
que, em boa hora, faz outra advertência aqui no Senado,
mesmo contra a vontade daqueles que não entendem a situa~
ção. Parabéns a V. Ex~. e faço votos de que continue corajosaM
mente, pois pode faltar tudo ao nordestino, menos a coragem:.
O SR. NEY SUASSUNA- Obrigado, nobre Senador.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, lembraria a V. Ex~s que
a tónica do meu discurso era sobre a reunião que tivemos
com o Presidente; da República há 42 dias. Foi tomada uma
providência, embora paliativa, mas a agradecemos. Mas precisamos de mais rapidez, de medidas de médio e de longo prazo.
Daí a necessidade de se concluir muitas_ das adutoras que
estão em sua fase final de construção, assim como a açudagem,
os poços, as barragens.
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Não queremos a irrigação americana ou eurOpéia de
sete mil dólares o hectare. Queremos uma irrigação como
a da Índia ou da China, que custa seiscentos dólares o_hectare,
e que emprega uma grande quantidade de mão-de-obra. A
China consegue manter' em seu semi-árido, que é produtivo,
quinhentos milhões de pessoas, alimentando-as e, ainda assim,
mantendo um superávit.
o· que -precisamos, Sr. 'Presidente, Srs. Senadores, é que
essa vontade política exista, niás ·até ·parece que o Governo
Federal quer nos trazer pelo pescoço, segurados. Quer nos
trazer presos, porque as ações-definitivás não São feitas: Não
somos problema, somos solução. Temos boa terra e temos
um sol permanente. Falta-nos a regularidade da água, problema esse resolvido em países corno Índia e China, que, de
um modo próprio para países de Terceiro Mundo, conseguem
alimentar os seus contingentes -principalmente a China e ainda ter um superávit.
O Sr. Garibaldi Alves Filho - V. Ex~ me permite um
aparte?
O SR. NEY SUASSUNA- Ouço V. Ex• com muito pra-zer.
O Sr. Garibaldi Alves Filho- Antes de V. Ex' encerrar
o- seu brilhante pronunciamento, quero prestar-lhe a minha
solidariedade e lembrar que as instituições bancárias, ao lado
de todas essas críticas que foram feitãs por V. Ex', também
precisam se tornar mais ágeis, no Sentido de fazer com que
prevaleça algum apoio em termos de crédito ao produtor.
ao criador, principalmente ao pequeno e médio - lá não
existem maiS gi'andes criadores e produtores._ Refiro-me aos
Banco do Nordeste e do Brasil. É preciso que se libere financiamentos para esses proprietários, além dqs investimentos
do Poder Público. Isso o que eu gostaria de incorporar se· me pertnite -ao pronunciamento de V. Ex\ porque a
burocracia, a essa altura, é muito grande para que o produtor
possa tirar um pequeno empréstimo para manter o seu gado
de pé ou realizar obras em sua propriedade.
O SR. NEY SUASSUNA"....:.. Muito obrigado, Senador
Garibaldi Alves Filho.
Vejam, Srs. Senadores do Sul, Sudeste, Centro-Oeste,
nós, quando chegamos a esta tribuna para falar de seca, sempre estamos numa situação inCôn1àda. Quem dera pudéssemos
est~r como no primeiro ciclo eConómico do-Brasil, quando
a nqueza era nossa e V. Ex~s ainda estavam engatinhando
em termos de economia. Quem dera pudéssemos estar, como
fizemos, quando carreamos recursos da nossa economia açuca-reira e construímos o Sul e o Sudeste. Mas águas passadas
não movem moinhos.
Quantas vezes já ouvi, ou pessoalmente, como fez o Senador do Mato grosso, ou quando desço da tribuna, dizerem
que estamos pregando a "indústria da seca". Não. Isso não
nos interessa. Queria que cada um que usou a seca como
indústria estivesse na cadeia, mãs não posso deixar de colOcar
aqui que a seca· continua viva e matando, enquanto estamos
·
pensando que ela já está resolvida.
Encerro, portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores. fazendo um apelo ao Presidente da República para que Sua Excelência busque desburocratizar o máximo que possa, descentralizar, agilizar, não em relação só ao problema do Nordeste,
mas em todas as áreas do Governo, para que não precisemos
levar 42 dias para uma ação de emergência ser implementada.
Venho também solicitar ao Ministro da Previdência Social
que aceite como pagamento do Fundo de Garantia porTempç
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de ServiçO e das dívidas dO INSS as despesaS()Ue iS-J)fefeituras
do Nord~ste, exauridas, estão tendo com remédios, água e
transporte.
-- Enfini, eu-queria deixar o pedido para que não aceiteinos
essa máxima de que o tempo exaure a importâncía das coisas,
porque no Nordeste, neste momento - pode ter exaurido
para a· imprensa do Sul - , o sofrimento é muito maior do
que dias atrás, quando a seca apenas começava o Se"t.1 flagelo.
Era o _g_ue_.eu tinh_~ a d~_r2 _5,r. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Com a palavra o
ilustre Senador Onofre Quinan.
---0 SR. ONOFRE QúiNAN (PMDB - GO. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, srs: senadores, de
repente desaba um temporal sobre o MinistrO da Agricultura,
Deputado Lázaro Barboza, a propósito de se estarem apodrecendo os estoques do Governo sob a responsabilidade da CONAB, empresa subordinada à Pasta a seu comando. Reportagens ilustradas mostram produtos deteriorando-se por armazenagem inadequada. Discursos inflamados nas Casas do_Congresso clamam aos céus contra o Ministro. OrqUestra-se, enfim, um elenco de denúncias nas quais o Ministro é acusado,
julgado e já deposto pelo noticiário como se foSse o responsável por tal descalabro.
Alguém dentre esses afoitas acusadores teve o cuidado
de indagar: há quanto tempo o GovernO Itamar Fl-anCO -assumiu e, portanto, há quantos meses o Minístro LázaiO Bar·boZa
está no comando dó Ministério da Agricuitura? Daria~ ·neste
curto espaço de tempo, para se deteriorar tanto produto como
se noticia? Vamos devagar com o andor. Que há estoques
governamentais deteriorados ninguém tem dúvida. A primeira
pessoa, -aliás, a denunciar a precátia situação de armazéns
e a deterioração desses estoques fOi o- próprio DePutado Lázaro Barboza, ao assumir o Ministério. Não se lerribraffi? No
Governo Itamar Franco não apodreceu lkg de qUalquer produto. Essa situação de descalabro de estoques governamentais
deteriorados é apenas outra perversa herança do desgoverno
Collor. Se as viúvas de Coll~! estão bra-dando aos quatro
ventos que o Governo Itamar Franco é respbnsável por essa
situação, trata-se apenas de levantar uma cortina de fumaça
sobre a insana irresponsabilidade de seu patrão, que estava
mais preocupado com o ouro do Uruguai do que com a administração do País. É rteCessáiío que alguém diga isso com
todas as letras.
Até quando poderemos co_ntinuar tolerando a atitude
acintosa dos que desastraram esta Nação e agora tentam transferir para O Governo Itama~ Franco a responsabilidade por
essa situação?
Hoje, os 1'colloridos" que permaneceram fiéiS- ao chefe,
até depois de estarrecedora re_yelação de que a úniCa cor que
cobria o Brasil era o mais intenso negro da mais profunda
corrupçâo, arvoram-se· em conselheiros do Presidente Itamar
- a quem há poucos meses repudiavam veementemente pela
imprensa - dizendo pelos jornais que deveria mudar tal ou
qual ministro, altúar essa ou aquela medida, governar desta
ou .daquela maneira.
Será que se esqueceram do que ainda ontem diziam, ante
a iminência do impeachment, de que aceitariam tudo, menos
Itamar na Presidência?
Este talvez seja o instante de lembrar ao Senhor PreSidente da República que a maior parte dos seus problemas
nasce de um fato evidente: o atual Governo tem a cabeça
de Itamar Franco mas seu corpo é ainda todo Collor de Mello.
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Este corpo é um emaranhadO de sinistrCis tentáculos do Governo deposto pela cidadania e pelo Congresso, que envolvem
cada decisão do Governo Itamar para frustrá-la, que denunciam à imprensa as· próprias mazelas cometidas no antigo Governo para desmoralizar o Governo atual e eximir-se da culpa
de ter levado o País a esta crise.
As tentativas de desestabilização do Ministro da Agricultura não estarão sendo tramadas dentro de seu próprio
Ministério por agentes "colloridos" confortavelmente instaladoS- no segundo escalãÕ?
-Nesta altura, gostaria de falar de meu próprio Partido:
o PMDB não é titular de todos os ministérios, tem alguns
Ministros no Governo, mas náó é"tódo o Gov~_rno._Se compomos o Governo, temos a obrigação de defender os Ministros
de nosso Partido quando são competentes e íntegros como
o é Lázaro Barboza.
O Centro-Oeste não pode abrir mão do comando do
Ministério da Agricultura, por ser a mais importante fronteira
agrícola do País e, principalmente, de Lázaro Barboza, quadro
histórico do Partido, que vem desenvolvendo um excepcional
trabalho no Ministério.
O Sr. Carlos Patrocínio- Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. ONOFRE QUINAN -Pois não, Senador Carlos
Patrocínio.
~O Sr. Carlos Patrocínio _:__ Nobre Senador Onofre Quinan, gostaria de solidarizar-me com V. Ex~ quando faz a defesa
do Ministro da Agricultura e Reforma Agrária, Deputado
Uzaro Barboza. Gostaria de dizer que o Centro-Oeste tem-se
dado bem com o Ministério dã Ágricultura, haja vista a safra
recorde que tivemos, de 72 milhões de toneladas de grãos,
sob o comando do então Ministro e atual Governador de
Goiás, Íris Rezende. Agora em 1992, alcançamos uma safra
-aproximando-se da maiortla história do Brasil- estimada
eri:t 69 milhões de toneladas de grãos. Gostaria de dizer que
o Ministro Lázaro Barboza tem desempenhado, com muita
efic~ê~sia, essa missão que lhe_ fo~ colocad~ às mãos. Tivemos
oportunidade de denunciar uma· possível irregl!laridade no
que diz respeito_ a leilões e compras de arroz nos depósitos
da CONAB e, imediatamente, o Ministro Lázaro Barboza
tornou a providencia de demitir o -PrCsidi.:mte da CONAB.
T~nh<? visto que a agri_cultura tende a melhorar-:- os custeios,
oS~ n!Cui'sOs para o c3mpo ~ e eStOu Certo de que isso é
fruto da pressão que o Ministro Lázaro Barboza vem fazendo
junto ao Governo para que se conceda mais crédito ao homem
d~_c:~_~_po. J?le, C<?m9 todos nós, sabe que o Brasil só vai
sa1r dessa cnse com muita produção, principalmente de alimentos. Creio que estão tentando "fritar" o Ministro Lázaro
Barboza, e, se as Bancadas do Norte e do Centro-Oeste não
se unirem, poderá até haver a saída do Ministro, o que, creio,
trará muito prejuízo não só para a nossa Região mas pata
o Brasil, para a agricultura brasileira~ Portanto, quero cumprimentar V. EX', no momento erp. que_ defende a permanência
do Ministro Lázaro Barboza à frente da Pasta da Agrícultura
e Reform~ Agrária. Estaremos juntos na luta para que ele
possa contmuar dando a sua colaboração ao setor da agricultura brasileira.
O SR. ONOFRE QUINAN- Agradeço o aparte do eminente colega, que é mais uma voz nesta Casa em defesa de
um homem público hOnrado.
O Sr. Rachid Saldanha Derzi- Permite V.
te?
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O SR. ONOFRE QUINAN- Pois não, Senador Racliid
Saldanha Derzi.
O Sr._Rachid Saldanha Derzi- Quero me congratular
com V. Ex~ pelo brilhante, oportuno, sério e patriótico pronunciamento que vem em defesa de um homem provado na
vida pública. honesto, trabalhador e profundo conhecedor
dos problemas agropecuários do Brasil. Ele, como a,uxiliar
do _ex-Ministro Íris Rezende foi um baluarte, disse ao que
veio. "S. Ex~ deu a orientação para os problemas da agricultura
e defendeu, com unhas e dentes, os recursos e programas
que ali foram implantados. Desde então, o Ministério da Agricultura tem-se feito presente no Brasil, porque era um eterno
ausente, nunca lutou pçlos agropecuaristas e pelo homem
do campo. A partir de lris Rezende e Lázaro Barboza mu~
dou-se essa fisionomia, têm-se procurado atender o homem
que trabalha pela produção no Brasil. Felicito V. Ex• por
trazer ao conhecimento desta Casa o programa e os trabalhos
do nosso atual Ministro da Agricultura, que é realmente um
homem sério e profundo conhecedor dos problemas do campo.
Seria a maior injustiça se desconhecêssemos e deixássemos
de defender Lázaro Barboza, pois S. Ex• está a fazer um
serviço de grande envergadura para o homem do campo no
Brasil.
O SR. ONOFRE QUINAN -Agradeço o aparte de V.
Ex\ conhecedor do problema da agricultura e da pecuária
no· Brasil, que vem se- somar à nossa voz na defesa de um
homem público muito digno.
O Sr. Cid Sabóia de Camilho - Permite-me V. Ex•
um aparte?
O SR. ONOFRE QUINAN - Ouço o aparte de V. Ex•
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Senador Onofre Quimm·,
a sua palavra é, acima de tudo, de defesa, mas de uma defesa
racional, não uma defesa qualquer que se faça de um Ministro.
V. Ex~ se antecipa ao verificar que se-Instala no cenário nacional mais um golpe interno do Governo contra a--pessoa de
um Ministro de Estado. E isso é da maior gravidade. Não
haveria nenhuma razão precípua, básica, para á substituíção
do Ministro Lázaro Barboza, que tem trabalhado corretamente no seu Ministério. Trata-se de uma exploração e, de
quando em quando, isso vem para desestabilizar o Governo.
Na verdade, o Governo-tem peças que devem ser substituídas,
porque não estão adequadas ao programa que foi anunciado
pelo Presidente da República. Quándo na equipe se detecta
a existência de pessoas que não tlão certo com o plano anunciado, não se harmonizam com o que se anunclã, trOCa-se
a pessoa, mas, no caso de Lázaro Barboza, V. Ex~ tem toda
a razão: há um golpe rude, algo traiçoeiro que se prepa-rae que se perfaz contra a pessoa desse MirüSttõ, nosso colega
de Parlamento que, honradamente, tem persistido nessa difícil
missão que, acima de tudo, é um sacrifíCio.---Queró-louvar
as palavras de V. Ex~, apoiá~las e dizer que réalmente esta
Casa necessita de palavnis claras e fírriles coino as ·que estão
sendo proferidas neste momento. Obrigado a V. Ex•
O SR. ONOFRE QUINAN- Agradeço o aparte, nobre
Senador Cid Sabó_ia de Carvalho. Vejo· que outros colegas,
igualmente, desejam fazer apartes. Sinto-me satisfeito em sa..:ber, neste momento em que ·o meu pronunciamento é em
defesa de um homem público, como já disse, honrado, que
os demais colegas estão também preocupados com a administração não só do Presidente Itamar Franco, como também
de um companheiro de Partido.
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O Sr. Francisco Rollemberg - Permite~me V. Ex• um
aparte?
O SR. ONOFRE QUINAN- Com prazer ouço V. Ex•
O Sr. Francisco Rollemberg- Eminente Senador, ouvia"
V. Ex~ fazer a análise da agricultura e a defesa do nosso
Ministro Lázaro Barboza e pensava cá com os meus botões:
quem foi o Ministro da Agricultura, neste País, que não sofreu
os ataques que vem sofrendo agora Lázaro Barboza? Recor·
do-me_~_em, S:enador Onofr~ Quinan, que, de uma certa feita,
em uma viagem a Belo Horizonte, assisti uma palestra do
Sr._ Secretário de Agricultura. Naquela época, ele propunha
que fundássemos o mercado do consumidor; que criássemos
os melhores armazéns, para que a armazenagem dos nossos
produtos fosse de primeira qualidade para que eles não se
deteriorassem; que houvesse secadores para os grãos, a fim
de que o feijão não se perdesse. Mas, principalmente, que,
em se plantando, se cuidasse que o escoamento da produção
se desse com a maior rapidez para chegar à mesa do consumidor brasileiro. Era Alysson Paulinelli. Foi um grande Minis·
tro. DepOis de S. Ex~ sucederam-se homens ilustres. Chega
Íris Rezende; produz e nos dá a maior safra da década. Assume
Lázaro Barboza e encontra, como encontrou Íris Rezende,
os armazéns desativados. Posso testemunhar isso no meu Estado. Nossa Senhora da Glória, uma das zonas mais produtoras
de cereais, está com seus armazéns da CIBRAZEM entregue
às baratas; a produção de milho teve que ser vendida nas
calçadas e nas vias públicas, apressadamente, por Cr$ 4,00
o saco de 60 quilos, que hoje custa Cr$ 400.000,00~ Assisti,
na cidade de Poço Verde, os produtores de feijão entregarem
os seus grãos, que se tornavam murchos porque não tinham
a máquina para a sua secagem, e não podiam pagar as dívidas.
Ora, Sr. Senador, agora ve-ri:CLázaro Barboza, companheiro
nosso no Senado e na Câmara Federal, Senador de escol,
que enfrenta esses óbices todos, que assume, há bem pouco,
o seu ministério, ser respoi:iSabilizado por fatos que, todos
sabemos, não decorreram do Governo Itamar Franco- que
V. Ex~ colocou muito bem -, mas do corpo do Governo
que ainda é do Governo que passou. As armazenagens não
estão permitindo uma boa conservação e vão perecer se não
forem levadas a tempo à mesa do consumidor. O feijão não
será seco; vai se perder; ficará roxo e com fungos; e a produçã:o
ficará no lugar onde foi produzida, porque não se cuidou,
no Governo passado, do seu escoamento. Sabe V. Ex• que
o seu Estado, um dos maior"es produtores de grãos do País,
obteve, há duas ou três semanas, na cidade de Rio Verde,
umã colheita de grãos surpreendente para a Região Centro
do Brasil. O Estado de V. Ex~ tem sido um celeiro e muít_à
deve à presença de Lázãro Barboza; assim o plantador brasileiro, pois não lhe falta o companheiro, a voz amiga, a decisão
. certa no momento oportuno. Esse Ministro, Senador OiiOITe
Quinan, não pode ser "fritado", não pode ser "devorado",
não pode ser "digerido", porque ele é homem de fibra, de
carne dura, que sabe o que q-uer. Tenho certeza que, com
o seu apoio, com o apoio desta Casa, com o apoio do Presidente Itamar Franco, ele será um dos maiores Ministros da
Agricultura que o Brasil já teve.

·o SR. ONOFRE QUINAN- Caro Senador representante
do Estado de Sergipe, apesar de ser V. Ex~ médico de profíssão, demonstra um profundo conhecimento dos setores agrí~
cola e pecuário; sabe que esses setores, especialmente o agríco~
la, têm vivido anos e anos em grandes dificuldades, e até
sendo penalizados os produtores, lamentavelmente penaliza-
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o que sentimos é que há um pensamento equivocado em relação ~ Lázar?~ Barboza, p~r doís motivos. Primeiro, porque
ele e de Goms e, dentre as regiões deste País de tendência
agropastoríl, esse Estado é cantado em verso e prosa como
sendo um dos estados-solução. O nosso rebanho é um dos
~ais _procurados; os nossos produtos hortifrutigranjeiros, enfim, _1udo o que extraímos da terra encontra um mercado
fácil: Goiás é uma região sem problemas. Quando o agrope• O SR. ONOFRE QU!NAN -Concedo o aparte_a V.
Ex , nobre Senador Ronaldo Aragão.
cuansta, quando o agncultor do meu Estado recorre a um
b~nco,? fa: exatamente para aumentar a fronteira de produO Sr. Ronaldo Aragão --Senador Onofre Quinan assoçao. Ah nao se ouve falar em agropecuarista quebrado ou
cio-me a? p_ronunc~amentb de V. Ex~ quando analisa _a a~iicul
quebrando bancos. V. Ex~ e o Senador Irapuan Costa Júnior
tura_ brast1~1:a e va1 em defesa justa e correta do nosso Compasão testemunhas disso. Somos um povo laborioso e, no labor,
nheiro, Mm~stro da Agricult.ura, Lázaro Barboza, que já deu
trabalhamos a terra com muito carinho. Lázaro Barboza é
demonstraçao do seu conhecimento sobre agricultura do Brasil
desse Estado, portanto está credenciado a ser Ministro da
g1:1ando Secretário-Geral do Ministério, na gestão dO Min-istro
Agricultura e Reforma Agrária. O outro aspecto é que nós
lns Rezende. Homem, como se diz, já ptOvádo ·na casca· e
o conhecemos profundamente, que esta Casa o conhece proóleo pela sua competência. Mas, no Brasil de hoje Senador
fundamente, tanto é verdade que ele tem o apoio de todos
Onofre Quinan, essa ação em favor do pequeno: daqueles
os
Srs. Senadores. Acredito, então, que essas colocações, as
que procuram acertar, daqueles que procuram trabalhar em
tentativas de desestabilizar o Ministro Lázaro Barboza não
benefício dos menos f~vorecido~, no caso o pequenO agriCUldevem, sequer, ser levadas em consideração. O que deve
tor, ~~eça a contranar determmados setores da agricultura
ser: conside~ado é o discurso de V. EX\ que analisa, com
brasileira que, através do seu poder económico, firianceiro,
mmta seremdade, as pontas que se voltam contra o Ministro
querem e se acham no direito, coniO disse" anteriormente o
Lázaro Barboza, que apenas querem um ministério estratéSe~dor Francisco Rollemberg, de "fritar"- qualcjuer Ministro.
gico. Ora, Goiás não tem culpa de ser uma região-promissora
Por ISSO estamos vendo essa campanha acirrada pela "fritUra"
e de ter o Senhor Presidente da República entendido que
do nosso companheiro Senador Lázã.ro Barboza. O trabalho
é realmente ali que ele deve escolher o Ministro da Agriculde ~. ~· vem dignificando, ccmtribuindo com a agricultura
tura. Preocupar-me-ia, Senador Onofre Quin-an, se o Presibrasileu~ e d~do ao C?overno· Itamar Franco a _ç9notãção
dente Itamar Franco desconfiasse do Ministro Lázaro Barbode que e_ por mtermédto da agricultura que podemos sair
za, porque Sua Excelência detém as informações e o manancial
da s1tuaçao em que o País se encontra. Esses que se acham
de documentos que mostram a atuação de cada Ministro.
contr8:I"iados n<;>s seus inte-:esses começam a fazer essa campanha difamatóna, no sentido de desestabilizar o Ministério - Mas se o Presidente, em momento algum, declinou que necessitava da saída de Lázaro Barboza, a nossa preocupação é
da Agricu!tura e, conseqüentemente, a figura desse nobre
apenas a de amigos de Lázaro Barboza -_e vamos continuar
companhe.no, d~sse homem que ~onhece a fundo a agricultura
e a pecuána naciOnal. Quero, Senador Onofre Quinan, juntar- - sendo - e a de goianos, a de oriundos de um Estado que
é solução para o Brasil. Quando V. Ex~ faz- esse brilhante
me a V. Ex~ e a ~odos os ~ompanheiros que aqui nesta tarde,
discurso,
aproveitamos para nos solidarizar com V. Ex•. como
em aparte ao bnlhante discurso de V. Exa, solidarizaram-se
conterrâneo e como amigo pessoal do Deputado e Ministro
com este pronunciamento e dar o nosso apoio i:fYeStritO ·=ao
Lázaro Barboza, com a tranqüilidade de que nada acontecerá.
Ministro Lázaro Barboza.
Não podemos faltar com a solidariedade a ele, principalmente
O SR. ONOFRE QUlNAN ;:.:: Nobre Senador Ronaldo . agora que o Ministério recebeu recursos e que ele poderá
Aragão, V. Ex~ mencionou que q-uerem deSe-stã.bifíúir o MiniS':..
começar a trabalhar. Tem V .. E~ a nossa solidariedade tem
tro da Agr~cultura. N~o entendo_ por que inieiesses- que
o Ministro Lázaro Barboza o nosso apoio e a tranqüilidade
se podem dizer mesqumhos- queiram desestabilizar um Mide saber que issn não passa de mais um momento, na vida
nistro que tem conhecimento de causa, que é eficiente e honranacional, de que muitos se aproveitam- até mesmo criando
do. Lamentavelmente, no Brasil, as coisas caminharam invero termo "fritura" - para colocar nomes na berlinda. Eu
samente. Espera":Ios que o PreSiderite Itamar FranCo coloque
não ac_redito na que<;Ja do Ministro Lázaro Barboza. Acredito,
nos seus verdade1ros rumos, nos TUrnos dos altos interesses
sim, que o Estado de Goiás vai contribuir muito para que nacionais, a Nação brasileira. Muito obrigado pelo seu aparte.
o Brasil cresça cada vez mais. E quando vejo buscar o_ rnicrofo"rie -o --se-nãaor-rrapuan --costà- Júntor-.- acre-drro-q-ue-Lazaro
O Sr. Iram Saraiva- V. Ex~ me permite um aparte?
Barboza pode ficar tranqüilo. Ele conta com três Senadores
O SR. ONOFRE QUINAN -·Ouço com prazer o meu
do seu Estado e 81 do Brasil a testeinunhar o seu trabalho.
nobre colega e conterrâneo, Senador Iram Saraiva.
_
Parabéns a V. Exa
O Sr. Iram Saraiva- Senador Onofre Quinan, estamos
O SR. ONOFRE QUINAN- Agrad-eço o aparte do ilustre
observando que, de repente, querem transformar o Brasil
Senador,
conterrâneo meu e também do Ministro, que desde
em urna frigideira, porque, a cada instarite, fala-se em fritura·
a
mocidade
conheço e com quem tenho convivido. Tenho
a ca~a editorial percebemos que se pretende colocar um~
certeza de que não poderá haver outro caminho, senão o
batatmha na gordura quente. Mas é normal isso, meu caro
da permanência de S. Ex• no Ministério, para bem não só
conterrâneo, Senador Onofre Quinan. Vamos analisar um
de nosso Estado, mas do Brasil.
aspecto desse problema. O Brasil é um pafs eminentemente
Agradeço o aparte de V. Ex•
agropastoril. Conseqüentemente, o Ministério da Agricultura
o·
Sr. Irapuan Costa Júnior- Permite-me v. Ex~ um
e Reforma Agrária é ·estratégico e, como tal vários setores
ãpaite, nobre Senador?
vários segmentos tê.m interesse -que não me'cabe aqui anali~
sar se escusas, se .JUStos - elil ocupá-lo. Mas, na verdade,
O SR. ONOFRE QUINAN- Com prazer.
dos. Precisamos de homens públicos como Lázaro -Barboza
que poderá, com a sua honradez, a sua dedicação, o seu
conhecimento de causa, a métlio e longo prazo, ajudar a resolver os problemas da agricultura e da pecuária.
Agradeço o aparte do nobre colega.
O Sr. Ronaldo Aragão- Permite-me V. Ex~ um apaTte?
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O Ministro Lázaro Barboza acaba de dar urna contribuiÇão
O sr. lrapUan Costa Júnior- Meu caro Senador Onofre
efetiva para o plano econôrilico do Governo Federal. O "Senhor
Quinan, ao parabenizá~lo por sua oração gostaria de dizer
Presidente da República anunciou à Nação, no último sábado,
que faço,míõ.has as palavras do Senador Iram Saraiva. O
um plano económico com medidas concretas visando recupe·
Ministro Lázaro Barboza é um homem que tem uma larga
rara agricultura brasileira bem como assistii, de maneira mais
experiência no campo brasileiro, não só por ser homem da
efetiva, o produtor rural. Por isso, estranho o fato de a impren~
atividade privada, mas também por haver passado muitos anos
sa ainda estar desenvolvendo essa campanha para afastar o
à frente da Secretaria-Geral do Ministério da Agricultura.
Ministro da Agricultura. Confio nos propósitos sinceros e hoÉ um homem que pode dar- e tem dado- uma colaboração
nestos do Presidente Itamar Franco e sei que_ o C_hefe da
muito grande ao desenvolvimento agrícola deste País. _Está
Nação conhece o trabalho que o Ministro Lázaro Barboza
a lhe faltar, para uma ação mais decisiVa, uma- política agrícola,
vem desenvolvendo à frente daquela importante pasta. Coç~
do que não dispomos embora sejamos um País enormeinente
forme já foi dito aqui pelos aparte antes que me antecederam,
agrícola do ponto de vista económico, e os incentivos à agriculsendo o Brasil um País eminentemente agricola, a Pasta da
tura que qualquer país agrícola do mundo dá a essa atividade,
Agricultura é uma das mais importantes e, conseqüentemente,
exceto, de uns anos para cá, o Brasil. Não endossaria as pala~
uma das mais cobiçadas. Existe, por trás de tudo isso, urna
vras do Senador Iram Saraiva apenas em um ponto. O Miniscampanha sub-reptícia visando desestabilizar o ministro que
tério da Agricultura é muito cobiçado por representantes de
está trabalhando, que está produzindo, que está satisfazendo
outras regiões do País, e acho mesmo que V. Exa está abrindo
a classe rural brasileira, com o objetivo de substituí-lo, talvez,
um caminho para que não se atente, como vem ocorrendo
por um outro Ministro de Estado politicamente mã:"is pode~
sempre, contra a permanência do Ministro Lázaro Barboza
ro_so. Não podemos aceitar esse tipo de prática política que
à frente da Pasta da Agricultura. O Partido de V. Ex~ pretende tirar um homem sério, um homem que tem uma
a que pertenci até ontem -,_ ao qual pertence o Ministro
larga folha de serviços prestados a esse País - não só no
Lázaro Barboza, que é até mesmo seu Secretário, deve envidar
Estado de Goiás, mas também ao nível nacional - , um ho~
todos os esforços para não ser despojado dessa Pasta. E nós,
mem que foi Senador da República por oito anos e aqui teve
como goianos, de qualquer Partido, e eu próprio, do PP,
urna destacada atuação, um homem que teve o reconhecique tem sido, em Goiás, matreirairiente acusado de querer
mento dos seus conterrâneos que o elegeram, nas eleições
derrubar o Ministro Lázaro Barboza, embora todos saibam,
de 1990, para representar o Estado de Goiás na Câmara dos
naquele Estado, os esforços que fizemos, principalmente a
Deputados, um homem que é 29 Secretário da Executiva NaBancada de Goiás, para que o Ministro galgasse essa posição,
cional do PMDB, além de ter sido Secretário-Geral do Minis~
quando setores do partido- o Governo do Estado, inclusive
tério _da Agricultura na gestão do Gov_ernador Íris Rezende.
-tinham outro candidato, hoje, esses setores, matreiramen~
Sr. Presidente, tudo isso é demonstração do seu valor, date, querem nos colocar como interessados na queda do Minissua competência e da sua honradez pessoal. Enfirit, o Ministro
tro Lázaro Barboza. De sorte que, de público, aqui-da tribuna
Lázaro Barboza é um homem que possui inúmeras qualifica~
que V. Ex• tão gelúilmente m~ concedeu, querq dizer gue
ções: tem mais de 20 anos de vida pública; é empresário do
nós do PP de Goíás.cstamos solidarias com V. Ex• na defeSa
meio rural, c9nQece a agricul_tura, porque faz agricultura. Por
do Ministro Lázaro Barboza. Estaremos apoiando V. Ex~ se
essas razões, gostaria de externar aqui o meu aplauso e a
desejar dirigir ao Presidente da República moção de solidarie~
Ininha solidariedad~ ao Ministro Lázaro Barboza porque sei
dade ao Ministro-da Agricultura ou· se nec-es-sitar da minha
assinatura em c]_ualQiiC:IdOcumento. Senador Onofre Qtiinan, · que s.-Ex• está sendo vítima de uma campanha insidiosa para
desestabilizá~lo a fim de que o Estado de Goiás perca a Pasta
V. Ex~ pode contar com este seu colega e bem a~siin com
da Agricultura e, no lugar do Estado de Goiás, um outro
todos os colegas Senadores de qualquer partido da Bancada
Estado venha a indicar um substituto para o Ministro da Agri· · ·
do Estado de Goiás:· Muito obrigado:
cultura. Não podemos admitir isso, Sr. Presidente! Se o Minis~
O SR;·oNOFRE QUINAN- Agradeço, nobre Senador,
tro Lá_zaro Barbo~ não estivesse apresentando um trabalho
o seu aparte, que, sem dúvida alguma, fortalece o apoio ao
sério, conseqüente- agora, nesse plano no Governo, a agri~
Ministro Lázaro Barboza. Sou testemunha do apoio de V.
cultura será mais bem contemplada com recursos e com mediEx~ a esse homem público, digno, honrado, capaZ, indicado
das que visam amparar o trabalhador e o produtor rurais.
para uma Pasta tão importante como õ Ministério Agricultura.
trabalho do Ministro da Agricultura-, nesse caso, sim, podeSe for necessário, faremos um trabalho de maior fôlego para
ríamos admitir sua substituição. Corno um Ministro que contrí~
a permanência do Ministro Lázaro Barboza no __ Ministério
buiu para a recuperação da agricultura brasileira vai cair em
da Agricultura, não só_ em benefícip de Goiás, mas também
desgraç? e será afastando do Ministério?! Isso não tem cabiem benefício do Brasil, e tenho certeza que contaremos com
mento, não tem nenhuma justificativa. Senador Onofre Qui~
o apoio de V. Ex• além do partido que preside em nosso
nan, aceit~ V. E~ a min~a manifestação de apoio a esse
Estado.
gtande Ministro que representa muito bem o Estado de Goiás
no Gover-no ·da Repúblíca.
O Sr. Nabor Júnior- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. ONOFRE QUINAN- Ouço V. Ex".com prazer.
O Sr. Nabor Jónior- Senador Onofre Quirian.;ta:mbém
desejo expressar minha total solidariedade ao discurso que
V. Ex~ profere, na tarde de hoje, em apoio ao Ministro Lázaro
Barboza. Tenho ac_ompanhado pela imprensa essa campanha
tendenciosa, visando desestabilizar o Ministro Lázaro Barboza
do Ministério da Agricultura. Li, há poucos dias, uma infor~
mação de que S. Ex• seriã: demitido no final deste mês e
um substituto, da região Sul do País, ãssumii"iã. em seu lugar.

O SR. ONOFRE QUINAN- Nobre Senador Nabor Júnior, agradeço o aparte de V. Ex~ O seu apoio, o seu aparte,
as suas colocações vêm, sem dúvida nenhuma, confirmar o
que estou dizendo nesse discurso. Praticamente todos os_ Senadores aqui em Plenário manifestaram o seu apoio ao Ministro
Lázaro Barboza, Ministro honrado, capaZ e que; sem dúvida
nenhuma, está tratando dos grandes interesses da pátria brasi~
leira.
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Logo nos primeiros dias de janeiro recebemos uril doeu~
menta _do Ministério, intitülad<_J:"Novos caminhos para a agroM

pecuána -eficiência e competitividaden, contendo todo um
programa de reorientação da política agrícola, com as diretrizes a serem seguidas pelo setor.
Na seqüência vêm sendo tomadas providências efetivas
para implementar essa nova política e, nesses poucos meses,
já podemos assinalar, dentre outras, uma proposta consistente
de alternativa ao crédito agrícola- cujo modelo está exaurido
e já não atende as_ necessidades do segmento produtivo do

setor-; uma proposta de programa de arm~zenagem em nível
de fazenda, capaz de eliminar prejuízos -âo Governo, agregar
lucros ao pr<?dutor e reduzir custos ao consumidor; um progra~
ma de erradtcação_da febre aftosa no País, com medidas radicais, discutidas com todos os segmentos envolvidos na questão;
uma obstinada posição de defesa do produtor nacional contra
a imp?rtação de subsídios; uma cuidadosa atuação para a
plena mtegração do País no MERCOSUL, sem sacrificar alternativas de sobrevivência aos produtores de qualquer segmento
de produtos sensíveis, e por af afora. E o _mais _importante
é que tudo isso tem sido feito p"articipativamerite, com a parceria do setor produtivo -:- patronal e assalariado - sempre
com vistas a exercitar a -vocaç-ão- social do Partido.
Cobro publicamente do PMDB a defesa do Governo e
de seus Ministros; riã()"ã--defesa incondicíonal que os acusadores de hoje fizeram até o fim do insustentável Governo
Collor, mas a defesa consciente do bom trabalho que se faz
no Governo Itamar Franco, comprometído apenas com oBrasil e com a integridade ética na coi:tdução da coisa pública.
Lázaro Barboza é uma das cabeças mais lúcidas deste.
Ministério e está realizando um excepcional trabalho, estrita-:
mente dentro do espírito e da forma a que o Governo Itamar
Franco se impós. E combatido porque contraria iriteresses
poderosos, para defender a produção e o· consumidor de produtos primários. Temos o dever imprescritível de dar-lhe apoio
e sustentação, se quisermos, efetivamente, colaborar para tirar
o Brasil·da crise, e abrir perspectívãS de futuro à Nação.
Se houvesse qualquer dúvida a respeito, bastaria reportar-se aos princípios, às metas e_ ãs ações básicas do Governo
Itamar Franco, conforme se anunciou no_últim_o_s_áb_ado, para
definitivamente eliminá-la.
Todas as medidas propostas pelo 'MiniSttó Lázaro Barbo~
za para os setores- abrangidos por sua Pasta foram integralmente contempladas, como o princípio da equivalência produto; as dotações de recursos para o custeio da safra de
inverno; a utilização de estoques públicos para revitalização
de pr?gramas de abastecimento de caráter social; política de
equalização de preços dos pro-dutos agrícolas; e todo o el~nco
de medidas de proteção ao produtor nacional, ao consumidor
de produtos agropecuários e à economia do País em gerã.l.
Há mais,-todavia: Lázaro :Sarboza, J:lel3. atuaçãi::> firme
no combate à febre aftosa, viajou para o exterior corilo representante do Brasil no congresso de erradicação dessa doença,
onde assumirá a ?resi"d€"ncia do respectivo cOmitê, na Organização Pan-americana de Saúde - OP AS. ,
TUdo isso não é suficiente? Basta de ac.hincalhes! ~hora
de cada um mostrar a su_a_verdadeira cara. O Governo Itamar
Franco foi feito pelo Congresso -Nacibrial, ~sob a irresistível_
e legítima pressão da cidadania:: Cada um_ de nós que, de
alguma forma, concorreu para fazê-lo, afastando uma quadrillia de celerados que assumiram o poder no Brasil, está coobrigado a manter a govemabilidade e não vamos consegui-la
permitindo que interesses escusos, contrariados por gente de
I
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bem, desestàbilizem ministros do nosso G9vemo. A hora não
é de palanques, é de trabalho sério, para salvar o PaíS: O
resto é pura irresponsabilidade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr: Presidente, Srs. Senadores, quero dizer que o plano, que
se conhece, do Governo Itamar Franco é humano é normal
é respeitoso, atende à cidadania e tem uma vant~gem: lev~
a um combate aos juros.
Mas estou aqui na tribuna exatamente para falar sobre
esta minha última afirmativa. Quando aqui esteve o __então
candidato a Presidente do Banco Central, o douto Dr. Paulo
Ximenes, sendo sabatinado na Comissão de Assuntos Económicos, respondeu a várias indagações, inclusive a algumas
feitas por mim.
Naquela oportunidade,_ mesmo o voto sendo secreto devo dizer que votei contra a sua indicação; por uma r;zão
muito simpleS: ao perguntar-lhe s.obrc o controle de juros
ele respondeu que os juros eram resultado de um fenômen~
externo, na economia, em uma situação de independência
com relação ao Banco Central, ao Poder Normativo, ao Estado.T Achei aquilo de "serra acima".
Inclusive, no mesmo dia. ou no dia seguinte, fui entrevistado em uma cadeia de emissoras de televisão. Quati.do
a repórter me indagou sobre o que havia achado do Presidente
do Banco C~ntral, dissera eu, naquela ocasião, que o depoimento era cmzento, porque não fora claro, não tinha uma
cor defi.nida, nos aspectos primordiais. Isso bastou para que
os convtdados do programa cafssem por sobre mim e praticament~ fui eliminado do programa. Estava dizendo _uma grande
besteua, ao querer o controle dos juros. para ser possível
a cidadania, as pequenas empresas chegarem aos bancos; para
não ser uma tragédia precisar-se de um banco._
-Havia, inclusive, um comentarista _económico da revista
Exame, que, pelos seus sorrisos e reaçóes, considerou uma
verdadeira cretinice aquilo que um pobre e humilde Senador
nordestino estava dizendo_ naquela ocasião. O entrevistado
foi despachado: havia dito-uma besteira muito grande.
Só que, Sr. Presidente, Srs. Senadores, essa besteira,
agora, é o plano do Governo, que quer exatamente a redução
das taxas dos juros. Com isso, "acho que fica absolutamente
incompatível com a Presidência da República a figura do Presidente do Banco Central.
O Dr. Paulo Ximenes fez. declarações, aqui no Senado
Federal, que estão nos Anais da Comissão de Assuntos Económicos e são absolutamente conflitantes cõrn o n·ov<i plano
de governo.
O Sr. Onofre Quinan- Permite-me V. E~ um aparte?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Ouço V. Ex•
O Sr. Onofre Quinan- Gostaria não só de sOlidarizar-me
com. .a S\la posição, mas tambéin de lembrar que, por ocasião
da i_da do atuai. Presidente do Banco Central à Comissão de
Assuntos Econ9micos, tanto eu quanto o nobre Senador tivemos oportunidade ...

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Lembro-me
muito bem da intervenção de V. Ex•, na qual me apoiei para
fazer as minhas perguntas.
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O Sr". Onofre Quinan - ... de abordar exatamente esse
assunto. E eu gostaria de ~firmar - e que fique registrado
nos Anais do·Congresso Nacional- que a atividade produtiva
desta Nação jamais voltará se não reduzirmos o custo do
dinheiro. A salvação do País, sem dúvida alguma, é através
da atividade produtiva. É a produção que vai gerar recursos

para o Governo atender a sua parte social, ex-ecutar suas
obras e afastar o fantasma do desemprego. Se continuarmos
nessa ciranda financeira, lamentavelmente o Brasil vai aumen~

tar a sua recessão e, não teremos previsão do que poderá
acontecer de pior. Muito obrigado.
O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO - Dou-lhe toda
razão. V. Ex~ é um homem de larga experiência no campo
empresarial; o orador é apenas um advogado, é apenas um
professor universitário, um homem de jornal, rádio, televisão,
que chegou aqui por esses caminhos. V. Ex~ fala com a expe~
riência de quem tem muito mais autoridade para fazer tal
afirmativa. Eu a fiz sendo entrevistado. Então, aquele jornalista, Villas-Bôas Corrêa, "caiu de pau". Que ignorância, talvez, estivesse dizendo esse Senador. Que idiotice! Era o que
se deduzia. Mas, alguns podem ter-se perguntado: como o
Senado aprovou o nome desse cidadão? As pessoas não entendem que a sabatina é para mostrar a aptidão do cidadão,
que o exame do Senado é para verificar as condições constitucionais para o preenchimento do cargo. Por exemplo: se aqui
for indicado alguém para uma vaga de juiz num Tribunal
Superior. nós não aprovaremosl Poderá, também, na sabatina,
a pessoa mostrar inaptidão intelectual. Não aprovare-mos! Mas
no caso do Dr. Ximenes, pelo contrário, ele demonstrou muita
competência, apenas transparecendo uma filosofia velha, um
comprometimento com as estruturas arcaicas do Banco Central. Não que ele seja um incompetente; não que não seja
uma pessoa douta; não que não seja uma peSsoa ·adequada
para o cargo. Claro que numa ditadura estaria ótimo no cargo,
no Governo Collor, ele estaria muito bem nesse cargo, mas
no Governo Itamar, não. Não pode._Não há condições, não
há harmonia e nem sintonia em sua linha de pensamento
com a do governo expressa nesse Plano. Esse Plano está em
harmonia com aquela imbecilidade que eu disse num programa
de televisão. Se alguém viu esse programa, há de notar que,
na verdade, o entrevistado desagradou profundamente, quando falou no controle das taxas de juros, porque o preço do
dinheiro tem que estar com-patível com as necessidades de
crescimento do País.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Banco Central legisla
mais do que o Congresso Nacional. Quanto ao sistema financeiro. ao mercado financeiro, o Banco Central é um verdadeiro Poder Legislativo, e isto é uma aberração que tentei
corrigir na Constituinte e não consegui. Agofa, admitir-se
que o Banco Central se exclua do fenômeno económico ...
Aliás, nesse programa de televisão do qual estou falando,
o comentarista da revista Exame falou exatamente isso: "E
bom que os juros cresçam, porque assim desaquece o ·mercado
e há uma queda da inflação, etc ... ". Aquelas interpretações
que só poderiam ser feitas naquela época em que o povo
não tinha vez, a cidadania não tinha vez, e que uma teoria
financeira, uma teoria econôniica poderia sUbstituir a cidadania, poderia substituir a condição humana. Porque criou-se
no Brasil uma escola muito jovem que assomou aus·car:g-os
- graças à eleição do Presidente Collor - -pessoas tipicamente fascistas e que não gostam do ser humano, pessoas
que não gostam de gente, não gostam ~a humanidade, são
inimigos da humanidade. Então; o mais fácil para essas·pessoas
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é uma teoria económica contra o estômago, contra o orga-

nismo humano, contra a vida social, e raciocinar em termos
de números, em termos de Estado, se desassociando dos objetivos da família, dos objetivos do grupo social, dos objetivos
sindicais, dos objetivos das empresas, dos objetivos da própria
man_ipulação social para dirigir as aplicações do capital; do
capital dinheiro; não é o capital trabalho apenas, é o capital
dinheiro. Atento àquela diversificaçãO feita pot K3.rl-Marx.
Sr. Presidente Srs. Sen3aores,_ está nO Banco Central
o Dr. Paulo Cés'ar Ximenes, que entende que juros não são
para serem controlados. O juro é um fenômeno lá fora. O
que for, será; o que for, é bom porque irá controlar a inflação
não sei como. Esses mecanismos ninguém entende. Só as
mentes privilegiadas dos comentaristas de economia; somente
essas mentes privilegiadas entendem essas pessoas. Somente
os editores económicos entendem isso, principalmente se forem da revista Exame. Eles entendem essas questões, mas
o povo não entende. Na vida social ninguém entende; na
vida da família niilguém entende; nas escolas ninguém entende. São meras teorias desassociadas da realidade brasileira.
O Presidente Itamar Franco quer, agora, contra a vontade
do Presidente do Banco Central, controlar os juros, para poder
restabelecer o crescimento do País, para que uma pequena
empresa possa ir a um banco; porque está proibitivo. A maior
desgraça que podemos desejar, hoje, ao cidadão é essa: "você
vai ter AIDS, desgraçado!" Ou então, se diz assim: "você
irá precisar de banco, um dia, seu canalha!" Pronto! Desejar
ao cidadão que precise de um banco. que precise de dinheiro
emprestado é quase o mesmo que desejar que tenha AIOS,
porque ele vai contrair a enfermidade em caráter incurável.
Para alguém se liberar de um banco, só quando a empresa
for à falência, e a massa falida fica ainda comprometida atéo zero. Isto não está direito, Sr .. Presidente. Por isso é que
está correto o Plano do ~?residente Itamar Franco.
Não chamaram a Ministr-a Yeda Crusius para a organização do Plano, mas não devem ter chamado também o Presídente do Banco Central. Penso que o Presidente do Banco
Central não pode ficar alheio a essa política de governo, e
esse cidadão, de fornia peremptoria:, demonstrou previamente
que o Plano Itamar Franco está errado, e que o Senador
que está falando aqui é idiota. Então, se vamos fícir i:Oin
a idiotia, com a cretinice' não- podemos ficar com a sapiéncia
do Presidente do Banco Central. Ou ele passa a influir,- a
substituir o Presidente da República, com as suas luzes extraordinárias, de que os juros devem crescer, porque desestimulam
isso ou aquilo, gerando um reflexo na inflação a longo prazo,
etc... E eu não sei o que vai acóntécer.
·
Mas o fato é Que é incompatível a linha -de coiiduta ciã
política financeira atual do Bancõ Central com _a Jinha exp!essa
pelo Presidente da República, no último sábado. Não podemos admitir essas discrepâncias dentro do GOverno, não podemos admitir. Se o Presidente da República está certo, o Presidente do Banco Central está errado. Se o Presidente do Banco
Central está certo, Itamar Franco é um idiota como eu. Estou
me formando entre os idiotas em matéria_de economia; graças
a Deus! Ainda não fui mordido pela mosca azul. Ainda estou
falando de modo a que as pessoas entendam:-Sígnifica que
ainda não aprendi economia, porque ainda entendem o que
éStOU diUilâo. Quando eU começar a falar e ninguém entender, aí vou começar a explicar economia. Essas situações extraordinárias em que o Banco Central não deve se meter
com juros. O Banco Central não deve intervir nessa situação
de juros, etc.
-

e
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Sr. Presidente e Srs. Senadores, não quero, nem de leve,

opor meus conhecimentos aos do Presidente do Banco.Central. Quero apenas dizer que o Banco. Central é_ 1,un órgão
fracassado, e que ele defendeu o Banco Centr_alsobejamente,
dizendo: "não, está tudo bel}l, o Banco_ Central tem que continuar como sempre foi". Agora, o que o Banco_ Central tem
feito em prol da moeda, em prol do controle do sistema financeiro? Eu nunca vi tanto descontrole como no sistema financeiro nacional. Não sei. O _que acontece at~~lmente com o
sistema financeiro é mil desafio à razão. Isso acontece sob
o império do Banco Central. Porque, na verdade, o Banco
Central é faraónico. É coisa de faraó. Para ser Presidente
do Banco Central tem que se conhecer toda aquela história,
tem que ser paleontólogo primeiro.
Para ser presidente do Banco Central, tem que se conhecer toda aquela história, tem que ser paleoiitólogo, primeiro,
para poder saber os segredos dos poderes passados, dos poderes absolutos. O Banco Central tudo pode, só não pode controlar _juros.
_ _
Chegou a hora de o Presidente Itamar_ Frarlço, dentro
de sua linha de autenticidade, fazer_a_substituição, n_o Governo, das peças que estão em conflito ideológico com o Plano
que acaba de anunciar. Não vou acreditar. num Pl~:mo que
vai tentar socorrer a economia mediante a possibilidade de
retoma_çla do crescimento pelo controle dos juros com o Dr.
Paulo César Ximenes no Banco Central, porque o que ele
defendeu aqui é totalmente incompatível com o que o Governo
acaba de anunciar.
bstou aqui cobrando do Presj.d~nte _da República uma
posição decisiva sobre a matéria. Nósaqui é que-sabemos
como as coisas decorrem. Chega aqui um cidadão para ocupar
um cargo dessa importância e deita uma teoria álõda inais
adequada ao Presidente Collor; vem nomeado e segue no
Governo Itamar, eu não entendo! É isso que estava dizendo
o Senador Onofre Qtiinan. O Governo está af cheio de pessoas
dos moldes anteriores: aquela turmazinha jovem, cabelo na
testa, pensamentos nazistas, todos muito sabidos, todos enriquecendo, todos muito ligeirinhos, muito Simpáticos, gostando
muito de jantares, de reuniões secretas, de viagens para o
eXterior. Mas a distâ'(lcia para com o povo é muito -grande.
Nos cargos dos Estados, nos órgãos_ 1:-ásicos, está toda essa
turma, toda essa "juventude" do Presiaehtt: Femand~ Collor.
Só por isso tenho minhas desconfianças desse Plano do
Presidente Itamar Franco:- Conhecendo como conhece_mos o
temperamento impoluto e autêntico do Presidente, sabemos
que Sua Excelência vai querer fazer Ci:.trriprir esse-Plano. Estamos aQui, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal,
para apOJa-lo nessas medidas corretas. Essa, de possibilitar
que o País volte a crescer, náo pode ser Questionada.
Mas como Sua Excelência vai fazer-isso, tendo na Presidência do Banco Central o inimigo do seu P_l~no, inimigo
teórico, ftlosófico, uma pessoa que previamente queimou esse
Plano na Comissão de Assuntos Económicos do Senado Federal? Isso eu não entendo! Esse cidadão, para ter dignidade,
deveria renunciar, porque o-que ele disse aqui se choca com
o Plano de Governo.
- - - -- Só estou falando assim., Sr. Presid~nte, porque também
sou autêntico, gosto das minhas autenticidades. Estou co!Jrando das pessoas que estiveram ridicularizando as posições, em
relação a controle de juro_s, por exemplo, dizendo que_ os
juros são um fenômeno de mercado e é impossível controlá-los, corno se os fenômenos não pudessem ter os comedi·
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mentes da lei, notadamente quando se trata de fenômenos
no campo em que ocorrem as Ciências Sociais.
Fica aqui minha advertênCia e meu recado ao Presidente:
Senhor Presidente__ da República, no Banco Central está a
pessoa que, com grande antecedência, explicou ao Senado
Federal por que-o-Seu -PlanO- não vai dar certo
- Era o que tinha a dizer, Sr: Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) ~Concedo a palavra
ao Senador Jose Paulo Bisoi.(Pausa.)
S. Ex~ não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores,
quando o economista Luiz Fernando Victor, atual pi'esidente
do Banco central do Espírito Santo, foi indicado para a diretoria do Banco Central, não faltaram vozes. para desautorizá-lo
e descredenciá-lo sob os mais variados argumentos.
Na verdade, estes argumentos foran:t e_xpendidos por pes-soas que não se conformam em ter no Banco Central alguém
que não trabalha sob a ótica dos interesses dos bancos privaâos.
Agora, a Faculdade de Estudos Sociais Aplicados do Departamento de Administração da Universidade de Brasília
emite nota ofícial que, ao traçar um perfil de Victor, dá um
testemunho definitivo sobre os atributos e qualificações do
economista.
Pela sua oportunidade, requeiro a transcrição da nota
na íntegra, para que conste dos Anais da Casa.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
NELSONWE!lEKIN EM SEU DISCURSO.
Faculdade de Estudos Sociais Aplicados
Departamento de Administração
NOTA OFICIAL
O Colegiada do Departamento de Administração da Universidade de Brasília, em sua reunião de 5 de março de-1993,
decidiu tornar pública sua posição em relação a comentários
da mídia atingindo nosso professor -Luiz Fernando Victor,
como se segue:
1~) Luiz Fernando Victor é um dos mais antigos e conside·
rados professores de nossa Universidade, gozando de prestígio
e grande respeitabilidade tanto por sua competência profiSsional, como pela lisura de seu comportamento como companheiro docente e ex-chefe de nosso Departamento;
29) _trata-se de profisSiOn-al de inquestionável excelência
acadêmica nas áreas- de--Finanças, Mercado Internacional e
AdminiStração P_ública e Empresarial, fatos que o têm conduzido a importantes cargos executivos no Governo e na iniciativa privada;
3~) Suas publicações em pei"iódicos nacionais e internacionais são de conhecimento geral e o credenciam como um
profundo conhe_cedor de importantes questões da atualidade
brasileira como, por exemp1o, o problema das dívidas externa
e interna;
4 9) em sua gestão à frente do Departamento, por seu
ç.onhecimento da area bancária, o Professor Luiz Fernando
Victor vislumbrou a necessidade de maior integração da Universidade e o Sistema Financeiro Nacional. Assim, estimulou
e promoveu convênios com entidaddes como a Fundação Banco do Brasil, Associação de Bancos Comerciais Estaduais,
Banco Central do Brasil, entre outros. Como resultado desse
trabalho foi convocado pelo Governador do Espírito Santo
para presidir o Banco daquele Estado;
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5"') os eventuais interesses contrariados ou a predileção
de Grupos Financeiros por carididatos a si alính3.dos não justi-

ficam a campanha de desinformação da opinião pública, vendendo uma imagem falsa e distorcida, dando_como qualificativos limitantes os de "Políticos ligados ao PDT" e "um
Técnico Despreparado";
6") quem emite as opiniões sobre a qualificiição_do Professor Luiz Fernando Victor são seus pares, docentes de correntes e ideologias as mais diversas, que se irmanam no orgulho de tê-lo como companheiro acadêmico, na segunda melhor
qualificada Universidade Federal Brasileira (RelatóriO IPEA,
1992).
Prof. Jorge Fernando Valente de Pinto 1 Chefe do Departamento de Administração da UnB.
~----------0 SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a palavra
ao nobre Senador João França.
O SR. JOÃO FRANÇA (PDS- RR. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf"' e Srs.Senadores, desejo
externar a minha integral solidariedade à classe dos servidores
públicos, ante o noticiário de que o Governo procura saídas
para descumprir mandamento legal vigente, que os favorece.
Mais uma vez, como se vê, esses trabalhadores são convocados
para o tradicional sacrifício dos seus direitos, em nOme de
nova contribuição à inteiminável luta do País para superar
-as difiCuldades económicas que o afligem.
Por força da Lei n• 8.112, de 1990, os servidores públicos
celetistas passaram a integrar o quadro de estatutários, adqui~
rindo, em decorrência dessa mudança de regime, o benefí_cio
de perceber o saldo das importâncias depositadas no Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço ~ FGTS. A Administração, porém, esquiva~se do cumprimento deSse dever legal,
infelicitando milhares de beneficiários, e até mesmo desconhecendo decisão judicial de última instância: COmpeiirido-a ao
pagamento.
Na realidade, os desacertos para o resgate-dos depósitos
do Fundo, seja dos servidores públicos, seja dos demais trabalhadores, constituem um só problema. Como em geral acontece, têm origem e conseqüência na mesma autoridade pública
que, administrando mal os recursos da Nação, não sabe posteriormente como ressarcir os prejuízos advindes de sua incompetência.
A situação do Fundo é, de fato, desesperadora. A dos
trabalhadores~ extremamente injusta. Se os governOs, de forma sucessiva, _contribuíram para a dissipação de se-u gig3.ntesco
património. são os trabalhadores dO País os condenados à
expropriação daquilo que lhes pertence. Sob o velho e gasto
argumento da escassez de verbas, recusa-se por todos os meios
a autorização para o resgate das quotas do Fundo, tanto das
contas de servidores como de trabalhadores inativos, não importando que uns e outros já tenham sido suficientemente
espoliados.
Basta ver que a ameaça de calote a mais de 80-milhões
de contas inatívas mlo aS atinge na plenitude de--seu valor,
comparativamente aos rendimentos de outras inversões financeiras. Entre novembro de 1989 e feVereiro de 1993, as quotas
do FGTS obtiveram valorização de cerca de 239.292%, enquanto os títulos públicos renderam 531.263%; os certifiCados
de depósito bancário, prefixados, 508.509%; os pós-fixados
570.431 %; o salário mínimo 306.590%; a poupança 268.466%
e o dólar comercial316.353%. Assim, de todas as aplicações
do mercado, os investimentos do Fundo acusaram a menor
rentabilidade, configurando irreversível prejuízo para o patri___
- - ------~ mónio dos trabalhadores.

Quarta-feira 28

3743

N:um primário exercício matemático, verificou-se que o.
trabalhador, tendo a seu crédito a quantia de 100 cruzeiros
à época da criação do Fundo, teria direito, em fevereiro deste
ano, a pouco mais de 566 mil cruz:e.iiQS. Todavia, corrigido
pela inflação medida de 1967 ao mês citado, o seu saldo seria
superior a 2 milhões e 900 mil cruzeiros. Esse enorme prejuízo,
calculado em mais de 400%, deriva dos repetidos expurgas
da correção monetária aplicada às contas.
· Em conseqüência de expurgas nos índices de correção,
e de outros artifícios igualmente lesivos à rentabilidade dos
depósitos, o Conselho Curador do FGTS relaci6na que, de
junho de 1969 a março de 1991, os trabalhadores sofreram
perdas relacionadas com o cálculo trimestral da correção monetária, e seu crédito apenas a cada semestre; a capitalização
de juros e correção, anualmente, sobre o saldo líquido do
período; e a prefixação, _em zero, da inflação de abril de
1990, quando foram adotadas novas fórmulas para o cálculo
dos indicadores oficiais do aumento do custo de vida.
De 1975 a 1979, praticou-se,_ sem iritefrupção, o corte
da correção monetária oficial. Em 1985, a autOridade económica adotou novo expurgo~ seguindo-se à prefixação da correção monetária que praticava desde 1980. Em junho de 1987,
com o advento do Plano ~resser, a inflação expurgada era
de 26,06%, voltando-se, em 1990, à prefixaçãó, -eni zero, do
índice de abril daquele ano~ e a novos critériOs- para o cálculo.
No ano de 1991, o Conselho identificava perda de 32,15%
no património do Fundo, por conta da aplicação, a partir
de março, do IGP expurgado, e da criação da TR, inevitavelmente fixada abaixo da inflação detectada pelo mercado.
Não bastassem esses danos, o FGTS vem há muito subsidiando a política governamental de juros altos. Dados do
sistema bancário informam que a correção do património dos
trabalhadores não ultrapassou os rendimentos das aplicações.
Apenas nos últimos 42 meses·, os juros pagos aos investidores
em papéis do Governo superaram em muito a correção dos
saldos das contas do Fundo-.
Observa-se, aí, a ocorrência de monumental transferência
de renda, pois é às custas do património acumulado pelos
trabalhadores que se subsidiam os juros pagos aos investidores
do mercado de capitais. O Governo contempla com altas taxas
de juros a quem, adquirindo títulos públicos, assegura o financiamento do seu déficit cróriiCo. Em contrapartida, remunera
com- míseros 3% ao ano de juros, a maior parcela das contas
doFGTS.
Inobstante, o FGTS apresenta um rombo estimado em
mais de 1 bilhão_ e meio de dólares. Imerso em OívidaS, não
pode financiar novas obras de habitação popular, de sanea~
mente e de infra-estrutura, antes de_1994. Mais do que isso,
grande parte das obras contratadas foram supetiaturadas. ou
autorízadas em desatenção a critérios técnicos. segundo auditoria do Tribunal de Contas da União. No limiar do colapso,
o Fundo, por instâncias de Seu Coriselho Curador, promoveu
o congelamento dos desembolsos para essas obras. As empreiteiras, sem receber, paralisaram também a execução dos serviços.
Havendo uma previsão de disponibilidade de verbas em
torno de 6 trilhões e 200 bilhões de cruzeiros, contraíram-se
Olirigações contratuais de 30 trilhões de cruzeüóS,- gerando,
assim, um déficit projetado de 23,8 trilhões. Como promover,
como deseja o Governo. a construção de 40 mil casas populares, realizar obras de saneamento- e de infra-estrutura, em
tais circunstâncias'? Três dezenas de milhões de brasileiros
não têm acesso ao consumo de água tratada, e 60_ milhões
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de cidadãos desconhecem o benefício da rede de esgotos sintomas degradantes das condições de saúde em que vive
a população.
__
Ao concluir estas- anotações, registrei que o Governo
acenava com a possibilidade de se socorrer de verbas orçamentáríãs espeCíficas·, posto- que o Fundo, como se disse, está
longe de possuir os 3 bilhões e 400 milhões de dólares devidos._
Rendendo-se ao imperativO da Lei n~ 8.036, finalmente admite
o resgate das contas inativas, a partir de 14 de maio vindouro,
ainda assim propondo critérios de escalonameritO dos saques,
de forma a consumir pelo menos 12 meses na execução do
__
processo.
Os mencionados critérios, dependendo do que for definido pelo Conselho Curador. podem ser determinados pelo
valor da retenção, pela ordem alfabética dos nomes dos favorecidos ou pela data de seus respectivos aniversários, assegurando-se prioridade às contas com saldo até o lim~!e de 400
mil cruzeiros, que representam cerca de 70% do to_tal.
Não se esclarece, porém, como fiCã a- questão do crédito
dos juros e das parcelas correspondentes à atuali~a_ção monetária do saldo remanescente. Como se comentou aqui, se esses
créditos não ob_servarem pelo menos a remuneração atribuída
pelo mercado às_c_ad~metas de poupança, estar-se-á frente
a nova e intolerável destituição dos direitos dos trabalhadores.
Devo enfatiZar, com relação aos se:ryidoreS públicos, qi.te
o novo- Estatuto teve por objetivo conceder benefícios aós
seus destinatários. Por iSsó, é i:i:ticeitáve"l que se·prosstga discriminando o ex-celetista, em virtude da troca- de r~gi~e _de
trabalho. Não se pode negar o pagamento, pois da Lei procede
o seu direito à retirada do saldo do FGTS, conforme decisório,
em final instância, do Superior Tribunal de Justiça.
Se não há dinheiro, como se alega, é_ imperativo móver
caça sem trégua aos grandes devedores do Fundo, aos que
levantaram empréstimos e não pagarám, aos que desviaram
recursos para obras inexistentes ou superfaturadas. É necessário que se cobre a dívida dos sonegadores, calculada em
mais de 3 bilhões de dólares e, sobretudo, que se ponha o
interesse do trabalhador acima daqueles _que congregam empresários, Estados e Municípios, pois negociações incompreensíveis deram àqueles 96 meses, e a esses últimos nada_
menos que 180, para o parcelamento de suas dívidas.
No entanto, grand~ parte das apontadas dificuldades deve-se ao descontrole do setor público. Os débifõ-s das estatais
da União, de Estados e de Municípios, e de suas empresas,
já montam a Z6"fi'1lhões de cruzeiros. Além disso, as unidades
da Federação são responsáveis por Uina-dívida de 30 trilhões
de cruzeiros, proveniente de finanClãirientOs que lhes foram
concedidos, e não retornaram aos cofres do FGTS.
Com um património que oscila entre 540 e 600 trilhões
de cruzeiros, o Fundo deve 4 bilhões de 9.6:lares__ªos beneficiáríóS~-Não paga, e não reconhece que os trabalhadores perderam muito, ao longo do_ tempo. com a correção dos depósitos aquém dos índices inflaciónáríõS, como atesta 6 Mflii:stro
do Trabalho, em abono do que affrmei há pouco.
Em resumo, é por inteiro procedente a indignação dos
servidores públicos e d_os trabalhadores, prejudicados pela
administração, sem competência oU lisura, do FGTS. O inStituto. criado para a proteção da força de _trabalho. nos casos
de desemprego, de aquisição da casa própria e de aposentadoria, não ficou ímU.ne ã_s lhcór:reções administrativas, ao paternalismo no gerenciamento do bem público, à má política
e à demagogia, que abriram em seu cofre um rombo de dimensão superior ao coloss-al património ~C{Ue -acumulara.
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Des_iiD.-ado. portanto, a amparar o trabalhador, o Fundo
sé!viria também para que o poder público investisse os seus
recurS<?~ no fin~lnCiame:i:tto dõS-piogramas _habitacionais e em
obras de saneanlento básicO e de infra~estrutura. Como se
viu, essas altã.s finalidades viriam a ser desvirtuadas. Prevaleceram, então, critérioS político-eleitoraiS, alimentadores da
_desmedida coJ:>iça daqueles que se servem do dinheiro público,
· em benefício próprio oU de setis grupos·.
De todo o exposto, Srs. Senadores, e tendo em vista
a gravidade e urgência dessa questão, julgo iildispensável que
nela interfira; Com a costumeira ·energia, o Presidente Itamar
Franco. S. Ex~. por certo, não é responsável pelos desmaridos
de seus antecessores, mas, fundamentalmente, sabendo que
à parte inocente não cabe condenação, reconhecerá que servidores públicos e trabalhadores devem receber. sem mais delongas, os saldos a eleS devidos pelo FGTS. Sensível ao drama
social dos brasileiros, o Presidente, com certeza, encontrará
solução que venha a apenar"os culpados, a restaurar a credibilidade do Fundo e a amenizar o sofritriéilto daS vítimaS da
incúria administrativa.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Na presente sessão,
terminou o prazo para apresentação de emendas ao Projeto
de Lei do Senado n 9 45, de 1993, de iniciativa da Comissão
Parlamentar de Inquérito crüi.da pelo RequerimentO n" 376,
de 1992 (CPI do PP), que altera a Lei n' 6.435, de 1977,
sobre entidades fechadas de previdência privada, e dá outras
providências.
O projeto não recebeu emendas.
A matéria será despachada à Comi::fSâõ de AsSuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hOje, às 18 horas e
10 minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9
24, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos como conclusão de seu Parecer n9 90, de 1993), que
autoriza a Prefeitura Municipal de Mandaguaçu-PR a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná
SIA- BANESTADO, com recursos do Fundo de Desenvolvimento Urbano- FDU -,no valor de novecentos e sessenta
milhões de cruzeiros. destinados a .obras de infra-estrutura
naquela municipalidade.

-2Díscussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9
25, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos como conclusão de seu_ Parecer n~ 91, de 1993), que
autoriza_ a Prefeitura Municipal de Marilena-PR a contratar
operação de crédito jurtto ao Banco do Estado do Paran_á
- BANESTADO -,no valor de quinhentos e quarenta milihões de cruzeiros, destinados a obras de infra-estrutura naquela municipalidade.
-3.,.-

DiSCi.lssão-, em: turrio úrtíCo---; do Projeto de Resolução n~
26, de 1993 (apresentado_ pela Cómissãó de Assuntos Económicos como conclusão de seu Pareç~r n9 92, de 1993), que
autoriza a Prefeitura MuniCípal de Erebango (RS) a contratar
operação de crédito juntO ao Banco do Estado do Rio Grande
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do Sul S.A. - BANRISUL -_no yalor de hum bilhão, quarenta e quatro milhões, quinhentos e setenta e sete mil cruzeiros, dentro do Programa Integrado de Melhoria Social PIMES - , para execução -de projetas de desenvolvimeD.to
institucional e de infra-estrutura urbana, naquela municipalidade.

-4Discú.S-são, em t~rno único, do Projeto de Resolução n"'
21, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos como conclusão de seu Parecer n>'93, de 1993), que
autoriza a Prefeitura Municipal de Agudo (RS) a contratar
operação de crédito junto ao Banco do EStado do Rio Grande
do Sul - Banrisul, no valor de três bilhões, trezentos e trinta
e sete milhões, duzentos e vinte Jl).il, trezentos e. sessenta
e um cruzeiros, dentro do F:rograma Integrado _de Me_l~oria
Social- PIMES, para execução de projetes de infra-estrutura
urbana e social e de desenvolvimento instituciônal na:9_tiela
municipalidade.

-5Discussão, cm turno úníCo, do PrOjeto de Resolução n<:>
28, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos como conclusão de seu Parecer o? 94, de 1993), que
autoriza o Governo do Estado do_ Paraná a emífir e colocar
no mercado 484.000.000 LetraS- Financ-eiras do Tesotii'Ó do
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Estado do Paraná, destinadas ao refinanciamento de 88%
das LFf-PR vencíveis no 1<:> semestre de 1993.

-6Discussâo, éffi turno único, do Projeto de Resolução n9
29, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econô'
micos como conclusão de seu Parecer n 9 95, de 1993), que
aUtoriza a Prefeitura Municipal de Sede Nova-RS a contratar
operação de crédito junto ao Banco do Estado do Rio grande
do Sul S.A., no valor de Cr$1.495.054.000,00 (um bilhão,
quatrocentos e noventa e cinco milhões e cinqüenta e quatro
mil cruzeiros).

-7Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~'
30, de 1993 (apresentadO- pela ComissãO de Ãssuntos Económicos como conclusão de seu ~arecer n<:>_ 96, de 1993), que
autoriza a República Federativa do Brasil a conceder garantia
no valor de FF 235,ooo.ooo;oo (duzentos e trinta e éiiico milhões de francos franceses), à operação já contratada e·ntre
a EMBRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica SI A
- e _o Governo F_rancés.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Está encerrada a
sessão.
(Levqnta-~e a-sessão às JBh Smin.)

Ata da 663 Sessão, em 27 de abril de 1993
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
- EXTRAORDINÁRIA Presid€ncia do Sr. Levy Dias
AS 18 HORAS E 10 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Albano Franco _ Alfredo Campos _ Almir Gabriel _ Álvaro
Pacheco _ Amir Lando _ Bello Parga _ Carlos De'Carli _ Carlos
Patrocínio _ César Djas __ Chagas Roçlrigues _ Çid Saboia de
Carvalho _ Dario Pereira_ Dirceu Carneiro _ DiValdo Suruagy _
Elcio Álvares_ Esperidião Amin _ FlavianO -Melo _ Francisco
Rollemberg _ Garibaldi Alves Filho _Gerson Cam!3:~ _ Gilberto
Miranda _Guilherme Palmeira_ Henrique Almeida ... Huniberto
Lucena _ Hydekel Freitas_ Iram_Sataiv:a_ Irapuan Costa J6nior _
Jarbas Passarinho _ João Calmon _ João- Fraitça _ Joãoo Rocha _
Jonas Pinheiro _ Josaphat Marinho _ José Fogaça _ José Paulo
Bisol _ l.osé Samey __ Júli<? Campos _ Jú~ia .Ma_rise _ Jutahy
Magalhães _ Juvêncio Dias _ Lav:oisiei: Maia _ Levy Dias _
Louremberg Nunes Rocha_ Lo_u_rival_Baptista..,.. Lucí~!~_Portella _..Magno Bacelar__ Mansue~o de Lavor _ Mãrcio l,..acerda _Marco
Maciel _ Mário Cov_as ~Maur__Q _Benevides __ MQiS"és Abrão _
Nabor Júnior - Nelson Carneiro - NelsO.tl--Wedekín - NeY
Suassuna _ Odacir Soàres _Onofre Quinan _Pedro Simon_ Pedro
Teixeira - Rachid Saldanha Derzi - Raimundo Lira - Ronaldo
Aragão_ Ronan Tito_ Teotónio Vilela Filho_ Valmir Campelo _
Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 67 Srs. Senadores-:_ Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.

O

Sr.1~

do_& _S:rs.

Secretário procederá à leitura de çomunicaçóes

Senaclore~.

São lidas as seguintes:Comu~iCa_çOes_ ·
__ Senhor: Presidente,
Comunico a V. _Ex• nos termos do art. 39, ~HnealJ;_,~do
Jlegimcnto Interno. que estive ausente dos trabalhos da Casa
_no período de 6 a 28 do corrente. integrando a Delegação
Brasileira_ à 8~9~ Conferericia Inter]J~rlamentar, realizada em
Nova Delhi. India.
--~ Saia das Sessões, 27 dé abrilde 199:f·.:.... Senador César
Dias.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa ExCelêricia que eStarei ausente das
atividades legislativas do Senado Federal. no período de 28
a 30 do corrente, quando estarei viajando, em atendimento
a---'cómpromissos político-partidários. Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de consideração e apreço.
Brasilia, 27 de abril de 1993- Senador José Paulo Biso!.

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - 0 expediente vai
à publicação.
Sobre a mesa, requerimento qúe sefã lido pelo Sr. 1"
Secretário.
É lido e aPiovado o seguinte
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São lidos os seguintes
REQUERIMEN-TO N• 381, DE 1993

REQUERIMENTO N• 377, DE 1993

Nos termos do art. 43, inciso TI, do RegimenlC,-Tnt~nio,
requeiro sejam consideradas como licença autorizada as faltas
referehtes aos dias 2, 5, 6, 7, 12 e 13 do corrente mês, quand
me afastei dos trabalhos da Casa, a fim de tratar de assuntos
político~administrativás-}unto ao meu Estado.
Sala das Sessões, 27 de _abril de 1993. -Senador Almir
Gabriel.
O SR- PRESIDENTE (LevyJ:)ias).., Aprovado o requerimento, fica conCedida a licença solicitada, nos termos-do art.
43, inciso II, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~
Secretário.
_
É lido e aprovado o seguinte

R~quereffios ur_gência, nOS ter.mos do art. 3361 alínea c,
do Regimento Interno, para o PLC o<:> 73/92, que udispõe
sobre os incentivos fiscais para a capacitação tecnológica da
indústria e da agropecuária, e dá outras providências."
Sala das Sessões, 27 de abril de 1993. - Cid Sabóia
de Carvalho- lrapuan Costa Júnior- Elcio Alvares- Jota~
hy MagalhãesREQUERIMENTO N• 382, DE 1993
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alíneac,
do Regimento Interno, para o PLC n.~ 3/93, que "Institui
normas gerais sobre os desportos e dá outras providências".
Sala das Sessões, 27 de abril de 1993. - Pedro Simon
Mauro
Benevides - Marco Maciel ~ Louremberg Nunes
REQUERIMENTO N• 378, DE 1993
Ro..dta - M~rio Çovas.
Nos termos do art. 43, indso II, do RegiineMO I_nterno,
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Os requerimentos
requeiro sejam consideradas como licença atJtorizada as fa!tas
lidos serão votados após a Ordem do Dia, na forma do art.
referentes aos dias 15, 16, 19 e 20 do corrente mês, _quando
340, II, do Regimento Interno.
me afastei dos trabalhos da Ca.s.a_, em raz;ão de viagens realiza-:
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- A Presidência recedas a outros estados _Eara a campanha do Plebiscíto.
beu, do Presidente do SupremoTribunal Federal, o OfíciO
Sala das Sessões, 27 de abril de 1993. - Senador Almir
n• S/38, de 1993 (n• 39/93, na origem}, encaminhando, para
Gabriel.
o fim previsto no art. 52, inciso X, da ConstituiÇão Federal;
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)-Aprovado o requericópia do Acórdão proferido por aquela Corte, nos autos do
mento, fica concedida a licença solicitada, !lOS termos do art.
Recurso Extraordinário n<:> 150.764wl.
43, inciso II, do Regimento Interno.
O "expediente será encaminhado à Comissão de ConstiSobre a mesa, requeririlenfo qUe será lido pelo Sr. 1<:>
-tuição, Justiça e Cidadania. (Decisão termin~tiv~)
Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Presentes na Casa
É lido e aprovado o seguinte
67 Srs. -senadores.
REQUERIMENTO N• 379, DE 1993
Passa-se à

Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do art. 43, inciso 11 do Regimento
Interno, que sejam considerados como de licença autorizada
os dias 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 23, e-26 do
corrente mês, em que tive de me ausentar .dos trabalhos desta
Casa para tratar de assuntos políticos no meu Estado.
Nestes Termos,
P. Deferimento.
Sala das Sessões, 27 de abril de 1993.- Senador Louremberg Nunes Rocha.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Aprovado o requerimento, fica Concedida a licença solicitada, nos termos do art.
43, II, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. 1<:>
SecretáriO.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 380, DE 1993
Nos termos do art. 43, inciso II, do _Regimento Inter!J.O,
requeiro sejam considerados como de licenç~l autorizada os
dias 2, 5, 6, 12, 15, 16, 19, 20, 22, 23 e 2.6....do mês em curso.
Sala das Sessões, 27 de abril de 1993. ~ Senador Diva Ido
Suruagy.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Aprovado o requerimento, fica concedida a licença nos termos do art. 43, II,
do Regimento InternO. ·
·· ··Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
1" Secretário.

ORDEM DO DIA
Item 1:

Discussão, em turno únicO, do Projeto de Resolução n9 24, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos.como__çonclusão de seu Parecer n~
90, de 1993), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Mandaguaçu - P~ a contratar_ operação ~e crédito
junto ao Banco do Estado do Paraná S/A ....:....-BANESTADO, com recursos do Fundo de Desenvolvimento
Urbano - FDU, no valor de novecentos e sessenta
milhões de cruzeiros, destinados a obras· de infra-estrutura naquela municipalidade.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram perrnanecersentados. (Pausa.)
Aprovado.
.
O projeto irá à Comissão Diretota, para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) '-Item 2:
DisCussão, em turno único, do Projeto de ResOlução n• 25, de 1993 (apresemado pela Comissão de As- suntos Econôrnic.os como conclusão de seu Pax:ecer n9
91. de 1993), que autoriza a Prefeiturá Municipal de
Marilena - PR a contratar operação de crédito junto
ao Banco do Estado do Paraná - BANESTADO,
no valor de quinhentos e quarenta milhões de crúzeiros,
destinados a obras de infra-estrutJ.Ira naquela municipalidade.
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Em discussão o pfojeto.(Pausa.) - 'Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
._
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
__
_
O projeto irá à Comissão Díretora, para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto de Re-solução n" 26, de 1993 (apresentado pela Comissão de As-

suntos Económicos corno- conclusão de seu Parecer n~
92, de 1993_), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Erebango (RS) a contratar operação de crédito junto
ao Banco .do Estado do Rio Grande do_ Sul S.A BANRISU[ :_ no valor dd hum bilhão, quarenta e
quatro milhões, quinhentos e setenta e sete mil cruzei-
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Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram permanecer sentados. (~ausa.)
Aprovado.
O projeto irá à Comissão Diretora, para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Item 6:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n" 29. de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos.como conclusãO" de seu Parecer n9
95. de 1993), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Sede Nova-RS a Çontratat Operação de crédito junto
ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., no
valor de Cr$1.495.054.000,00 (um bilhão, quatrocentos
e noventa e cinco milhões e cinqüenta e quatro mil
cruzeiros).
Em discussão. (Pausa.)
_
Não hayendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram permanecer sentados. (Pausa.)
· · Aprovado.
O projeto irá à Comissão Diretora, para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Item 7:
Discussão, em turno único, do Projeto de Itesolução no 30, de 1993 (apresentado pela Comissão~de- Assuntos Econômiéos como conclusão de seu Parecer n 9
96, de 1993), que autoriza a República Federativa do
Brasil a conceder. garantia no valor de FF
235.000.000,00 (duzentos e trinta e cinco milhões de
francos franceses), à operação já contratada entre a
EMBRAER- Empresa Brasileira de Aeronáutica S/
A - e o Governo Fra_n_Gê_s.

ros, dentro do Programa Integrado de Melhoria Social
- PIMES --para execu-ção de projetes de desenvolvimento institucional e de infra-estrutura urbana, naquela municipalidade.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerrq a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à Comissão Diretora, para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Item 4:
Discussão, em turrió único, do Projeto de Resolução n" 27, de 1993 (apresentado pela Comissão de As·
suntos Econômicos como conclusão de seu P~recer n9
Em discussão. (Pausa.)
93, de 1993), que autoriza a Prefeitura Munícipal de
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Agudo (RS) a contratar operação de crédito junto ao _
Em votação.
Banco do Estado do Rio Grande do Sul ~BANRISUL
OS Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram perma- , no valor de três bilhões, trezentos e trinta e sete
neCer sentados. (Pausa.)
milhões, duzentos e vin.te mil,. trezentos e sessenta_ e
· · ~-Aporovado.
um cruzeiros, dentro do Programa Integrado de MelhoA matéria vai à Comissão Diretora, para a redação final.
ria Social - PIMES _;para e'xecução de projetes de
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Est~ esgotada a
infra-estniturã iii"D3na e soCial e de desenvolvimento .
_. _. _. _ . . _
matéria .constal)te <!~.Ordem do Di.a..
institucional naquela municipalidade.
Passa-se à votação do Requerimento n9 381, de 1993,
Em discussão. (Pausa.)
_
de urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Lei da
Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão.
Câmara n" 73, de 1992.
Em votação.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram permaOs Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
necer sentados. (Pausa.)
sentados.
Aprovado.
. .
Aprovado.
O projeto irá à Çomissão Diretp-ra; para a redação final.
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseO SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Item 5:
qüente.
Discussão, em turno único, do Projeto de ResoluO SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Passa-se agora à
ção n" 28, de 1993 (apresentado pela Comissâo de Asvotação do Requerimento .n~ 382, de 1993, de urgência, lido
9
suntos Económicos como conclusão de seu Parecer n
no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n"' 3, de
94, de 1993), que autoriza o Governo do Estado.do
1993.
Paraná a emitir c colocar nó mercado 484.000.000 LeEm votação.
tras Financeiras do Tesouro do Estado do Paraná, destiOs Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
nadas ao refinanciamento de 88% das LFT-PR vencísentados. (Pausa.)
veis no 19 semestre de 1993.
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figuEm discussão. (Pausa.)
__ _
rará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseNão havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
qüepte.
Em votação.
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O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Sobre a mesa, redações finais de proposições aprovadas na Ordem do Dia de
hoje e que, nos termos do parágrafo único do art. 320 do
Regimento Interno, se não houver objeção do Plenário, serão
lidas pelo Sr. V Secretário.
São lidas as seguintes
PARECER N• I 09, DE 1993
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução n~ 24, de
1993.
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Resolução_n<.> 24, de 1993, que autori~a a Prefeitura Municipal de Mandaguaçu, no Paraná, a contratar operação de
crédito no valor de Cr$960.000.000,00 junto ao Banco do
Estado do Paraná S/A- BANESTADO.
Sala de Reuniões da Comissão, 27 de abril de 1993. Chagas Rodrigues, Presidente - Júnia Marise, Relatara Nabor Junior - Lucídio Portella.
ANEXO AO PARECER N' 109, DE 1993
Redação f"mal do Projeto de Resolução n• 24, de
1993.
Faço s·aber que o Senado Federai' aprovou, e
eu,
, Presidente, nos termos do ~rt. 48, item 28,
do RCgiiti.ento Inferno, promulgo a seguinte
, DE 1993
RESOLUÇÃO N'
Autoriza a Prefeitura Municipal de Mandaguaçu,
no .Par.{I !;lá, a cont.rata.r operação de crédito no valor
de Cr$960.000.000,00 junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. - BANEST;\DO,
O Senado Federal resolve:
_
Art. 1~> -É a Prefeitura Municipal de Mandaguaçu, no
Estado do Paraná, nos termos da Resolução n~' 36, de 1992,
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito
junto ao Banco do Estado do Paraná S.A.- BANESTADO,
no valor_de Cr$960.000.000,00 [riOVecen.tos e sessenta milhões
,
de cruzeiros).
.
Parágrafo único. os·recursos referidos neste artigo integram o Fundo Estadual de Des~nvolvimentoJ.Jrbano -_FDU
' e o financia-mento objetíVa- a exécuÇão- de ob_ras de infra-estrutura no âmbito do Programa Estadual de Desenvolvimento
Urbano,- PEDU.
~ _
~
ArL zc: A opetaçâo- de crédito ora autod:z;açla terá as
seguintes características:
a) valor pretendido: Cr$960.000.000,00, atualizados pela
Taxa Referencial- TR;
b) prazo para desembolso dos recursos: doze meses;
c) juros: 12% ao ano:
d) índice de atualização monetária: variação da TaxaReferencial - TR;
e) destinação dos recursos: obras de infra-estrl,!tura;
O condições de pagamento: '
- do principal: em quarenta e oito parcelas mensais,
vencendo a primeira doze m.eses após a primeira liberação;
- dos jur~: cm parcelas men ·1.is.
Art. 3~ O prazc máximo par. 1 o-exetclCio da presente
autorização é di.' duz.eHtos c setenta dias, a contar de sua
publicação.
Art. 4~ Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
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PARECER N• 110, DE 1993
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução no 25, de
1993.
A Comissão Diretora apresenta a redação firial do Projeto
de Resolução n~' 25, de 1993, que autoriza a Prefeitura _Municipal de Marilena, no Paraná, a contratar operação de crédito
no valor de Cr$540.000.000,00 junto ao-Banco do Estado
do Paraná S.A.- BANESTADO.
Sala de Reuniões di-Comissão, 27 de abril de 1993. Chagas Rodrigues, Presidente - Júnia Marise, Relatara Nabor Junior - Lucidio Portella.
ANEXO AO PARECER N• 110, DE 1993
Redação rmal do Projeto de Resolução nQ 25, de
1993.
Faço saber que o_ Senado Fed_eral, aprovou, e
eu,
, Presídente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•
, DE 1993
Autoriza a Prefeitura Municipal de Marilena, no
Paraná, a contratar operação de crédito no valor de
Cr$540.000.000,00 junto ao Banco do Estado do Paraná
S.A.- BANESTADO.
O Senado Federal resolve:
Art. 1" É a Prefeitura Municipal de Marilena, no Estado do Paraná, nos termos da Resolução n~' 36, de 1992, do
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito
junto ao Banco do Estado do Paraná S. A. - BANESTADO,
no valor de Cr$540.000.000,00 (quinhentos e quarenta milhões
-de cruzeiros).
Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo inte~
gramo Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano- FDU
e o financiamento objetiva a execução de obras de infra·es·
trutura no âmbito do Programa Estadual de Desenvolvimento
Urbano- PEDU.
.
.
P....rt. 2~' A operação de crédito ora autorizada terá as
seguintes características:
a) valor pretendido: Cr$540.000.000,00, atualizados pela
Taxa Referencial - TR;
b) prazo para desembOlso dos recursos: até doze meses;
c) juros: 12% ao ano;
d) índice de atualização monetária: variação da Taxa Re....
ferencial - TR;
e) destinação dos recursos: obras de infra-estrutura;
O condições de pagamento:
- do principal: em quarenta e oito parcelas mensais,
vencendo a primeira doze meses após a primeira liberação;
- dos juros: em parcelas mensais.
Art. 3~> O prazo máximO para o exercício da presente
autorização é de duzentos e setenta dias. a contar de sua
publicação.
Art. 49 Esta resOlução entra em vigor na data de sua
publicação.
PARECER N• 111, DE 1993
(Da Com~ssão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução o;- 26, de
1993.
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n~' 26, de 1993, que autoriZa a Prefeitur~ Muni-
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c~pal de ~r~bango, no Rio Grãnde do Sul, a contratar operaçao de cred1to no valor de Cr$1.044.577.000,00 junto ao Banco
do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BANRISUL.
Sala de Reuniões da Comissão, 27 de a_bril__Jje 1993. Chagas Rodrigues, Presidente - Júnia Marise, Relatara Nabor Junior - Lucfdio Portella.

ANEXO AO PARECER N" 111, DE 1993
Redação final do Projeto de Resolução n~ 26, de
1993,

Faço saber que o Senado Federal_ aprovou, e
eu,
, Presidente, nos termos do art. 48, itén 28,
- ··
do Regimento Interno, promulgo a seguinte ·
, DE 1993
RESOLUÇÃO N'
Autoriza a Prefeitura Municipal de Erebango, no
Rio Grande do Sul, a contratar operação de crédito
no valor de Cr$1.044.577.000,00 junto ao Banco do
Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BANRISUL.

O Senado Federal resolve:
Art. 1" É a Prefeitura Municipal de Erebango, no Esta·
do do Rio Grande _do Sul. nos Jçrmos__p.a Resolução n~ 36,
de 1992, do Senado Federal, autorizada a contratar operação
de crédito junto ao Banco do Estado do Rio _Grande do Sul
S.A.- BANRISUL, no valor de Cr$1.044.577.000,00 (hum
bilhão, quarenta e quatro milhÕt!S, quinhentOS e setenta
sete mil cruzeiros), a preços de janeiro de 1993.
Pa~ágrafo único.
Os recursos referidos neste artigo são
provementes do Fundo de InvestimentOs do Programa Inte·
grado de Melhoria Social - FUNDOPIMES. e serão destinados à execução de projetas dé hfra·es.ti_U.tun~ urb.ana e desenvolvimento_ institucional.
Art. 2" As- condições financeiras da operação' São as
__ _
seguintes:
. a) valor pretendido: Cr$1.044.577.000.00 -;;-preços de janeuo de 1993;
b) prazo para desembolso dos ~ecurs_os!. ce~to e vintl:! dias·
c) juros: 11 l'Jc ao ano;
' ·
'
d) atualização monetária: reaíustáv'el pelo JGP·FGV;
e) garantia: caução de quota!~:..partC dó JCM eiou FPM;
destinação ~os recursos: ohrás
microqrenagem e
···
pavtmentação de vtas urbanas;
g) condições de pagamento:
.- do principal: em quarenta- e oito parCelas mensais,
.
tgua1s e sucessivas, Vencíveis no dia vinte de cada mês, vencen~
do a primeira doze meses após a primeira liberação; - dos juros: exigiv"eis trini.estralmcrlte na carência e mensalmente na amortização.
-· · ·
_-_- · ' ·.
Art. Y O prazo máximo p:ara· cYé"X:etCíc'i6 d'a presente
autorização é de duzentos e setenta dias, a co_iüa'r' dé sua
publicação.
Art. 4·' Esta resolução entra em vigor na dáta de sua
publicação.

e
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dê crédito no valor de Cr$3.337.220.361,00 junto aõ Banco
do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BANRISUL.
Sala de Reuniões da Comissão, 27 de.abril de 1993.Chagas Rodrigues, Presidente ---:- Júriia MD.rise, Relatora Nabor Junior - Lucídio Portelbl.
ANEXO AO PARECER N' 112, DE 1993
Redação final do Projeto de Resolução n~ 27, de
1993.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, _
_ 7 _Pr~sidente, nos termos do art. 48. item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•
, DE 1993
Autoriza a Prefeitura Municipal de Agudo, no Rio
Grande do Sul, a contratar operação de crédito no valor
de Cr$3.337.220.361,00 junto ao Banco do Estado do
Rio Grande do Sul S.A,·:..._ BANRISUL.
O Senado Federal re.solve: _...
_ . _
Art. 1" É a Prefeituia Municipal de Agudo, nO Estado
-4o Rio Grande do Sul, nos termos da ResOlução n" 36~ de
1992, do Senado Federal, autorizada a contratar operação
de crédito junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul
S. A. - BANRISUL. no valor de Cr$3.337.220.361,00 (três
.. bilhões, trezentos e trinta e sete nlilhóes, duzentos e vinte
mil. trezentos e sessenta e um cruzeirOs), a preços de janeiro
de 1993.
Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo são
provenientes do Fundo de Investimentos do Programa Inte. gtatlo de Melhoria Social - FUNDOPIMES, e serão desti~
· : riadós-à execuçãO ~de projetas de infra~estrutUra urbana e social
•. e ae 'd'esenvolviinento instifu_cional.
Art. 2~ As condições financeiras da operação são as
seguintes:
a) valor pretendido: Cr$3.337.220.361,00, a preços de janeiro de 1993;
b) prazo para desembolso dos recursos: duzentos e dez
diaS;

c) juros: 11% ao ano;
d) atualização monetária: reajustável pelo IGP~FGV;
e) garantia: !CM e/ou FPM;
O destinação dos recursos: desenvolvimento institucio~
na!, obras de infra~estrutura urbana e construção de creche;
g) condições de pagamento:
- do principal: em quarenta e oito parcelas mensais,
vencendo a primeira doze meses _após a primeira liberação;
-dos juros: em parcelas trimestrais na carência e mensais
na amortízação.
·· Art. 3" O prazo máximo para o exercício da presente
amortização é de duzentos e_ setenta dias, a contar de sua
publicação.
Att.' 4~ Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
PARECER N• 113, DE 1993
(Da Comissão Diretora)

PARECER N" 112, DE 1993
(Da Comissão" DirctOra)
27, de

Redãção final do PrOjeto de Resolução n~ 28, de
1993,

A Comissão Dirctora apresenta a redação firial do Projeto
de Resolução n" 27. de 1993. que autoriza a Prefeitura Municipal de Agudo, no Rio Grande do Sul, a contratar operação

····· A-Comissão Diretora_apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n" 28. de 1993, que autoriza o Governo do
Estado do Paraná a emitir e colocar no mercado 484.000.000
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Paraná, çlesti-

Rcdação final do Projeto de Resolução
1993.

n~
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nadas ao refinanciamento de 88% das LFT-PR, vencí~eis no
primei!O ·semestre ·cte 1993.
_
_
_
Sala de Reuniões da Comissão, 27 de abril de 1993. Chagas Rodrigues, Presidente - Júnia Marise, Relatara Nabor Junior - Lucídio Portella.
ANEXO AO PARECER N' 113, DE 1992
Redação fmal do Projeto de Resolução n" 28, de
1993.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu,
, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promul~o a seguinte
.
, DE 1993
RESOLUÇÃO N'
Autoriza o Governo do Estado do Paraná a emitir
e colocar_ no mercado. 484.000.000 Letras Financeiras
do Tesouro do Estado do Paraná, destinadas ao refinanciamento de 88% das LFT-PR, vencíveis no primeiro
semestre de 1993.
O Senado Federal resolve:
ArL 1•' É o Governo do Estado do Paraná- aUto-rizado,
nos termos da Resolução n" 36, de 1992, do Senado Fe4er~l,
a emitir e colocar no mercado, 484.000.000 Letras Fina_nceiras
do Tesouro do E~ ta do _do Paraná- LFT-PR, _cujos, rçc~rsos
serão destinados ao refinan.ciamento de &8.%_ das LFT~PR,
vencíveis no primeiro seme-stre de_l993. -~Art. 2° A operação_dc_crédito a que se refere o artigo
anterior será realizada nas seguintes condiç9es e caraçte~í~
ticas:
a) quantidade: a ser defíriida- na data de resgate dos títulos
a serem substitUídos, deduzida a parcela de doze por cento,
a título de juros;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Fína-nceiras do Tesouro Nacional (mesma taxa rcferenc:ial);
d) prazo: até hum mil e noventa e seis dias;
e) valor nominal: Cr$1,00;
O características dos títulos a serem substituídos:

Vencimento
15.03.93

Quantidade
550.000.000

Título
611825

g) previsão de colocação e vencimento dos titulos a serem
emitidos:

Coloeaçio
15.03.93

Vencimento
15.03.96

Data-base

Título
611096

l5.03~93"

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos
termos da Resolução n" 565, de 20 de setembro de 1979,
do Banco Central do Brasil;
i) autorização legislativa: Leis n" 1 8.212, g;914 e 9.058,
de 30 de dezembro de 19&5, 13 de dezembro de 1988 e 3
de agosto de 1989 e Decretos no' ~.700 e 2.126, de 13 de
setembro de 1989 e 1'-' de março de 1993, respectivamente.
Art. 3' O prazo para o exercício ·da presente autorização é de duzentos e setenta dias, a C9!1tar da publicação
desta resolução.
_ __
Art. 4'-' Esta resolução entra em vigor nà data de sua
publicação.
0
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PARECER N• 114, DE 1993
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto
1993.

d;Re;olução n~ z9,

de

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n9 29, de 1993, que autoriza a Prefeitura Muniw
cipal de Sede Nova, Estado do Rio Grande do Sul, a contratar
operação de crédito junto ao Banco do Estado do Rio Grande
do Sul S.A., no valor de Cr$1.495.054.00<r,OO (um bilhão,
quatrocentos e noventa e ctnco mllhões e cinqüenta e quatro
mil cruzeiros).
Sala de Reuniões da Comissão, 27' de â.brit de 1993. Ch.agas Rodrigues, Presideilte - Júnia Marise, Relatora Nabor Junior - Lucídio Portella.
ANEXO AO PARECER N' 114. DE 1993
Redação final do Projeto de Resolução n~ 29, de
.1993.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu,
, Presidente, nos termos do art. 48, item 28
'
do RegiJ?ento_ Interno 1 promulgo a seg-qiote..
RESOLUÇÃO N'
, DE 1993
Autoriza a PrefeitUra Municipal de ·sede Nova, Es. tado do Rio Grande- do Stil, ·a contratar operação de
crédito junto ao Banco -do Estado 'do Rio Grande do
Sul S.A., no valor de Cr$1.495.054.000,00 (um bilhão,
quatrocentos e noventa e cinco .milhões e cinqüenta e
quatro mil cruzeiros).

O Senad·o·· Federàl reSolve:'
Art. 1~' É a Prefeitura.M~,nlicípal de Sede}·~ova, Estiido
do Rio Grande do Sul autorizada,. nos termps dos arts. 3\>
a 6' da Resolução n' 36; de 1992, do Senado Federal, a co~tra
tar.operação de crédito juntO ao- BanCo do Estado do Rio
Grande do Sul S.A., no valor de Cr$1.495.054.000,00 (um
bilhão, quatrocentos e noventã 'e·CíOcô Ínilhões e Ciilqüenta
·é quatro mil cruzeiros), para a execução'de obras dé micrOdrew
n~ge~ e pavimentação de' vias m:bamrs n,aquela mup.ieipa~
Ildade.
' ' ·' · ·' · ··
-. · • · · ,
Art. ~5· · A operaçaO de créditO a que se refere o artígo
anterior será realizada naS 'segUintes "condiçOes:
.
a) valor da operação: Cr$1.495.054.000.,00 (um bilhão,
quatrocentos e noventa .e. cinco mjlhões e· cinqüenta e quatro
mil cruzeiros), :itualizados peio IGP-FGV;
b) prazo para desembolso dos recursos: até o 210" dia
'·
_. · ·
após a·asSiilatura do Coritnit6;
c) juros: 11% (onze por cer~.to) ao ano;
,·'
d) iridice de àtu~lização monetária: ÍndiCe Gerã.l de Pre~
ços da Fundação Getúlio Vargas- l(}P-FGV; · · · ·
e) destinaçãO dos recursos: obras de rnicrodrenagem e
pavimentação de vias Urbimas·;
·
O condições de pagamento:
- do principal: em quarenta e oito parCelas mensais,
iguais e sucessivas, vencíveis no dia vinte de cada mês, vencendo a primeira doze meses após a primeira liberação~
· - dOs jurOs:' tí-ime'str8.1rnerite na -carência e mensalmente
na amortização.
Art. 3~' - b _prazo -màXilno' pata· O exercício da presente
autorização é. de duzentos.e setent~ dias· a contar da pub1icação
desta resolução.
ArL 49 Esta resolução entra em vigor na· data· d,e. sua
publicação.
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PARECER N• 115, DE 1993
(Da Comissão Diretora)
Redação rmal do Projeto de Resolução n~ 30, de
1993.
A Çomissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n• 30, de 1993, que autoriza a República Federa.tiva do Brasil a conceder garantia no valor de
FF235.000.000,00 (duzentos e trinta e cinco milhõe_s de francos

franceses), à operação já contratada entre a EMBRAER-Empresa Brasileira de Aeronáutica S. A. e o Governo Francês.
Sala de Reuniões da Comissão, 27 de abril de 1993. Chagas Rodrigues, Presidente - Júnia Marise, Relatara Nabor Junior- Lucídio Portella.
ANEXO AO PARECER N> 115, DE 1993
Redação final do Projeto de Resolução n 9 30, de
1993.

Faço saber que o-Senado Federal aprovou, e
eu,
, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' __ , DE 1993
Autoriza a República Federativa do Brasil a conceder garantia no valor de FF235.000,000,00 (duzentos
e trinta e cinco milhões de francos franceses), à operação
já contratada entre a EMBRAER - Empresa Brasileira
de Aeronáutica S.A. e o Governo Francês.
o- Senado Federal resolve:
Art. l9 É a República Federativa do Brasii autorizada
a conceder garantia no valor de FF235.000.000,00 (duzentos
e trinta e cinco milhões de francos franceses), à operação
já oontratada entre a EMBRAER - Empresa Brasileira de
Aeronáutica S. A. e o GovernO da República da França, para
o fornecimento de oitenta aviões EMB-312 Tucano, em cinco
parcelas compreendidas entre abril de 1993 e maiO de 1998,
no valor de FF1.121.709.374,86 (um bilhão, cento e vinte
e um_ milhões, setecentos e nove mil, trezentos e setenta e
quatro francos franceses e oitenta e seis- centavos}.
Parágrafo único. Para os efeitos do disposto no caput
deste artigo, fica a República Federativa do Brasil autorizada
a firmar o Ato de Caução Solidária que formalizará a outorga
da referida garantia.
Art. 2"' A prestação de contragarantia à União será feita
mediante emissão- pela EMBRAER - Empresa Brasileira
de Aeronáutica S.A., de nota promissória expressa em moeda
estrangeira, observados os aspectos _legais inerentes aos cãsos
da espécie.
Art. 3• Caso a EMBRAER -Empresa Brasileira de
Aeronáutica S~A. venha a ser privatizada, a vinculação de
contragarantias complementares deverá ser avaliada pelos órgãos competentes do Poder Executiv_o.
Art. 4 9 O prazo para o exercício da presente autorização é de quinhentos e quarenta dias, sendo que o prazo
de validade da garantia estender-se-á até a entrega da última
parcela dos aviões prevista para 1998.
Art. 5» Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
_ _ _ _
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Os pareceres lidos
vão à publicação. Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. J• Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
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REQUERIMENTO N• 383, DE 1993
Nos termos do art. 32.1 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação,
_.da redação final do Projeto de Resolução n' 24, de 1993,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Mandaguaçu, no Paraná, a contratar operação de crédito.
Sala das Sessões, 27 de abril de 1993.- Rachid Saldanha
Derzi.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- 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.
Aprovada a redação final, o projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~ Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 384, DE 1993
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação, para imediata discussão e votaçãO,
da redação final do Projeto de Resolução n" 25, de 1993,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Marilena, no Paraná,
a contratar operação de crédito.
Sala das Sessões, 27 de abr,il de 1993.- Lucídio Portella.
_ --O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciaçãO da redação finaL
Em discussão a i"edação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
· ·
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram_ permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovada a redação firiã.l, o projeto vai à_promul~ação.
OSR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Sobre a inesa, requerimento que será lido pelo Sr. }\'Secretá-rio.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 385, DE 1993
. Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro
d1spensa de publicação, para imediata discussão e votação,
da redação final do Projeto de Resolução n·' 26, âe 1993,
qu~ autoriza a Prefeitura: Municipal de Erebango, f!-O Rio
Grande do Sul, a contratar operação de crédito.
"Sala das Sessóes, 27 de abril de 1993. -José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- 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.
Aprovada a redação final, o projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. }\'Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
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REQUERIMENTO N• 386, DE 1993
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação,
da redação final do Projeto de Resolução n' 27, de 1993,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Agudo, no Río Grande
do Sul, a contratar operação de crédito.
Sala das Sessões, 27 de abril de 1993. -José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- 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.
Aprovada a redação final, o projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Sobre a mesa,-requerimento que será lido pelo Sr. 1" Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 387, DE 1993
Nos termos do art. 321 do Regirilento Interno, requeiro
dispensa de publicação, para imediata disi:.ussáo e votação,
da redação final do Projeto de Resolução n• 28, de 1993,
que autoriza o GOverno do Estado do Paraná, a emitir e
colocar no mercado Letras Financeiras do Estado do Paraná.
Sala das Sessões, 27 de abril de 1993.- Lucídio Portella.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- 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.
Aprovada a redação final, o projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Levy DiaS)- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~ Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 388, DE 1993
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação, para imediata díscussão e votação,
da redação final do Projeto de Resolução n" 29, de 1993,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Sede Nova, no Rio
Grande do Sul, a contratar operação de crédito.
Sala das Sessões, 27 de abril de 1993. -José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- 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 qüeírà.m permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovada a redação final, o projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) '-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1? SecretáriO;- É lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO-N• 389, DE 1993
Nos termos do art. 321 do Regimei1to Interno, requeiro
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação,
da redação final do Projeto de Resolução nu 30, de 1993,
_que autoriza a República Federativa do Brasil a contratar
operação de crédito externo.
Sala das Sessões, 27 de abril de 1993.- Raehid Saldanha
Derzi.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação final.
Em di_§cussão a redação final. _(Pausa.)
Não h3.vendo- cj_uem peça ·a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
- - ---- -Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
-sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovada a redação final, o projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (LevyDias)- Nada maisliavendo
a tratar, a Presidência vai encerrar -os- trabalhos, designando
para a sessão ordinária de amanhã a seguinte
ORDEM DO DIA
-l-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
.
Ne 23, DE 1991
Votação, em príffieiro tUrrio, da Proposta de Emenda
à Constituíção n9 23, de 1991 (n9 45/91, na Câmara dos Deputa-

dos), que dá nova redação ao art. 16 da Constituição Federal,
tendo
Parecer favorável, sob n' 24, de 1992. da
· - Comissão Tempo_~ária.
·
-2PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 24, DE 1990
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 24, de 1990 (n' 1.102/88, na Casa de origem), que dá nova
redação ao art. 492 da Consolidação das Leis do Trabalho,
tendo
-Parecer favorável, sob n·' 32, de 1991, da COmi:ss·ã'o
de Assuntos Sociais.
-3PROJETO DE LEI DA CÂMARA N·· 83, DE 1991
Discussão,-em turno úrtico, "do Projeto de Lei-da câmara
n• 83, de 1991 (n• 2.605/89, na Casa de origem), que isenta
de tributos a remessa Ue valores para o exterior quando destinada a custear a transladação de corpos, tendo
Pareceres sob n'' 259, de 1992, e 52, de 1993, da Comissão:
_ -de Assuntos Econômicos: P pronunciamento: (sobre
o projeto) favorável; 2~ pronunciamento: (sobre a emenda)
favorável, nos termos de subemenda que apresenta.
O SR. PRESIOENTE (Levy Dias) - Está encerrada a
sessão.
(Levanta-se a seSsão iS hOras /40 minutos.)

a_;

ATOS DO PRESIDENTE
ATO DO PRESIDENTE
N• 286, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições, em conformidade com a _delegação de competência que
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lhe foi outorgada pelo Ato da cOmissão Diret.Õ,r:a n"' 2, -de
19_73, e tendo em viSta o que consta dos Processos n95
004.796/93-4 e 007.179/93-6, resolve: _ _ _
_
Tomar sem efeito o Ato_do Presiden~e n"' 213, de 1993,
publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção II, de 19
__
de março de 1993_
Senado Federal, 23 de abril de 1993. - Senador Hum·
berto Lucena, Presidente do Senado Federal.
-

ATO DO PRESIDENTE
N• 287, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelO Ato
da Comissão Dh·etora. n~ 2, de 4 de abril de 197_3, e. tendo
em vista o que consta do Processo n9 005.463/93-9, resolve:
Aposentar, voluntariamente, a servidora NEUZA MADSEN ARRUDA, ocupante do cargo isolado de provimento
efefivo de Assessor Legislativo- DAS-3, do Quadro de Pessoal do Senado Federal - Parte Especial, nos termos do
art. 40, inciso III, alínea c, da Constituição da República
Federativa do :Brasil, combinado_com os arts. 186, inciso III,
alínea c, e 67, da Lei n~ 8.112, de 1990, bem assim com o
art. 11 da Resolução (SF) n·' 87, de 1989, com proventos
proporcionais ao tempo de serviço, observado o disposto no
art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.
_
Senado Federal, 23 de abril de 1993.- Senador Jlumberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 288, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretára n~ 2, de 1973, e de acordo com o que
consta do Processo n' 006.073/93-0, resolve:
Nomear NEUZA MADSEN ARRUDA para exercer o
cargo, em comissão, de Assessor Técnico 1 Código AS-3, do
Quadro de Pessoal do Sen<;1.do Federal, com lotação e exercício
no Gabinete do Senador Jutahy Magalhães.
__
Senado Federal, 23 de abril de 1993. -Senador Jlumberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 289, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições, em conformidade com a delegação de competéncia que
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dir_etora n~ 2, de
1973, e teil.do erh Vista o que con·sta do Processo n~
012.772/92·5, resolve:
Nomear para o cargo isolado de provimento efetivo de
Assessor Legislativo, DAS-3, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, Parte Especial, em virtude de aprovação em concurso público, homologado pelo Ato do Presidente no 57,
de 1993- publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção
II, de 2 de fevereiro de 1993, e Diário Oficia_l da União, Seção
I, de 5 de fevereiro de 1993 -,e Ato do Presidente n" 214,
de 1993- publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção
II, de 19 de março de 1993, e Diário Oficial da União, Seção
. I, de 23 de março de 1993: MARCOS EVANDRO CAR·

I
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DOSO SANTI, FERNANDO ANTÓNIO G. DA TRINDADE, GILBERTO GUERZONI FILHO e PAULO HENRI·
QUE SOARES -Área Um; GIL VAN C. DE- QUEIROZ
FILHO e LUIZ CLÁUDIO SILVEIRA DUARTE -Área
Dois; JOSÉ PINTO DA MOTA FILHO e MEIRIANE NUNES AMARO- Área Três; MARIA RITA SENNE CAPONE e DELI O CARDOSO CEZAR DA SILVA- Área Quatro; HELOISA MIRANDA S. DE CARVALHO e G!LSON
SOBRAL- Área Oito; MOYSÉS MARCELO DE SILLOS
-Área Nove; HERALDO JOSÉ ROSA e FIRMINO DA
SILVEIRA SOARES FILHO -Área Dez; e HUMBERTO
TEIXEIRA AVEIRO, CRISTOVÃO S. DE FARIA JUNIOR, ANTONIO PEREIRA DE PAULA E LILIAN
MARCIA SIMÓES ZAMBONI- Área Doze.
Senado Federal, 23 de abril de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal. ATO DO.PRESIDENTE
N• 290, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso de sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n" 2, _d~ 4 -de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n~ 011.477/92-0, resolve:
Alterar o Ato desta Presidência n" 283, de 1992, publicado
no DCN, Seção II, de 17-7-92, para manter aposentado, por
invalidez, o servidor RAIMUNDO NONATO, no cargo de
Técnico Legislativo, Área de Assistência de Plenário e Portaria, Classe "Especial", Padrão II, do QUadro de Pessoal do
Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso I, da Consti~
tuição da República Federativa do Brasil, combinado com
os arts. 186, inciso I. § 1', e 67 da Lei n' 8.112, de 1990,
bem assim com o art. 11 da Resolução SF n" 87, de 1989,
com as vantagens da Resolução SFne 21, de 1980, com proventos integrais, a partir de 10-3~93, observado o disposto no
art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 23 de abril de 1993. - Senador Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal.

ATO DO PRESIDENTE
N• 291, DE 1993
O Presidente do ~enado Federal, no uso da sua compe~
tência regimental e iegulamentar, de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Cofuissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n<.>007.665/93-8, resolve:
Aposentar, voluntariamente, o servidOr GUIDO FARIA
DE CARVALHO, Analista Legislativo, Área de Processo
Legislativo-, Classe "Especial", Padrão V, atualmcnte no exercíciO do cargo em comissão de Secretário-Geral da Mesa,
símbolo SF-DAS~101.6, nos termos do art. 40, inciso III, alír_ea c, da Constituição da República Federativa do Brasil,
combinado com os arts. 186, inciso III, alínea c, 193, e 67,
da Lei n 9 8.112, de 1990, bem assim com o art. 11 da Resolução
SF n 9 87, de 1989, no cargo em comissão, código SFDAS-101.6, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição
Federal.
Senado Federal, 23 de abril de 1993. - Senador Humberto Luce!la, Presidente .
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ATO DO PRESIDENTE
N~

292, DE 1993

O Presid ;:nte do Senado Federal, no uso da sua competência regirr.ental e regulamentar, de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Díretota n" 2,, de;:· 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do _ Processo n"' 006.559/93-_0_, resolvcz-:
Aposentar, por ínvã.lidez, o servidor ANTÓNIO AMAN-

CIO FILHO, Técnico Legislativo, Área de Artesanato, Classe

Abril de 1993

_ "Especial", f~c!rfl9 Y:,_d.o. Qy,'fqrp .ci.e..P.e~~qaJ çlg §~:gl!<!O~ Federal, nos termos do.art. 40, inciso I, da_Çonstituição da República Federativa do Brasil, conibinado- com os arts. 186, inciso
I, § 1•, e 67, da Lei n• 8.112, de 1990, bem assim com o

art. 11 da Resolução SF n• 87, de 1989, com proventos integrais, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Feder~!. _
_
_
Senado Fed~ral, 23 de âbril de 19!Í3". - Senad_or Rumberto Lucena, Presidente;-

República Federativa do Brasil
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ANO XLVIII- N•69

QUINTA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 1993

BRASÍLIA- DF

SENADO FEDERAL
Façp sabe_r que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do ar:t.
48, item 28 do.Regimento lntemo, l'romulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 31, DE 1993

Suspende a execução do § 3• do art. 65 da Lei Complementar n• 35, de 1979.
O Senado Federal resolve:
Art. 1• É suspensa a execução do f 3• do art. 65 da Lei Complementar n• 35, de 1979, introduzindo
pela Lei Complementar n9 54, de 22 de dez;cmbro de 1986, julgado inconstitucional por decisãO definitiva

do Supremo Tribunal Federal, em 9 de dezembro de 1987.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3• _ Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 27 de de abril de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente.

-

-SUMÁRIO
1- ATA DA 67• SESSÃO, EM 28 DE ABRIL DE

1993
1.1-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Aviso do Ministro da Fazenda
N~ 269/93, encaminhando informações sobre os quesitos_ constantes do Requerimento n" 253/93, de autoria do
Senador Cid Sabóia de Carv_alho.
1.2.2 - Pareceres
Referentes às seguintes matérias: o- Mensagem n• 139/93 (Mensagem n• 143/93, na origem) do Senhor Presidente dã República, solicitando a
rerratifícação da ResoluÇão n9 54, cte 199t, do Senado Fede~
ral. (Projeto de Resolução n• 33!93).
·
·
· ··

-Ofício Prcsi-93/0552, (12-3-93, na origemtdo PresideOte do Banco Central do Brasil, encaminhã.ndo ao Sena-

do Federal pedido do Governo _do Estado do Rio Grande
do Sul, para que seja autorizada àquela Unidade Federativa
a_e_missão e colocação no mercado, através de ofertas públicas. de Le_tras Financeiras do TesQuto d_o_ Estado do_ Rio
Grande do Sul (LFT- RS}, cujos recursos, advindes de
tal emissão. serão destinados ao giro de 83% (oitertta e
três por cento) das 52.063.102 LFT - RS, vencíveis no
1' semestre de 1993-. (Projeto de Resolução n' 34/93:)
-Projeto de Lei do Senado n• 170, de 1991, que
altera a redação do art, 14 da Lei n• 7.713, de 22 de dezem·
bro de 1988.
-Mensagem n9 158/93, do Senhor Presidente d-aRe~
pública, submetendo à aprovação do Senado Federal, o
nome do Sr. Galba Magalhães Velloso, para compor o
Tribunal Superior do Trabalho.
-Mensagem n' 159/93, do Senhor Presidente daRepública, submetendo à aprovação do Senad-o Federal, o
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EXPEDIENTE
CENTII.O ORAP!<X> DO SI!NADO Pl!DBRAL
MANOEL VILELA OE MAGALHÃES
Oiretor.Oual do s..ado Federal
. AúAClEL DA SILVA MAlA

DIÁIUO DO <X>NORI!SIO NACIONAL
lapnuo tob r•pouabitid&4e da .._. 4o Seudo PMeal

Oirc1or E.aeaavo
<.:ARLUS HOMERO VIEIRA SINA

Diretof Adaiailnavo
LL I~ CARLC6 BASTOS

Dlrew Jad•tnal
fLORIAN AUGUSTO <X>UTINHO MADRUGA
Olrclat AdjUID

ASSINATIJRAS
Sc.atral '''•••-•••• oooo-ooooo~OOo>oooO«OoooooOhOoOP -·~o..

.

H O O O H - 0 . .- - - · - -

CrS

70.000.(1),

Tirqca 1.3)0 . . .p&ara

nome do Sr. Juraci Candeia de Souza, para compor o
solicita autorização para que a União possa contratar opetribunal superior do Trabalho.
_
ração de crédito externo_ no valor de onze milhões, vinte
Mensagem n 9 160/93, do Senhor Presidente d_a Repúe quatro mil e seiscentoS ·e quinze dólares, para oS fins
blica, submetendo ã:aprovação do Senado Federal, o nome
que especifica.
do Sr. Roberto Della Manna. para compor o Tribunal
1.2.8- Discursos do Expediente
Superior do Trabalho.
SENADOR NEY MARANHÁO, como Líder 1~2.3- Expediente Recebido
- _-_ Çonlerência promovida pela Assembléia Legislãtiva de
-Lista n~ 001~ de 1g93.
Pernambuco sobre a con-strUção da Transnordestina e do
1.2.4- Ofício
Porto ~e-Suape. __
- N' 017/93, do Presidente da Comissão de Assuntos
SENADOR JUTAHY MAGALHAES - Considerações sobre_ o Prog~ama de A9ão ~o GoVerno Itamar FranECorióhliCos, córoilriicandO a aprOvaçãO- do Substitutivo
oferecido ao Projeto de Lei do Senado n' 170/91.
co.
1.2.5- Comunicação da Presidência
SENADOR GILBERTO MIRANDA- Considerações sobre o Código de Propriedade Industrial em discussão
- Abertura de p~a'zo de cinco dias úteis para interpo_Qa Câmara q.o~ Deputados- a Lei de_ Patentes. A v_iabilisição de recurso;por um décimo da composição da Casa,
para que o_ Projeto de_ Lei_ do Sen_a,do__ n"' 170. de 1991,
zação do des_envolviroentQ TecnoJógic_o no BraSiL A Zona
seja ·apreciado pelo Plenário.
--- Fnmca de Mariã.us e ã pesquisa tecnológica. -- - --1.2.6- Requerimentos
1.2.9- Requerimento
- N'• 390/93. de autoria do Senador .Cid Sabóia de
- N9 395/93, de autoria do Senador Carlos De'Carli,
Carvalho, solicitando ao Ministro da Agric-uh~ra e Refo:r-:-_
soliCitando ao MiniStro das Mina:s e Energia, informações
· · que menCiona.
: --"
~ ' ·
ma Agrária, informaçõe-s que mencioria.
Nç. 391193, do PreSidente da ComiSsão TempO{ária do
- 1.2.10- Leitura de Proposta de Emenda à ConstituiSenado Federal destinàda a proceder amplo estudo do siste_ção
- N" 4/93, que dá nova redação ao §.5• do art. H,
ma previdenciário braSileiro, solicitan4o a prorrogação por
30 (trinta) dias, -d_o. prazo concedid_Q___Jt_quela Comissão.
e-ao art. 82 dª Constituição Federal e dispõe sobre o mandato do atual Presidente _d~ República.
·
·
Aprovado.
- N~' 392193, de autoria do Senador Ronaldo Aragão,
1.3-0RDEM DO DIA
solicitando licença nos dias 16,19, 20', '22 e 23 do coirente
Projeto de Lei da Câmara n" 24", de 1990 (n" l.IOVSS,
mês. Aprovado. '
na Casa de origem), que dá nova tedação _ao art. 492 da
N~ 393193, de au_toria do Senad.or Citrlos Patricín_io,
Consolidação das Leis do Trabalho. Aprovado. À sanção.
solicitando licen·ça nos dias 2, 5. 6; ·r2;13, 16, 19, 20,
Projeto de Lei da Câmara n" 83, de 1991 (n' 2.605/89,
22 e 23 do corren_le mê___s_._ Aprovado.
na Casa de origem), que isenta de tributos a remessa de
- Nç. 394/93; 'de autoria dos Senadores Odacir SOares
valores para o exterior quarido destinada a custear a translae Jarbas Passarinho, solicitando que sejam prestadàs homed?ção de corpos. Aprovado com sube!llenda, ficando prejunagens de pesar pelo falecimento do ex-Senador Alaor
dtcada a emenda a ele oferecida. A Coriiissão Diretora
Coutinho. Aprovado.
para a redação final.
1.2. 7 - ~Comunicações da Presidência
Proposta de Emenda à Constituição- nç. 23, de'-1991
-Abertura de prazo para apresentação de emendas
(n' 45/91, na Câmara dos Deputados), que dá nova redação
aos Projetas -d_e Resolução n~ 33 e 34/93, lidos anteriorao art. 16 da Con_stituição Federal. Votaç_ão adiada após
mente.
usarem da palavra o_s_Srs. Odacir Soares, Josaphat Mari-Recebimento da Mensagem n9 167/93 (n" 221193,
nho, Es~ridião Amin, Jutahy Magalhães, Gerson Camata,
na origem), pela qual o Senhor Presidente da República,
Chagas Rodrigues e Jarbas Passarinho, em virtude da apro-
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vação do Requerimento n-:>397/93, lido_ nesta 9por_tunidadc,

solicitando (ludiência da Comissão de Co.nstituição, Justiça
e Cidadania.
1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia
SR. PRESIDENTE -Informando à Casa do conteúdo de projeto resolução aprovado hoje em rc\.l.ni<l_o Qa co:.
missão Diretora, ·que altera a ResOlução n" 1/91-CN, visando à reestruturação da Comissão Mista de Orçamento.
SENADOR ESPERIDIÁO AMIN- Apoio às ·alte-.
rações na Comissão de Orçamento pJOpostas pela Mesa
Diretora.
SENADOR MAURO BENEVIDES-,-- Oportunidade da reestruturação da Comissão Mista de Orçamento
anunciada pelo Sr. Presidente, Nota da Executiva Nacional
do PMDB de reconhecimento ao trabalho profícuo desenvolvido pelo Sr, Orestes Quércia enquan~o presidiu àquela
agremiação política.
.
SENADOR ODACIR SOARES- Defesa da estabilidade dos servidores públicos.
SENADOR NEY SUASSUNA - j:,ançamento de.
cartilha do Instituto Atlântico, em que um gruPo de intelectuais sugere ao Presidente Itamar Franco um programa
de éstahilização econômico para o País. .. -_ ' __ -··--. _---·
SENADOR_GD SABÓIA DE CARVALHO- Argumentação contrária ã indep~ndência do Bfm~ Cent~a1;
SENADOR JULIO CAMPOS -Instituição da Medalha do Mérito Amazônico ero .comemoraçã() aos 25 anos
da Associação dos Empresários da Amaz9nia. _
SENADOR HENRIQUE ALMEIDA- Perspectiva
da criação do "Merconorte" p'!_rª_a_lnt~gE~ção_cconOinica
e comercial dos países que fazem fronteira--Com o nótte
do Brasil: as Guianas, Venezuela e Colômbia, franqueando
o acesso ao Caribc, à América Central à Âmé.rica dO
Norte, a partir do Amapá.
··· ··- · -

e

SENADOR MÁRCIO LACERDA - Defesa da
aprovação do Projeto de Lei d_o _;)enado n"' 20/93, de su~
autoria, que altera a redaç<;lo do Código Civil_ da. Le_i Qc
Registres Públicos e da Lei do DivórciO.
.
SENADOR CARLOS_DE'CARLI- Pagamento de
royaltie ao Município de Coari - AM pela exploração
de petróleo.
SENADOR ALFREDO CAMPOS- Reabertura do
Frigorífícõ São Jo.ão, de Belo Horizonte.
SENADOR NELSON WEDEKIN- Regozijo de S.
Ex~ com a edição sc;:manal~ pelo Correio Braziliense, de
_
um caderno agrícola, o Correio da Terr(J_._ __ _
1.3.2- Comunicação da Presidência - Convocação
de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas
e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa. _
1.4- ENCERRAMENTO
2- ATA DA 68' SESSÃO, EM 28 DE ABRIL .DE

1993
2.1-ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1- Comunicação
Do Senador Nelson Carneiro. que estará ausente dos
trabalhos da Casa nos dias 3 a 7 do próximo mês.
2.2.2- Requerimentos
- N• 398/93, de autoria dos Senadores Jarbas Passarinho e Mauro Benevides,_ solicitando dispensa de insters-
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tício e prévia distribuição de avulsos para a Mesangem
n"' 158/93, que submete à aprovação d_o _Senado Federal,
o nome de Galha Magalhães Velloso para compor o Tribunal Superior do Trabalho, o cargo de Ministro Classista
Temporário, representante dos empregadores, no triênio
de .1993 a 1996, na vaga decorrente do término da investidura de José Carlos Fonseca, a fim de que figure na Ordem
do Dia da sessão seguinte. AproVado.
- N• 399/93, de autoria dos Senadores Jarbas Passa·rinho e Mauro Benevides, solicitando dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para a Mensagem
n~ 159/93, que submete à aprovação do Senado Federal
o nome de Juraci Candeia de Souza para compor"o-Tribunal
Superior do Trabalho, no cargo- de Suplente -de- Ministro
ClassiSta Temporário, representante dos empregadores, no
triênio de 1993 a 1996, _na vaga decorrente do término·
da investidura de Hermínio Mendes Cavalheiro, a fim d~
que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte. Aprovado.
_ - N' 400/93, de autoria do Senador Jarba~ Pas.sarinho
·e Mauro Benevides, solicitaridcf Q.ispensa de interstício e
prévia distribuição de avulsos para à Mensagem n"' 160/93,
que submete à aprovação do Senado Federal, a recpildução
de, Roberto Della .Manna, ao cargo de Ministro Classista
Temporário, representante dOS em"pre.gadores no triê"nio
de.1993 a 1996, na vaga decorrente do término desua investidura, a fiffi de-- que figure rtã. Ordem do Dia da sessão
seguinú~. AprovadO:
. .f..2.3 - Leitur_a de projeto
Projeção de Lei do Senado n• 49/93, de autoria do
Senador Esperidião Amín, que acreSCenta dispositivo à
Lei n' 6.494, de 7 de dezembro de 1977, que dispões sobre
os estágios de estudantes de estabelecimentos. de ensino
s_upérior e de ensiÍ:l_o Pi-ofissionafizante-do .2" grau e SUpletivo e dá outras providências.
····-·
2.2;4 - Requerimentos
- N 9 401/93. de autoria do Senador Aluízio Beze_rra,
. s·oiídtando que seja conSiderado çorn.o licença autorizada
t>s dias 2,- 5, 6, 7, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29
e 30 de abril de 1993. ~provado.
· - N• 402/93, de urgência pará o ·Projeto de Lei da
Câmara n9113/92, que dispõ·e sobre a identificação crimjnal
pelo processo datiloscópico, a coleta e a utilização de info~
màções para conhecimento e controle: da criminalidade no
-PaíS e dá outras prpvidências.
- N• 403/93, de urgência para o ProjetO de Lei da
Câmara n" 45/93, que autoriza a transformaçãO de cargos
vagos no âmbito das instituições federais de ensino, abrangidas pela Lei n• 7.596, de 10 de abril de 1987.
2.2.5 - Comuni~ações da Presidência
-Recebimento do Ofício n• 39/93 (n' 899/93, -ria origem), do Presidente do _B_anco_ Central do Brasil, soli<;itando autorização para que o GOvein_p Qq :Estado de _Santa
Catarina, possa contratar operação de crédito. para os fins
que especifica.
-Recebimento do Ofício n• 900/93, do Presidente
do Banco Central do Brasil, encaminhando complemento
da documentação necessária à instrução do Ofício n"' 31193.
2.3- ORDEM DO DIA
Requerimento n"331/93, de autoria dO Senador Moisés
Abrão, solicitando a tr3.mitaç~o conjunta do Projeto de
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Lei da Câmara n9 144/92 e o Projeto de Lei do Senado

n' 31/93. Aprovado_

· -·- ·· -

2.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
- RequerimehtOS--ri?S 402 403/93, lidos itõ Expe-

e

diente da presente sessão. Aprovados.
2.3.2 - Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 53 minutos, Coin Ordem do Dia que
designa.
2.4~ ENCERRAMENTO

3- ATA DA 69• SESSÃO; EM 28 DE ABRIL DE
1993
3.1-ABERTURA
3.2-0RDEM DO DIA
Requerimento n' 935, de 1992, do Senador Almir Gabriel, solicitando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto
de Lei do Senado n' 119, de 1992, que cria o Parque Nacional das Anavilhanas. Aprovado.
Parecer no:> 73, de 1993, da Comissão de Constituição
e Justiça e Cidadania sobre a Mensagem n9 128, de 1993,
(n' 117/93, na origeíh),-de 11 de março do corrente ano,
pela qual o Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado a escolha do nome do Sr. Francisco
Urbano Araújo Filho, para compor o Tribunal Superior
do Trabalho, no cargo de Suplente de Ministro Classista
Temporário, representante dos Trabalhado_r_e_s, no triénio
de 1993 a 1996. Discussão encerrilda, ficando a votação
adiada por falta de quorum.
Parecer n9 119, de 1993, da ComisSão de Cons_tituiÇáo,
Justiça e Cidadania sobre a Mensagem n 9 158, de 1993,
(n' 182/93; na origem), de 19 de abril do corrente ano,
pela qual o Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado a escolha do Sr. Galba Magalhães
Velloso, para compor o Tribunal Superior do Trabalho,
no cargo de Ministro Classista TempOrário-, repres€mtãnte
dos empregadores, no triênio de 199~ a 1996,_ na vaga
decorrente do térniinO da investidura de José Carlos da
Fonseca. Discussão encerrada, ficandO a votaçãO adiada
por falta de quorum.
Parecer n<.> 120, de 1993, da Comissãõ de Constituição,
Justiça e Cidadania sobre a Mensagem n" 159, de 1993,
(n9 183/93, da -ól'igém), de 19 de abri~ do corrente ano,
pela qual o Senhor Presidente da RePública submete à
deliberação do Senado a escolha do Sr. J uraci Candeia
de Souza, para compor o Tribunal Superior do Trabalho,
no cargo de Ministro Classista Temporário, representante
dos empregadores, no triênio de 1~93_a_ 1996, na vaga
decorrente do término da investidura de Hermínio Mendes
Cavalheiro. Discussão encerrada, ficando a votação adiada
por falta de quorum.
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Parecer n9 l21, de 1993, da Comissão de Constituição?
Justiça e Cidadania sobre a Mensagem n~ 160, de 1993
(n~" 184/93, na origem) de 19 de abril do corrente ano,
p"ela qual o Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado a recondução do Sr. Roberto Della
Manna, para compor o Tribunal Superior do Trabalho.
ao cargo de Ministro Classista Temporário, representante
dos empregadores, no triênío de 1993 a 1996, na vaga
decorrente do término de sua investidura. Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum.
3.2.1- Comunicação da Presidência
-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se,
hoje,_ às 19 horas e 15 miilutos, _com Ordem do Dia que
se designa.
3.4- ENCERRAMENTO.
4- ATA DA 70• SESSÃO EM 28 DE ABRIL DE1993
4.1 -ABERTURA
4.2- EXPEDIENTE
4.2.1- Requerimento
- N• 404/93, de urgência para a Mensagem n' 167/93
(n~ 221/93, na origem), que propõe autorização para a contratação do financiamento no valor equivãlenie a
US$11,024,615.00, a ser celebrado entre a República Federativa do Brasil e a Link-Miles Limited, destinado ao fomecimento de um Simulador de Treinamento para Submarinos da Classe Tupi.
4.3- ORDEM DO DIA
Requerimento n<.> 364/93~ de autoria do Senador Jarbas
Passarinho, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado
Federal, do artigo intitUlado ''sem incentivos fiscais, aí
de ti Amazônia", de a~toria do ex-Deputado Jorge Arbage,
publicado no jornal O Liberal, edição, de 18 de abril de
1993. Aprovado.
4.3. 1 - Matéria apreciada após a Ordem do Dia
Mensagem n<.> 167 (n9 221/93, na origem), em regime
de urgência, nos termos do RequerimentO n? 404/93, lido
no Expediente da presente sessão. Aprovado após parecer
de Plenário favorável nos termos do Projeto de Resolução
n9 35/93;--tendo usado da palavra o Senador Ronan Tito.
À Comissão Diretora para a redação final.
- Redaçáo final do Projeto de Resolução n' 35193,
em regime de urgência. AprOvada. À promulgação.
4.3.2 - l)esjgnação da Ordeni do Dia da próxima sessão
4.4 -ENCERRAMENTO
5- ATOS DO PRESIDENTE
- N'' 35,137 e 139/91, 399 e 337-A/92 e 110193 (Apostilas)
6- MESA DIRETORA
7- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PAJ.l.TIDOS
IÍ- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
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Ata da 67a Sessão, em 28 de abril de 1993
3a Sessão Legislativa Orclinápa, da 49a Legislatura
Presidência do Srs. Humberto Lucena, Chagas Rodrigues,
Carlos Patrocínio, Valmir Campelo e Magno Bacelar
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN~
TESOS SRS.-SENADORES:
Albano Franco _ Alfredo Campos _ Álvaro Pacheco _ Amir
Lando
Bello Parga _ Beni Veras _ Carlos De'Carli __ Carlos
Patrociclo -_ Chagas Rodrigues _ Cid Saboi~ de ~~~~o. ..,. pi_~eu
Carneiro Divaldo Suruagy _ Elcio Avares _ Espendtão Amm _

Flaviano Melo Francisco Rollernberg _ Garibaldi Alves Filho _
Gilberto Miranda Guilherme Palmeira _ HePJ:fque Almeida _

Humberto Lucena-=._ _Hyde~el Freitas _ Iram Saqliva _ lrapuan
Costa Júnior_ Jarbas Passarinho _ João Calmon _ João .França _
João Rocha _ Josaphat Marinho _ José Fogaça·_ }?sé; S~e~ _
Júlio Campos_ Júnia Marise _ Jutahy Magalhães -. J~V,IJ.C!O J?•~s
Lavoisier Maia
Levy Dias ,.... LourivaJ ~apt1sta _ Luc;Idto
Portella Magno B~celar _ Mansueto de Lavor~ MarGo-~aciel_
Mãrio CovaS - Mauro Beni.wides _ Nabor Júilíor _:.:_ · ~.ers.on
Carneiro Nel;on Wedekin _ Ney Maranhão_ Onofre Qui~'\1\ _
Pedro Si~on _ Pedro Teixeira __ Rachid Sald?nha D~r.zi
Raimundo Lira _ Ronaldo Aragão_ Ronan Tito ~,R~yB~celar _
Wilson Martins.

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) ·-A Üsta de.
presença acusa o cofnparecímento de 57 Srs. Senadores. Havendo número regimental,_ declaro aberta a sessão._
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossOs fr~bal~c;>s:
O Sr. 19 Secretário procederá à leitura do Expediente_.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
AVISO

DO MINISTRO DA FAZENDA
A viso n" 269/93, de 20 do corrente, encaminhando informações sobre os quesitos constantes do Requerimento_ n9 253,
de 1993, de autoria do Senador Cid Saboia Carvalho.
As informações foram anexadas ao Requerimento,.
que vai ao Arquivo, e enCaminhadas cópias ao Requerente.
PARECERES_
PARECER N• 116, DE 1993
Da Comissão de Assuntos Económicos sobre a Men·
sagem o• 139/93 (Mensagem n• 143/93, na origem), do
Senhor Presidente da República, solicitando a rerratificação da Resolução n• 54, de 1992, do Senado Federal.
Relator: Senador Elcio Alvares

Está em pauta a Mensagem n• 139, de 1993, do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, em que se solicita
a rerratificação da Resolução no 54, de 1992, do Senado Federai, 'quê: áutorizou a República Federativa do Brasil a contratar
operação de crédito e:xt~r~o no v~lor equivalente a até
US$80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares norte-americanos) junto- ao Banco Interamericano de Desenvolvimento
- BID, destinada ao financiamento do Programa de Modernização Tecnológica da Agropecuária na Região Centr<?-Sul
·. A.citada Resolução omitiu o valor de US$500.000,00 (quinhentos mil dólares norte-americanos), valor este que não
havia sido mencionado no Parecer da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional nem na EM n• 214/MEFP, de 17 de junho
de 1992. Assim send9, o valor relativo ao capital ordinário
do _contrato saiu publicado na Resolução _como sendo de
US$67 ,000,000.00 (sessenta e sete milhões de dólares norte-am_er~can_os), qu_a,ndo deveria ter sido fix_ado em
US$67,500,000.00 (sessenta e sete milhões e quinhentos mil
dól~_r~ onorte-americanos).
, ~COmo a retificação solicitada é consistente do ponto de
vista técnico e não altera o valor total do contrato de financia~
mento externo (capital ordinário e fundo de operações especiais) que continua fixado em US$80,000,000.00 (oitenta milhõ.es.de.dólares norte~americanos), opinamos por sua aprovação nos termos do seguinte.
.. PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 33, DE 1993
Rerratifica a Resolução no 54, de 1992, do Senado
que "Autoriza a Repóblica Federativa doBrasll. a contratar operação de crédito no valor equivalente
a até US$ 80.000.000 (oitenta milhões de dólares norte-aD:iericanos), junto ao Banco Interamericano de Desen·
Volvimento- BID, destinada ao rm_anciamento do Programa de Modernização Tecnológica da Agropecuária
na Região Centro-Sul".
O Senado Federal resolve:
Art. 19 A alínea a, do inciso I do art. 2Q da Resolução
n" 54, de 1992, do Senado Federal, passa a vigorar com a
se-g~:.dh~~ ~Iteração: -··- ·- -·- · -- ··
F~deral,

'"Art. 2Q . ··················--·-··•••n~····--·····•·~·"-J - .......................................................... .
a) valor: US$ 67,500,000.00 (sessenta e sete milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos."
Art. 29. Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Comissões, 27 de abril de 1993. - Joi:o Rocha,
Presidente - Elcio Alvares, Relator - Bello Braga - Dario
Pereira- Gilberto Miranda- Carlos Patrocínio- Esperidlão Amin - Garibaldi Alves Filho - Valmir Campelo Magno Bacelar - Saldanha Derzi - Álvaro Pacheco - Mário
Covas - Almir Gabriel - Ronaldo Aragão - João Calmon
- Raimundo Lira.
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PARECER N•l17, DE 1993

Da Comissão de Assuntos Econ_ômicos, sobre o Ofí··
cio "S" n' 26, de1993 (Oficio Presi-93/0552, delZ-3-93,
na origem), do Presidente do Banco Central do Brasil,
encaminhando ao Senado Federal pedido do Governo
do Estado do Rio Grande do Sul, para que seja autorizada àquela Unidade Federativa a emissão e colocação
no mercado, através de ofertas públicas, de Letras Fi~
nanceiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul
(LFT - RS), cujos recursos, advindos de tal emissão,
serão destinados ao giro de 83% (oitenta e três por
cento) das 52.063.102 LFT- RS, vencíveis no 1• semestre de 1993.
Relator: Senador Magno Bacelar

O Senhor Presidente do Banco Centrar do Brasil eócaminha, à consideração do Senado Federal, pedido do Governo
do Estado do Rio Grande do Sul, para a emissão e colocação
no mercado de Letras Financeiras âo Tesbi.lfd do Estado do
Rio Grande do Sul - LFT-RS, cujos TécurSOs; advíndos ae
tal emissão, serão destinados ao giro de 83% (oitenta e três
por cento) das 52.063.102 LFr:Rs, com vencimento no pri~
meiro semestre de 1993.
A emissão_ será re"ãlizada nas seguintes condições:
I - quantidade: a ser defmida na data de resgate dos
títulos a serem substituídos, deduzida a parcela de 17% (deze.ssete por cento);
II- modalidade: nominativa-transferível;
III - rendimento: igual ao das Letras Financeifas do.
Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
IV- prazo: até 1.826 dias;
V- valor nominal: Cr$1,00;
VI -características dos títulos a serem substituídos:
Vencimento
15-5-93

Titulo
531R2.'i

Quantidade
52-063.102

VII - previsão de colocação e vencimento dos títulos
a s_erem emitidos:

,ibril de 1293

Em Cr$

milhõe~

Despesas de capital orçada para 1993 (")
5.406.236.0
Operações realizadas no exercício
(33.977.6)
Emissão sob análise
(1.409. 766,5)
Saldo
3.962.491,9
II -Artigo 3'. i ('")
Dispêndios com encargos c amortização da
dívida a pagar cm 1993
2.677.000,4
ou
27% da receita Líquida Real
7.291.824.0
Operações já cxistenks
(33.977.6)
Emissão sob análise
(1.409.766.5)
Saldo
5.848.079.0
III-Artigo 3... 1W'")
8.1 t 1.777.2
Margem de Poupança Real
ou
4.051.013.4
15% da Receita Líquida Real
(3.346.531,8)
Maior dispêndio anual
704.481.6
Saldo
(*'}"Despesas de capital previstas na Proposta Orçamentária
de 1993
(**) Prevalece o maior
("'*"') Preyalece o menor
A dívida rnobiliária do Estado do Rio Grande do Sul
atingia, em 31-12-92, o montante de Cr$23.788.495,1 milhões,
representada por 1.884.546.263.923 LFr-RS. Até 1993, vencerão 24,01% da dívida, e os restantes 75,99%, nos anos
seguintes. Após a efetivação da emissão na forma solicitada,
essa proporção passaria a ser de 17.08% em 1993, e de 82,92%
nos anos seguintes.
-- -Pelo Ofício n' 309193-GG, de 6-4-93, dirigido.ao Exm•
Sr. Presidente do Senado Federal, o Senhor Governador do
Estado do Rio Grande do Sul solicita o exame, na autorização
ora analisada, da utilização do índice de redução de 8,62%
em vez de 17% inicialmente previstos-na formulação original.

Justifica o Senhor Governador que o Memorando dê Entendimentos firmado entre· aquele estado, o Bacen e o então
MinistériO da Economia, Fazenda e Planejamento fOi renunicado, pelo Governo Federal como instrumento de solução
das dívidas públicas estaduais, por inexeqüível que se mostrou.
VIII - forma de colocação: através de ofertas públicas,
Acrescenta ainda que, em função da disparidade existente
nos tennos da Resolução n9 565, de 20-9-79, do Banco Central
entre a a valorização dos títulos federais e as ta:s::as represendo Brasil;
tantivas da correção, desde a assinatura do citado. Memorando em .abril de 1991, até janeiro de 1993 o estoque da
IX - autorizaçáO legislativa: -LedS n9'1 6.465 e 8J~22, de
15-12-72 e 15-2-89, respectivamente, e Decreto Estadual n9 dívida pública mobiliária interna do Rio Grande do Sul, cresceu em 39,24% mesmo com amortização líquida positiva no
34.639, de 22-1-93.
período, demandando então a aplicação de 8,62% para a redução do estoque em cada emissão para retomo ao nível de
A autorização solicitada, pelos documentos apresenta12% vigente antes de abril de 1991.
dos, atende às exigências contidas no art. 7~ da ResOlução
É o relatório.
n9 36/92, deste Senado Federal.
Em relação ao pleito fonnulado pelo Senhor Governador
Contudo, constata-se que a CND/JNSS e a Certidão de
do
Estado
do Rio Grande do Sul, cumpre-nos infonnar inicialQuitação de Tributos Federais/SRF estão vencidas, sendo de
mente que o Senado Federal já analisou processo similar,
todo conveniente revalidar as certidões citadas, para que a
de interesse do Estado de Minas Gerais, autorizando aquele
operação possa ser efetivada.
estado a proceder a rolagem de sua dívida mobiliária com
O Parecer do Banco ·central-dO -Bia-Sii (Parecer DEreduç3o de parcela de 12%, inferiOr ao correspon-dente Memorando de Entendimentos assinado em abril de 1991. A decisão
DIP-93127), de 2-3-93, indica que a emissão solicitada encon1993, de
desta CaSa consubstancia-se -na Resolução n~ 1.
tra-se dentro dos limites pteVistõs pelá Re_sOluçãO n9 36/92,
que são os seguintes:
-13 de janeiro de 1993.
Colocaçllo
15-5-93

Vencimento
15-5-93

Titulo
5318:!6

Data-Base
t5-5-93

de
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No que se _refere à aplicação do percentual de 8,62%,
visando restabelecer a correspondência atualizada com o percentual de 12% Vig-ente atê a assinatura dos Memorandos
de Entendimentos, entendemos, outrossim, qUe O perCeritUal
a ser estabelecido para equivalênç:ia deveria ser resultante
de uma avaliação global das dívid~ rnobili~rii\S infênias dos
vários estados, que de sua variaçãe no- perroão de abril dç
1991 a março de 1993 e da influência das altas taxas referenciais
praticadas pOr igualdade à$ Letras Fifiãnceíras- cio TesoUro
Nacional. Desse estudo, concluímo_~ pela aplicação de um
percentual de 10% (dez por cento) que consideramos conveniente seja utilizado de maneira uniforme e extensiVa a todos
os processos da espécie a sereni anãlisados pelo Senado FeM
dera L
Reanalisando a emissão--solicitada, em sua nova formuM
lação, vericamos que a mesma encontra-se ainda dentro dos
limites previstos pela Resolução n" 36/92, que são os seguintes:

I --Artigo 2"
Despesas de capital orçada para 1993(')
Operações realizadas nq_excrcício
Emissão sob análise

Em Cr$ milhões
5.406.236,0
(33.977,6)
. (\.552, !02,0)
3.820.15.6,4

I I - Artigo 3". I("')
.
D!Spêndiõs com_ encargos e_ amortização da
dívida a pagar em 1999.
2.677.000,4
ou
7.291.824,0
27o/c da Receita Líquida Real
(33.277,6)
Operações já cxiSfCntes ·
(1.55-2.102,0)
EmiSsão sõb anális~
"5:705.744,4
Saldo
III- Artigo 3", II("')
8.111.777,2
Margem de Poupança Real
ou
15% da Receita Líquida Real
4.051.013,4
maior dispêndío anual s_cnsibilizado pela
emissão em análise
(3.574.268,5)
476.744,9
Saldo

(*) DespesaS de Capital previStaS- na Proposta OrçàiDentária
de 1993
(**) Prevalece o maior
(**"') Prevalece o menor
A dívida mobiliária do Estado dp Jlio Grande do Sul
atingia, em 31-12-92, o montnate de Cr$23.788.495,1 milhões,
representados por 1.884.54_6.923 (LFr-RS. Até 1993, vencerão 24,01% da dívida, e os restantes 75,99%, nos anos seguinM
tes. Após a efetivaÇão a·a emissão na sua nQva fo_r~ulação,
essa proporção passaria a so.r de 19,93% em.1993, e de 80,07%
nos anos seguintes.
Como a emissão visa a rolar parte de dívida já existente,
amparada, portanto, no disposto ·no art. 5'? da Em_enda Constitucional n" 2, de 1993, promulgada em 10-3-93, e, como bem
assinala o parecer do Banco Central, as condições.. vigentes
no mercado _ficam preservadas, concluímoS pelo acolhimento
do pleito nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 34, DE 1993
Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do
Sul a emitir e colocar no lnercado, através de ofertas
públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do
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Rio Grande do Sul - LFTRS, destinadas ao giro de
90% das 52.063.102 LFTRS, vencíveis no primeiro seni~stre de 1993.
O Senado Federal resolve:
Art. I' É o Governo do Estado do Rio .Grande do Sul
autorizado, nos termos dos artigos 6? e 7'? da, Resolução n'i'
36/92, .do_ Senado Fec:lf:!.tÇll, .a emitir e colocar no mercado,
através de oferi.ãs púbfiCas, Letras Financeiras do TesoJJ.ro
do Estado do Rio Grande do Sul- LFr-RS.
·-·· _
Parágrafo único. A emissão de que trata este- artigO dfiSfína-seao giro de 9Ó%.(noventa por cento) das 52.063.102"
LFT_-RS ~m vencjqtento ~o primeiro semestre ·de 1993.
Art. 29 A emissão das Letras FinanceiraS do_Te_s_Quro
do Estado do Rio Grande do S.ul-LFT-RS, observará as_
segu-intes condições:
.
.
· - I - quantidade: a ser definiçla na data P.e resgate dos
títulos a serem substituídos, deduzida a parcela de 10% (dez
por cento);
_ II-- modalidade: nominativa-transferível;
. _lll ---:- rendime.llto: igual ao das Letras Financeiras·· do
Tesouro Nacioinal (mesma taxa- referencial);
IV --:prazo: até 1.826 dias;
V -valor nominal: CT$f,OO;
VI - caractedsticas- dos títulos a s_e_rem _substituídos:
Vencimento
15:5-93

· Titulo
5JIS25

Quantidade

52.(16'1J02

--· VII - previsão de colocação e ve_ncimento dos. _títulos
a "séreiri emitidos: ! ' '
.
.
-- - Colocação
15-5-93

Vencimento
l5-5-Q3

Titulo
531826

Data-Base

. ! S.-5-93

VIII - forma de colocação; através de ofe~as públicas,
nos termos da
Resolução no 565, de 20-9-79, dq Banco Central dQ. B~~sil; ..
-IX - autorização legislativa: Leis n~ 6.465 _e 8.8Z2,de
15M12-72.e 15-2-89, respectivamente. e D_ecreto Estadual -n~
34.639, de 22-1-93. .
. ,,
. .
• .
Art. 3? Esta res_olu_ção entra em_ vigo-r na data de sua
publicação.
· - ·
Sala das ComiSsões, 27 de. abril de 1993. ~ JoãoRocha,
Presidente - Magno Bacelar, Relator - Garibàldi AlVes Filho -Dario Pere.ira -Carlos Patrocínio ~Álvaro Pacheco
- Bello Parga- Valmir Camplo- João Calmcin c-.Ronaldo
Aragão - Gilberto Miranda- Almir Gabriel -Cid Sabóia
de_Carvalho -Jonas pinheiro.
- --

·PARECER N' 118, DE 1993
_ Da Comi_ssão de Assuntos Econômicos, sobre o Pro-jei~-de-l~i dO Senado n~ 110, de- 1991, que "attera a
redàção do art. 14 da Lei n' 7. 713, de 22 de dezembro
de 1988".
--Relator: Senador Espiridão Amin
De autoria do ·senador Nelson Wedekin, o Projeto de
Lei n' 170, de 1991, altera o art. 14 da Lei n• 7.713, de 1988,
para o fim de permitir" que se deduzam do Imposto de Rend:=t
das pessoas físicas, devido mensalm_ente, os gastos com hosp1~
tais, médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonaudióM
logos, médicos, dentistas, remédios e medicamentos, quando
destinados ao tratamento de dependente excepcional; de autoM
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rizar que o_ valor da dedução por, dependente excepcional

seja em dobro; em se tratando de excepcional, e, finalmente.
de conceituar "dependente excepcional" para -os efeitos da
lei.
Sustentando a proc~dência de sua proposição-, o -autor
ressalta, em síntese, que os dispêndios com-dependente excepcioriarsobreçarregam consideravelmente o orçamento familiar; que a Cóifstituição- F:_ederal estabelece como dever_ do
Estado a criação de prograffias- de -prevenÇão e atendimento
especializado para os deficientes físicos. seriSõriais<:>-u-mentais;

que esse dever do Estado pode ser comprido de forma direta
ou indireta; que o projeto_ de lei se insetê nesse contexto
de proteção indireta do Estado ao deficiente, na medida e-m
que há uma renúncia fiscal, qUaTidO o poder J>úblícá ddxií
de arrecadar parte do imposto, para que os-córrespondentes
recursos sejam aplicados pela família- na assistêttcia ao excepcional.
No prazo regimental o prOjeto não recebeu emenda nesta
CorriisSão, onde deve ser decidido em caráter terminativo.
É o relatório.
· --Voto
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pelo art. 33 da Lei n" 8.134, de 27 de dezembro d~ 1990.Res_tam, portanto, em vigor do art. 14 da J..ei n°7.713, So.meD.te
seu capu_t e o inciso TI, que estão postos nos seguintes tennos:

"Art._ 14._ Na deterroioãção da base de cálculo
sujeita â incidência mensal do Imposto de Renda poderão ser deduzidas:

··~·-n·= ~-~~·~;;ti~·_~~i~ii~rif;·~·:roi-N~p·J~~-d;p~~-~dente, no mês, até o]iffi_it~_de 5 dependente_s."Em essência, pode-se afinn_ar que do art. 14 só vigora
a permissãO' para deduzir do imposto, dependentes-; até no
máximo de cinco, haja vista que a OTN foi extinta, assim
como o foi também o BTN, que a sucedeu, de forma que
o valor da dedução por dependente vem sendo fixado em
cruzeiros pela legislação.
---A matéria de que cuida o projeto sob ex-arrie- deduções
mensais do Imposto de Rend<,l, pessoas físicas- encontra-se,
hoje, regUlada pelo art. 79 da Leí n~ 8.134, que estatui, verbis:
"Art. 7fY Na determinação de base de cálçulo sujeita à incidência mensal do Imposto de Renda, pode-rão ser deduzidas:
I - a soma dos valores referidos nO art. 6':0, Observada a vigência ~stabelecida.. u.o § _49 d9 m_~smo _3.rtigo;
II - as contribUições para a Previdência Social
da lJqião, dos Estados, do Distrito Fe_deral e dos Municípios·;
III - as demais dedt!_ções adniitidas na legislação
em vigor, ressalvado o disposto no artíg'O ·seguinte.
Parágrafo único. A dedução de que trata o inciso
- II deste artigo somente Se_.rá admitida em relação à
base de cálculo a ser determinada a partir de jiriélro
de 1991."
·

Inicialmente, cabe realçar o campo de abrangência do
projeto. Restringe-se tão-somen~e à dedução mensal de despesas efetuadascom dependentes exc_epcionaiS, nã6 abrangendo,
outrossim, a possibilidade de dedllção:_m,ensal de. despesas
médica, hospitalares etc, relativas ao tratameritó do contribuinte e de seus dependentes normais.
_
Registre-se, por oportuno, que a Lei no 8.134, de 27 de
dezembro de 1990, em seu artigo 8~, permite que despesas
médicas e hospitalares relativas ao tratarpento do contribuinte
e de seus dependentes sejam deduzidas dQ lrnposio di'Renda,
mas apenas por ocasião da apresentação de deqlaração anulil
de rendimentos.
AsSim, entendemos mais adequado e de melhor téCniCa
Em suma, verifica-se que o Projeto de Lei n 9-170 cuida
legislativa que se altere o art. 7~ da mencionada Lei n~ 8.134/90?
de alterações de pequena monta na legislação do Imposto
nele incluindo o teor da proposta do pro}etó de lei ·sob exame.
de Renda, haja vista que as deduções mensais por ele prevístaS
Diante de todo o exposto, somos pela aprovação da matéjá ~ão permitidas na declaração anual de rendimentos, ressalria na forma do seg~inte
vando-se o_-desconto em dobro por depeftdeiiite excepcional
e as despesas com remédios~ _mediçamentos.
_
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
Inobstante essas con~id_giâçõe?, nãó é iheflos-c~erto adriiiDO SENADO N" 170, OE 1991
tir-se que a renúncia fiscã.l pouco representã rio Orçamertto
da União, mas que os recursos dela decorrentes podem constiAltera o art. 7~ da Lei n9 8.134, de 27 de dezembro
tuir expressivo auxílio no orçamento das -faiilílias qUe assistem <;\e 1990, p~ pennitir novas deduções no Imposto de
dependente excepcional.
- ~Renda das pess.Oas ftsiÇas.
De fato, os encargos financeiros com dependentes excepO Congresso N aci~nal de~ret_'!:_
_
_
cionais representam para as famflias, na· núi10riá das vezes,
Art. 1' O art. 7' da Lei n' 8.134, de 27 de dezempro-um gasto adicional em relação às despesas comuns aos demais
de 1990, passa a vigorar com o acréS_ciino dos seguintes disposidependentes, que devem ser levados em conta pela Lei na
-determinação da carga do Imposto de .Ren_d.a ç.as pessoa_s f{Si- _ tivos, renll:I_l1erarido-se seu parágrifo único·p~ra § 1~
cas. Aliás, de todos os princípios tributários, o da capacidade
económica ou contributiva é o mais importante e que precisa
IV- no tratamento de dependente excepciOnal,
ser s_empre considerado pelo legislador ordinário··na fixação
a soma dos pagamentos feitos a médicos, dentistas,
do tributo que cada cidadão deve pagar. A própria- COnstipsiCólogos, fisioterapeutas; terapeUtãs Octipai:::ionais, tuição estatui em seu art. 145, § 1~, ciue "sempre-que~põssível
fonoaudiólogos. hospitais e clínicas. bem como despeos impostos terão caráter pesSoal e serão graduados segundo
sas provenientes de exames de laborat9rio, serviços
a capacidade económica do contribuinte ... "
~.radiológicos e aquisição de reméd_ios ou medicanierii~s;
À vista do exposto, concluímos que o Cánfeúdo do projeto
é de inteira justiça. está em conso:nãncia com os ditames constitucionais e, portanto, deve merecer acolhimeitfo.
§ 2 9 CóriSiderà-se e"Xcepcibnàl, para os efeitos
A respeito dos aspectos formais, torna-se indispensável,
desta lei, o deficiente físico, mental ou sensorial, com
contudo, esclarecer que o inciso ~ e os §§ }? e 7" do art.
perda: toiã.l ou redução de membro, órgão, função ou
14 da Lei n' 7.713, de 1988, foram expressamente novogados
capacidade intelectual, em grau que o tor_ne incapaz
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de prover, com recursos própriso. sua-s- necessidades
básicas e de sobreviver sem o-concurso de terceiros.
§ 39_ OS rerilédios e .os medic:,.m~nt()s_, para os
efeitos da dedução de_ que trata este a_rtigo, são os
prescritos em laudo médico.
§ 4~ A dedução por dependente excepcional cor~
responde ao dobro do valor fixaçlo para _4_ependente
normal."

Art. 29 Esta lei entra em Vigor na data ~e sua publicação.
Art. 3-1 Revogam-se as _disposições em cóntt"âtio.
Sala das Comissões, 27 de abrif de 1993.- João Rocha,
Presidente- Espiridião Amin, RelatOr- Cid sa:bóia de Carvalho- Álvaro Pacheco- Jooas Pinheiro- Valmir Campelo
- Magno Bacelar - Dario Pereira - Roiialdo Aragão Gilberto Miranda - Garibaldi Alves Filho - João Calmon
- Carlos Patrocínio - Bello Parga.
PARECER N• 119, DE 1993
Da Comissão de Co_o_Stituição, Ju~tiça e Cidadania,
sobre a Mensagem n9 158, de 1993, do Senhor Presidente
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, o nome do Sr. Ga_lba Magalhães Velloso, para compor o Tribunal Superior do Trabalho.

A Comiss_ão de.. Çonsti.t!.lição~ Ju.s_tiça e Cidadania, e:rrt
votação secreta_realizada e'!!~ 2&.-~-~93., ~pre~i~Ddo- ô ielàtóríõ
apresentado pelo Sr. Senador Jarbas PassC~;nQhO_~m an_exo
ao parecer), sobre a Mensagem n• 159, de 1993, do Senhor
Presidente da República, opina pela Aprovação da escolha
do Senhor Galha M~galhães, Velloso para exercer o cargo
de Ministro Cla_ssista Temporário, representante dos_empregadores, no triênio de 1993 a 1996.
Sala das Comissões, 28 de abril de 1993. - Irair Saraiva,
Presidente -Jarbas PassarinhÇI,_ Relator -Jutahy Magalhães
- Amir Lando - Magno Bacelar - César Diãs _;;_ Carlos
Patrocinio- Gilberto Miranda- Alfredo Campos- Divaldo
Suruagy - Francisco Rollemberg - Wilson Martins - Josapbat Marinho -- Ney Suassuna - Cid Sabóia de Carvalho
- Pedro Teixeira- Élcio Álvares - Odacir Soare5:
·
Relator: Senador Jarbas Passarinho
O Se_n_hor_P:re:s.ic;lepte da República, nos termos do art.
52, III, a, da Cons_tituição Federal, submete à aprovação do
Senado Federal, o nome do advogado e produtor rural Galba
Magalhães Velloso, para compor o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de_ Ministro Classista Temporário, representante dos empregadores, no triênio- de 19?3 a ~996, na _vaga
decorrente do término da investidura do Senhor José Carlos
da Fonseca.
·
·- O currículo do indicado é expressivo, quanto ã sua formação profissional, política e administrativa. Tã.nto ·sãO p·s-postós.:
pelos quais passou na administração estadual de Minas Gerais
e, particularmente, na do Executivo Federal, que, a par de
sua experiência política, permitem antever muito bom desempenho no cargo para o qual é proposto. No campo profissional,
são relevantes as suas passagens na Consultoria-Geral da República, quer em 1975, sob a direção do Ministro_ Rafael
Mayer, como entre 1985 e 1990, na~_g~stões dos Consultores
Darcy Bresson_e, Paulo Brossard, Saulo Ramos e Ferro Costa.
Igualmente importante a sua eXperiêrlciã como AssiStente Jurídico no Gabinete Civil da Presidência da República, bem
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como da Federação das_ Indústrias de. Minas Gerais, e como
Subchefe de _Gabinete_ do Minís!rO q_a Justiça,
--Releva notar que, advogadO militante em B-élo.Horizonte, o Dr. Galba Velloso atuou junto à Justiça do Trabalho
·
de Minas Gerai"s.
Como meu subchefe, no Ministério da Previdência e Assistência Social, em 1984, pude comprovar a capacidade profissiol!al e administrativa do Dr. Qalba Vellos·o,_de quem recolhi
vahosa colaboração.- Sua formãçâo polimorfa, como _advogado, político.• administrador público e empresário, é _a segurança~ de um bom desempenho no cargo para o qual o indica
o Senhor Presidente da República, cargo esse sujeito à aprovação do Senado Federal.
_
· Sala das Co.miSsões, "28 de abril 1993. -Iram Saraiva,
Presidente- Senador Jarbªs Passarinho, Relator.
PARECER N• 120, DE 1993
Da Coinissão de ConStituição, Justiça e Cidadania,

sobre a Mensagem n~ 159, de 1993, do Senhor Presidente
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, o nome do Sr. Juraci Candeia de Souza, para compor o Tribunal Superior do Trabalho.
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em
votação secreta realizada em 28-4-93,- ãpreciando o relatório
apresentado pelo Sr. Senador Pedro Teixeira (em· anexo ao
parecer), sobre a Mensagem n9 159, de 1993, do Senhor Presi_dente da_. República, opina pela aprovação da escolha do Se- nhor Jura<:i Candeia d,e Souza para exercer o cargo de Suplente
de Ministro Classista Temporário, representante dos empregadores, no triênio de 1993 a 1996.
Sala das Comissões, 28 de abril de 1993. - Magno Bacelar, Presidente, em exercício, Pedro Teixeira, Relator- Wilson Martins - Jarbas Passarinho - Cid Sabóia de Carvalho
- Franciscl) Ro_llem~_erg- Carlos Patrocínio --Jutahy Maga~hães_ :- Césa_!" Dias -:-_ Odacir_ Soafes - -Elcio ÁVares ..:.-- Ney
Su~una- Josá.phat -Marinho~
Relator: Senador Pedro Teixeira
O Se"nhor Presidente da República, por intermédio da
Mensagem n' 159, de 1993 (Mensagem n' 183, de 19 de abril
de 1993, na origem), submete à aprovação desta Casa, nos
termos do art. 111, §§ 19 e 2<?, da Constituiçáo Federal, o
nome do' Doutor Juraci ç:andeia de Sou:l_a para compor o
Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de Suplente de Ministro Classista Temporário, representante dos empregados, no
triénio de 1993 a 1996, na vaga decorrente do ténnino da
investidura do Doutor _Hermínio Mendes Cavaleiro.
Ao Senado Feder~, nos termos do art. 52, iriciSO ITI,
alínea a, da CotistitUição Federal, é atribuída competência
priVatiVa para aprovar, previamente, a escolha de magistrados.
Ao relator compete, nos t~rmos da alínea e, do art. 38_3,
do RegimentO Intertio, elaborar _rel~tório sobre a ind!cação
com dados sobre o candidato -que passará a instituir parecer
com o resultado da votação, -aprovando ou rejeitando o nome
indicado. Isto considerado, passaremos a relatar as informações contidas no Curriculum Vitae do ~ndidato, que podem
§er assim r~sumidas:
_
.
O indicado nasceu em 20 de outubro de 1993, na cidade
de__Aiacaju, Estado de Serglpe;aiplomãndo-se Barecha_l em
Oi.r~ito pela Faculdade de Direito de Se.rgfpe, no ano de 1959.
-- - Exei"Ceu diversas atividades públicas e privadas, dentre
as quais destacamos:
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• ativídade profissíonal de Advogado na cidade do Rio
de Janeiro, no período de 1959 a [957;
• Chefe do Departamento J urídic:O _do Banco And_rade
Amaud, na cidade do_ Rio de Janeiro~ ele 1959 a 1972;
• Direfor, cumulativamente até 197L .9"'-s Carteiras de
Crédito Geral e -de Câmbio e Comêtdci_ Exterior, do_ Banco
__ --~
_~- __ _
_
Regional de Brasília·-=- BRB;
• Dirctor----:Administrativo e Financeiro da empresa do
Distrito Federal PROFLQRA S/A - Floresta e Reflorestamento;
e Membro do Conselho de AdmiriiStfilçãó da empresa
do DiStritO Federal TERRA CAP -Companhia ImObiliária
de Brasfiia;
• Membro do _Conselho de AdministraÇão_ dã. empresa
do Distrito Federal COPE!'LAN -_Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central.
Atualmente exerce a função de Diretor do Banco Bozano
Simonsen.
Em face da natureza da matéria ora trazida à apreciação,
não cabe aduzir outras considerações no__ âmbito dq_ presente
relatório.
Sala das Comissões, 28 de abril de 1993,- Magno Bacelar, Presidente- Pedro Teixeira, Relator~
PARECER N• 121, DE 1993
Da Comissão de' Constítuição, Justiça e Cidadania,
sobre a Mensagem nj> 160, de 1993, do Senhor Presidente
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, o nome do Sr. Roberto Della Manna, para compor
o Tribunal Superior do TrabalhO.
A Comissão de ConstitUiÇão; JUStiÇá e .Cida_dania. em
votação secreta realizada em 28-4-93-;---apreciando o relatório
apresentado pelo Sr. Senhor Jarbas Passarinho (em anexo
ao parecer), sobre a Mensagemn' 160,_ de 1993 do Senhor
Presidente da República, opfna -pela Aprova-Çâõ da escolha
do Senador Roberto Dclla Manna para exercer o cargo de
MinistrO -Ciassista-Ternporário, represerltàhte dos Trabalhadores, no triênio de 1993 a 1996.
Sala das Comissões, _em 28 de .abril de 1993. - Iram
Saraiva,Presidente -Jarbas Passarinho, Relator- Ney Suassurra- César Dias - Alfredo Campos-- Odacir Soares~
Pedro Teixeira - -Josaphat Marinho-- Magno Bacelar Cid Sabóia de Carvalho, Amir Lando - Divaldo Suruagy
- Gilberto- Miranda -- Elcio Alvares-- Francisco Rollemberg
- Wilson Martins-- Carlos Patrocínio~ Jutahy Magalhães.
Relator: Senador Jarbas Passarinho
O SenhOr- Presidente da República, nos termos do art.
52~ III, a, da Constituição Federal, submete_ à apro.vação do
Senado Federal, o nome do Sr. Rob_erto Della Manna, Ministro Classísta- Tert:iporãii"o, nO triênio 1993 __a 1996, na vagãdecorrente do térmirio de sua própria investidura.
O currículo do indicado é e_xpressívamente compatível
com a indicaÇão para Ministfõ Ternpor3rio Classista do TST,
no mandato que se encerra, desempenhou relevantes funções,
com assiduidade e zelo louváveis. No período recebeu, ora
como relator, ora como revisor, 4. 742 processos, dos quais
3.937 fodm julgados, e 805 foram encamjiiliados à Procura_doria- Geral da Jüstiça do Trabalho, relato ria de süa aütoria,
dependendo de parecer.
Vale ressaltar que, em novembro de 1992, foi o -ilidicado
guindado_ à Egrég~a Sessãó de DiSSídioS Coletivos, órgão de
grande importância; onde o Sr. Roberto Della _Manna e~erce
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a sua experiência, com~ representante patronal da
nas negociaçôes coh:~tivas_.

ind~stria,

Em março do corre-nte ano, teve seu nome sufragado
Peías cinco confederações mais representatíVas do patronato
brasileiro, para encabeçar a lista tríplice a ser submetida ao
~serihoi Presidente da República, que proj)õe a sua re.condução, ila Mensagem n9 184, de 19 do presente mês.
Sala das Comissões, 28 de abril de 1993. _. Senador
Iram Saraiva, Presidente - Senador Jarbas Passarinho, Relator.
LISTA N• 001, DE 1993
Em 28 de abril de 1993

Correspondências recebidas e respondidas pelo Senhor
Presidente do Senado Federal:
Diversos:
-do Sindicato dos Ferroviários do Rio Grande_ do Sul
-RS, enviando relatório dos demitidos políticos;
-da Sociedade de Ane.stesiologia do Estado do Ceará
-CE, favorável ao PL n' 1.270192;
-da Câmara Municipal de Mairinque - SP. contrária
às modificações do_ Senhor Presidente da República no processo de privatizações estatais;
--- -da Câmara Municipal de Campinas - SP, contrária
à condenação do vereador Edson Santos;
·
-da Asserilbléia Legislativa de São Paulo - SP, solicitando agilização do PL n• 3 .192192;
-da Câmara Municipal de Durinhas - SP, enviando
Moção de repúdio pda fuga dos assassinos_ de Chico Mendes;
~da Assembléia Legislativa de São Paulo - SP, solici.:tando apresentação de Emenda à ConSfituiçâà~ Visando fãcilitar a participação de pequenas e microernpresas nas licitações
públicas;
-da Assembléia Legislativa de São Paulo - SP:
-solicitação de proposição nO sentido de permitir a criação de loterias pelos Municípios;
- - contrária ao PL n"' 66/92;
-solicitando proposição alterando a Legislação T~abalhista;
____ _
__
_
_
-solicitando criação de uma punição aos meios de comunicação de massa e também as agências de publicidade que
veicularem mensagens com a língua Portuguesa grafada ~e
forma incompatível com_ a norma culta;
-solicitando reformulação do Modelo Institucional do
setor elétrico;
-da Câniara Municipal de- Cainaqua - RS, reivindicando a inclusão do R,io -_Orande Qo Sul no projetO çle_recupe~
. ração de estradas;
_
_
_
-da Câmara Munidpal de Car_azinho- RS, solicitando
empenho de ser determinados estudos para a recuperação
das estradas gaúchas;
_
_
-da Câmara Municipal de Caxias-do Sul- RS, favorá--_
vel ao Projeto Zico;
....:;:_da Câmara Municipal de São José dos Campos- SP,
ãpoiando a luta da UNE e demais entidades estudantis nas
cobranças aos abusos nas mensalidades escolares;
---.::....-da Prefeitun:r Municipal- de- Ribeirão -Preto ____;. SP, respônsabilizando o Congresso Nacional pela falta de moradia;
-da Câmara Municipal de Jundiaí-= SP, apelando ao
Governo por iserição do IPI incidente nos materiaiS básicos
-~e construçãO; - -
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-da Câmara Municipal de Ribeirão Preto-S_?. apoiando o manifesto pela liberdade d~ organ1zação partidária;
-do Sindicato do Comérc_io Varejista de Peças e Acessórios para veículos no Estado de São Paulo --::-:: SP. favorável
ao PLC n' 121/92;
-do Instituto dos Advogados Brasileiros - Rio de Janeiro - RJ, Moção de repúdio ao assassinato do advogã.do
Paulo Coelho;
-da Associação dos Pais e Amigos dos E:x:.cepcionais
- Araçatuba - SP, solicitando aprovação da isenção do
INSS;
_
__
-da Câmara Municipal de Marilia - SP~ manifesto às
Lideranças Partidárias do Congresso Nacional quanto a tramitação ao Projeto de Lei Orgânica dos Partidos;.

-do Sindicato dos Trabalhadores na Ind.ústria de Energia Elétrica do Distrito Federal -:- DF, favorável ao projeto

que anistia aos dirigentes sindicais injustiçados pelo governo
Collor de Mello;
-da Câmara Muniçipal de São_ José dos Campos- SP,
solicitando que seja vetado os dispositivos do Projeto de Lei
n~ 11191, prejudiciais à implementação da Reforma Agrária;
-da Câmara Municipal de São Gabriel - RS, solicitando alteração na data do plebiscito;
-da Câmara Municipal de Tangara da Serra - MT,
favorável a pena de morte;
-da Câmara Municipal de Piracicaba- SP, solicitando
a agilização dos pedidos de revisão das aposentadorias;
-da Câmara Municipal de Sertãozínho - SP, moção
de apoio ao manifestO pela liberdade de. organ_iJ;ação partidária;
-da Câmitra Municipal de Araçatuba- SP, solicitando
providências no sentido de serem alteraQps_q_s_yencimentos
nas datas das prestações da casa própria;
·
-da Câmara _Municipal de Campinas- SP, solicitando
manutenção dos parágrafos 49 e 5_<:> do_artigo 40 da ConstitUiÇão
quando na revisão da mesma;
-da Câmara Municipal de Ribeirão Preto - SP, manifestação de apoio à Deputada Beth Azize pela instauração
de Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a violência e a pornografia na televisão;
-da Câmara Municipal de Ribeirão Preto - SP, solicitando devolução do empréstimo· compulsório sobre aquisição
de veículos e combustíveis, conforme Decreto-Lei no 2.288/86;
-da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo- MG ,-reivindicando maior divulgação na mudança de sistema de gover_no através dos,meios de comunicação;
-da Câmara Municipal de Alta ir - SP. solicitando a
transferência da data ao plebiscito-de 21 de abril para 7 de
setembro;
-da Câmara Municipal de São Bernardo do CampoSP, solicitando providências, no sentido de dar conhecimento
a Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar fatos relatados pela revista Veja de 18 de novembro passado;
-da Câmara Municipal de Bofete - SP, moção de congratulação ao Presidente Itamar Franco;
-da Câmara Municipal de ltapira - SP, solicitando
ao Congresso Nacional elaboração de projeto de lei que vede
o repasse total do Imposto Territorial Urbano- IPTU, ao
inquilino;
-da Associação de Músicos Arranjadores e Regentes
- Ríõ de Janeiro - RJ, solicitando apoio aos Projetas n<:>S
2.951, 3.455 e 4.35.6, que modificam a legislação de direitos
autorais;
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-do Instituto de Tecnologia para o Cidadão- Rio de
Janeiro - RJ, solicitando aprovação ao Projeto de Lei n~
813/88;

-da Câmara Municipal de Ribeirão Preto - SP, sugeõridõ -revisão no novo· C6digo Nacional de Trânsito no item

obrigatoriedade do uso do cinto de segurança dentro do perímetro urbano;
--'-da Câmara Municipal de Sfio Luiz Gonzaga - RS,
solicitando elaboração de uma política agrícola definitíVa e
com o devido respeito que merece o trabalhador rural;
-da Associação Comercial e Industrial _de Rio Preto
--SP, solicitando apoio ao Projeto de Lei n9 279/93;
-do InstitutQ dos Advogados Brasileiros- Rio de Janeiro _;;, RJ, solicitando revisão da Lej Orgânica dos Partidos
Políticos e regulamentação do art. 17 da Constituição Federal;
e
-da Câmara Municipal de Araguaína- TO, sugerindo
realização de um simpósio para esclarecimentos sobre o Regime Parlamentarista.
Manifestações contrárias ao IPMF

----da Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos SP;
-do Siti.diCatô do Cómércío Varejista-de PiracicabaSP;
-da FederaçãO dos DiretoreS Lojistas de Santa Catarina
-SC·
__:da Câmara Muniçipal de Lorena- SP;
-da Câmara Municipal de Cristais Paulista --:":" SP;
-do Clube dos Diretor.es Lojistas d~ Araguari- Centro
-MG·
-'da ê:âmaia MurliCiparae"Jai-dírioJ?ólis -SP;
:- da Câmara Municipal da Estância de Águas de São
Pedro -SP;
-da Câmara MuniciPal de Louveira- SP; ·
-da Câmara M_unicipal de Mogi das Cruzes - SP;
-da Câmara Municip-ai de Vereadores de Major Vieira
-SC·
; da_ Câmara Municipal de Itatiba- SP;
......: da Câmara Municipal de Martinópolis- SP;
-da Câmara Municipal de Piracicaba - SP;
-da Câmara Municipal de Bragança Paulista - SP;
..;.....__da Assembléia Legislativa do Estado do Tocantins TO;
--'-da Câmara Municipal de Olímpia- SP;
-da Câmara Municipal de Araçatuba - SP;
-da Câmara Municipal de Itapecerica da Serra do Estado de São Paulo - SP;
- da Federação de Turismo e Hospitalid3.de dO ·Êstado
do Rio de Janeiro - RJ;
-da Câmara Municipal de Rio Negro- PR;
-da Câmara Municipal de Caieiras- SP;
-da Câmara Muncipal de Itajuípe- BA;
-do Sindicato dos Salões de Barbeiros de Santo André

-&·

.

_:.da Câmara Municipal de Vargem Grande PaulistaSP;
-do Sindicato Nacional das Empresas de Reprografia:
do Estado de São Paulo - SP; _ .
-da Câmara Municipal de Ilha Solteira- SP;
-da Câmara Municipal de OSasco- SP;
-da Câmara Municipal de Embu-Guaçu- SP;
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-da Câmara Municipal de J andira - SP;
-da Associação Comercial e Industrial de Jacareí SP;
.
.
.

-da Câmara Municipal de Jardinópolis- SP;
-do Sindicato do Comércio de Maringá -PR; ·
-da Prefeitura Municipal de Pinhalzinho - SC;
- da Câmara Municipal de Luiz Antônio - SP;
-da Câmara Municipal de Campinas- SP;
- da Cámara Municipal de Gotim - SP;
-da Câmara Municipal de Joanópolis - SP;
-da Câmara Municipal de Pedreira - SP;-da Associação dos Empresários de Cumbica.-:-.SP;·_
-da Câmara Municipal de Lins ~sr;
__ ·-da Câmara Municipal de São José do Rio PMdO SP;
-da Câmara Municipal de Piracicaba - SP;
-da Câmara Municipal de Bauru - SP;
-da Câmara Municipal de Giaca_tu_~ SP;
-da Câmara Municipal de São Bernardo do

_
C~mpo

-

SP;
-da Câmara Municipal de Jaú -

SP;

-da Câmara Municipal de Ribeirão Preto - SP;
-da Câmara Municipal de Sertãozinho- S~; _- --·
-do Clube dos Diretores LOjistas_:--d_e JoãÇ> -~e.ssoa -
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-do Serviço de Proteção ao Crédito - Colina - SP;
-da Câma~a Municipal de Santo Antônio do Planalto
-RS;
..
-do Sindicato Varejista de Tai.Ibaté- SP;
-da Associação Comercial e Industrial de Uberaba MG;
-do Sindicato do Comércio Atacadista de _gêneros alimentícios dO Estado de São Paulo- SP;
-da Câmara Municipal de Artur Nogueira - SP;
--do Siildicato do ·comércio Varejista de PenapólisS}';
-da Associação Comercial de I ta tinga- SP;
-da Câmara Munícipal de Colina- SP;
-=--da Câmara Municipal de São Sebastião - SP;
-da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
-·SP;
-da Câmara Municipal de Não~me~Toque- RS;
-do Clube dos Diretores Lojistas do Rio de Janeiro
-RJ;
-da Associação ComerCial e Industrial de Iguape
SP;

:....-·do Sindicato Rural de Presidente Prudente - SP;
do ConlÇrcio Varejista de Cachoeira Pau~
PB;
lista -SP;
-da Associação Comercial de _Çampos do Jordão --.
-_da. Câmara Municipal de Botucatu- SP;
SP;
-da Câmara Municipal de Nogueira - SP;
-do Clube dos Dir6tores_Lojistas d~ Campos- RJ;
-do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado
-da Associação. Comercial, Industrial e Pesqueira de
Bertioga- SP;
de São Paulo - SP;
.-do Sip.dicato do Comércio atacadista de Materiais de
-da Federação dos TrabalhadOieS nãs Indústriâs da Ali~
mentação do Estado_ c;l_o__ Rio Grande do Sul-_RS; --;
Construção, de SãO Paulo- SP;
- da Associação dos Con1úciantes de Materiais de Cons~
-da Câmara Municipal de Ituiutaba - M:G;
trução de São José dos Campos- SP;
· · -da Associação Paulista de CirurgiõesoDentistas Regio~
- do Siridicato dos Servidores da Câmara Municipal de
nal de Tupã- SP;
Porto Alegre- RS;
··
-Sindicato do Comércio V.ar.ejiSfã de_l_l'almital- -S:P;
-da Associação Comercial Industrial e Agrícola de Praia _,-- ·-do Sindicato do_Com~rcio Varejista de Jaboticabal
Grande e N:ongaguá - SP;
·
"-SP' e
_-~_-...:..:da Câni3ra ~unicipal de Novo Horizonte- SP.
- da Câmara Municipal de Londrina - PR;
-do Sindicato do Comércio Varejista de Passo Fundo
-RS;
_
, Comunicações de eleições e posse de
-da Associação Comercial_ e Industrial de Jacareí novas Mesas Diretoras:
SP;
-da Câmara Municipal de Remígio --PB;-do Clube de Diretores Lojistas~ de Bauru- SP; _
- ~--...;.;.-da Câmara Municipal de Castanhal- PA;
-do Clube de Diretores Lojistas de_ Marechal Cândido
-da Câmara Municipal de Araguapaz- GO;
Rondon-PR;
da Câmara Municipal de Paulo Ramos - MA;
-do Sindicato do Comércio Varejista de AtibfP.a- SP;
-da Câmara Municipal Maravilha - AL;
-da Associação ComerCial e InôJ!-$trial de São José dos
-da Câmara Municipal de Duque Bacelar-AM;
Campos-SP;
·
-da
Câmara_ Municipal de Orobó- PE;
-da Associação Comercial ç. ~ndustrial de Arata_quara
-da Câmara Municipal de Careiro- AM; e
-SP;
-da Câmara Municipal de Campos Alegre de Lourdes
-do Sindicato do Comé-ri:iO V arejist:i de PneumáticOs
-BA,
de São Paulo - SP;
-do Sindicato dos LojistaS do CoinérGio de São Paulo
Manifestações referentes à lsonomia:
-SP;
-da Procuradoria Autárquica de Juiz de Fora- MG;
-do Sindicato das Empresas de Turismo no Estado de
. -do Clube dos Diretores Lojistas de Itaperuna- RJ;
São Paulo - SP;
- da __Câmara Municipal de Pedreira - SP;
,._
-do Sindicato da Indústria_ de .Lâmpada e Aparelhos
-do Sindicato Nacional· das Empresas de Reprografia
Elétricos de Iluminação de São Paulo -_SP;
e serviços Auxiliares de São Paulo - SP;
-da Federação das Indústrias do EStado do .Ceará ~
...-....da Câmara MuniCipal de Barra do Garça - MT; e
CE;
-do Sindicato do Comércio Varejista de Peças e Acessó~
-da Associação Brasileira dos Supermercados - São
Paulo-SP;
rios para Veículos do Estado de São Paulo - SP.
4
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Manifestações referentes à LDB:

-da Associação de Docentes da UFU.-l?B;
-do Sindicato dos Professores do Ens_ino Oficial do Estado de São Paulo- SP; __
- do Sindicato dos Trabalhadores de Educação de Alagoas-AL;
-do Conselho Universitário da UFB- Marília- SP;
-da Associação dos Docente~_çlª USP ~ SP;
-da ADURN -Seção Sindical do ANPES,-Sindicato
Nacional- Natal- RN;
-da ConferênCia Nacional dos Bispos do Brasil - Brasflia- DF;
-da Câmara Municipal de Tatuí- SP; e
-do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Paraíba - PB.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- O Expediente
lido vai à publicação.
_ _
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1~' Secretário.
É lido o seguinte
COMISSÃO DE ASSUNTOS. ECONÓMICOS
OF/CAE/017/93
Brasília, 27 de abril de 1993
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2~> do art. 91 do Regimento Interno,
comunico a V. Ex• que esta Comissão aprOvou o Substitutivo
da lavra do Senador Esperidião Amin oferecido ao PLS n9
170, de 1991, de autoria do Senador Nelson Wedekin que
"altera a redação do art. 14 da Lei n-?7.713,_de 22 de deze_mbro
de 1988".
Na oportunidade renovo a V. Ex• meus protestos de eleva·
da estima e consideraçãO. -Senador João Rocha, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Com referência à comunicação que acaba de ser lida, a Presidência
comunica ao Plenário que, nos termos do art. 9.1, §§ 39 a
5°, do Regimento Interno, abrir-se-á o prazo de cinCo ,dias
úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que o ProjetO de Lei do SeJJª-do n9 170,
de 1991, seja apreciado pelo-Plenário.
Esgotado esse prazo, sem interposição de recurso, a proposição, por ter _sido aprovada, será remetida à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Sobre a mesa,
requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 390, DE 1993
Nos termos do art. 215 do Regimento Interno, requeiro
sejam solicitadas informaçõeS ao Ministro da Âg_riC~lt~ra ~
Reforma Aarária, sobre as providências tomadas para ressarcimento da União relativas aos fatos mencionados no relatório
anexo (certificado de auditoria n• 281191, item V, página 23). 1
Sala das Comissões, 28 de abril de 1993. -Cid Saboia
de Carvalho.
(Ao exame da Comissão Diretota.)
O SR. PRESIDENTE (Valimir Campelo) -O requerimento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos

.~
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do inciso III do art. 219 do R~gimento Interno do Senado
Federal.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
- É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 391, DE 1993
Senhor Presidente:
Na qualidade de Presidente da Comissão Temporária do
Senado Federal, criada através do Ato n9 16/92, destinada
a "Proceder Amplo Estudo do Sistema Previdenciário Brasileiro, tanto no tocante a sua estrutura quanto ao seu Regime
de custeio e benefícios e propor soluções Cabíveis para o seu
regular funcionamento", solicito a Vossa Excelência, conforme disposto na alínea a,§ l9do art. 76 do Regimento Interno
desta Cé!sa, a prorrogação por mais 30 (trinta) dias, do ·prazo
concedido a este órgão técnico.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, protestos de estima e distinta consideração.- Senador
Cid Sabóia de Carvalho, Presidente da CT:
SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Aprovado o
requerimento, fica prorrogado o prazo da Comissão Temporária por mais 30 dias.
. _ ....
SObre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"
Secretário.
É lido e aprovado o seguínte
REQUERIMENTO N• 392, DE 1993
Requeiro, nos termos do art.A3, inciso II, do RegimentO
Interno, sejam considerados como lícença autorizaçla os_ dias
16, 19, 20, 22 e 23 do corrente mês, quando estive aus-ente
dos trabalhos da Casa.
Sala das Sessões,28 de abril de 1993. - SenadorRonaido
Aragão.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Aprovado
o requerimento, fica concedido a alicença solicitada, nos ternos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Seç:retário.
Ê lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 393, DE 1993
Excelentíssimo Senhor
Senador Presiderite dO_Sen-adó fe_deral
Na conformidade do que faculta o art. 43, inciso II, do
Regimento Interno do Senad.o Federal, requeiro que as ausê~
cias· constantes nas atas de presença, referentes aos dias 2,
5, 6,12, 13, 16,19, 20, 22-e 23 do corrente, sejam consideradaS
como licença autorizada, pois estava em campanha pelo parlamentarismo no meu Estado.
Sala das Sessões,'28 dê abril de Í993.- Senador Carlos
PatrocíQio.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Aprovado
o requerimento, fica concedida a licença solicitada, nos termos
do art. 43, inciso II, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
É lido o seguinte

- ,,
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REQUERIMENTO N• 394, DE 1993
Requeremos, nos termos do art. 218 do Regimento Inter~
no e de acordo com as tradições da Casa, as seguintes homenagens pelo _falecimento do ex-Senador Alaor Coutinho:
a) inserção em ata de um voto de profundo pesar;
b) apresentação de condolências à familia e ao Estado
da Bahia.
Sala das Sessões, 27 de abril de 1993. - Odacir Soares,
Jarbas Passarinho.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -O requeri·
mento que acaba de ser lido depende de votação, em cujo
encaminpamcnto poderão fazer uSo da palavra os Srs. _Senadores qtre o desejarem.
Em votação o requerimento.-Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.

A Mesa cumprirá a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Foram enca·
minhados à publicação pareceres da Comissão de Assuntos

Económicos, que concluem pela apresentação dos seguintes
Projetes_ de Resolução:
-Projeto de Resolução n" 33, de 1993, que rerratifica
a Resolução n" 54, de 1992, do Senado Federal, que autoriza
a República Federativa do Brasil a contratar operação de
crédito no valor equivalente a até 80 niilhõeS: de dólares norteamericanos, junto ao- Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID, destinada ao financiamento do Programa de
Modernização Tecnológíca da Agropecuária na região CentroSul; e
-Projeto de Resoltlçâo O'~ 34, de 1993, que autoriza
o Governo do Estado do_Rio Gra_n_de_ d_QS_uJ a emitir e colocar
no mercado, através de ofertas públicas, Letras Financeiras
do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul - LFTRS,
destinadas ao giro de 90% das 52.063.102 Letras Financeiras
do Estado do Rio Grande do Sul, vencíveis no primeiro semestre de 1993.
As proposições fitarão sobre a mesa, durante cinco sessões ordinárias, -a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, inciso II, letra f do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A Presidência
recebeu a Mensagem n• 167, de 1993 (n• 221/93, na origem),
de 27 do corrente, pela qual o Senhor Presidente da República,
nos termos do art. 52, indso V, da Constituição, solicita autorização para que a União possa contratar operação de crédito
externo no valor de onze milhões, vinte e quatro mil e seiscentos e quinze dólares, para os fins que especifica.
A matériã seTá despachada à Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Há oradores
inscritos.
O Sr. Ney Maranhão- Sr. Presídente, peço a palavra,
Líder, para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- V. Ex' terá
até cinco minutos para usar da palaVTa como Líder.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Como líder.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
a Assembléia Legislativa de Pernambuco convocou os Senadores do nosso Estado para fazer uma conferência e, ao mesmo
cc~o
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tempo, debater um problema de grande importância, não só
para o Estado de Pernambuco, mas para o Nordeste. Assim
sendo, tivemos presentes o orador que está na tribuna, o
Senador Mansueto de Lavor e o representante do Senador
Marco Maciel, que, por motivo de doença em sua familia,
não pôde comparecer, sendo representado pelo nobre Deputado Estadual Geraldo Coelho.
Esse debate, S_r. Presidente e Srs. Senadores, foí a·-respei:.
to da construção da Transnordestina e do Porto de Suape.
O Senador Mansueto de Lavor fez uma exposição detalhada, onde S. Ex• mostrou o Seu triDalho incansável naComissão de Orçamento, colocando no Orçamento da UniãO
verbas para o prosseguimento daquele tronco ferroviário, de
,g~af!~e importância para o desenvolvimento do Nordeste e,
principalmente, do Estado de Pernambuco.
S. Ex• faloc detalhadamente sobre o assunto, desde a
origem da construção dessa estrada de ferro até o trabalho
que está sendo feito até este momento.
O representante do Senador Marco Maciel mostrou a
importância dessa estrada de ferro, Lembrando que a irrigação
no Nordeste será o ponto principal para o êxito do programa
do transporte naquela ferrovia, e também da extração de gesso, não só em Pernambuco, mas também no Ceará, na Serra
do Araripe, onde essa estrada de ferro terá praticamente metade da sua tonelagem formada por esse importante setor de
mineração, que é o gesso do Nordeste.
De minha parte, Sr. Presidente, apenas lembrei que no
Orçamento da União - todos sabemos que o cobertor está
curto; quando-CõbrimOs a -cabeça, temos frio no pé e, quando
cobrimos o pé, temos frio na cabeça- as verbas são alocadas,
mas- O Govern-o Federal está fazendo cortes - e estou de
pleno acordo de que não podemos gastar mais do que arrecadamos; temos que ter os pés na terra e fazer aquilo que pudermos. Alertei a Assembléia Legislativa para um projeto de
minha autoria, aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos na semana passada, projeto terminativO, que hoje já
e5fá iià' C~mará dos Deputados. Esse projeto justaniente vai
dar condições aos grandes parceiros -não me refiro somente
â Trari_snordestJn-a, maS a"OiitfOS gi3rides projetes de desenvol.Virile'ntó -neSte País- que são os investidores de capital estrangeiro, principalmente os chamados "tigres asiátict;>_s", parceiros fortes, de investirem não só no Nordeste mas no Brasil
em vários setores carentes de tecnologia e dinheiro. Neste
ínõmcnto, faço veemeritC apelo à Câmara dos Deputados,
a fim de que este projeto, que vai tranSitar naqUele poder,
seja aprOvado o mais rápido possível. Todos sabemos que
a República da China, que tem hoje um capital e uma reserva
cambial acima de 95 bilhões de dólares, deseja investir no
Brasil, principalmente no Nordeste, no setor canavieiro, onde
o Governo não tem dinheiro para melhorar e desenvolver
a tecnologia dessas culturas. Espero que a Câmara dos Deputados aprove este projeto o mais rápido possível.
Assim send(),_ Sr .. Pre~idente, quero me congrat!J.lar_ com
a Assembléia Legislativa de Pernambuco pela feliz idéia de
ter convocado os Senadores de nosso Estado, quando lá fizemos uma _exposição, debatemos exaustivamente e respondemos a todas as perguntas. Isso foi muito importante para
o esclarecimento,_não só da Assembléia Legislativa, mas também dos empresários presentes. Quem ganhou com isso_ foi
o Estado de Pernambuco, e tenho certeza de quem ganhará,
se o projeto fof aprovado, será o Brasil, pois teremos os
parceiros de que precisamos para o nosso desenvolvimento.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães, por cessão do
Senador Chagas Rodrigues.
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os-pobres quanto a classe média, valorizarido or:; .trabalha,dores
urbanos e rurais.
____ Q Sr. N~y_S~assuna- V. Ex~ n_:J.e p~rmit_e um aparte-·r- _
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Concedo o aparte

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA- Pronuncia
a V. Exa
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente~ Srs. Sc;:_nadores, a de 7_.
mocracia é, antes de tudo, um estado de espírit?. Mã.is que
O Sr. Ne-y SuaSSuna -- QÜerO congratular-me com V._
qualquer outro regime, a democracia etige o _excrdcio d_a
Ex~ pelas afirmações em prol do projeto do Govefno~"qúe
autoridade. Baseia-se na liberdade, para chegar à ordem. Uffi
realmente não troUxe atropelos à sociedade. Vem empregar
governo democrático pode estabelecer metas, elaborar planos
a legalidade, senl q-uerer uSar a força que o governo anterior
e_ executar programas sem estar:dalha_ço, ~em a pretensão de
usou em várias ocasiões e que trouxe mais malefícios do que
fazer milagres na economia, sem a neceSsü:lade de marketing
benefícios. É ufn. plano de fé; é um plano de confiança; é
para a promoção pessoal, sem trazer a intranqüilidade para
um plano gradual, e nós acreditamos que, se Seguido com
a nação. É na prática da democracia que surge o verdadeiro
persistência, vai dar resultados. Estou solidário com ~-di~eres_
líder nacional.
çle V. ExA e tenho fé em que, por este caminho, nós chegaremos
Usando da prudência e da simplicidade que caracterizam
.a uma situação be-in rnelhor- do que temos hoje.
os homens de bem, o Prcsidc~te Itamar Fi"anco surpreendeu
a todos, apresentando, com muita cautela, uni Programa de
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a_ V. Ex',
Senador Ney SuassiJna. Posso afirmar, sem temer contestação,
Ação Governamental consistente, exe_qüível, bem delineado,
e de forte conteúdo sociaL Busca a retornad_a__do crescimento
que es~e plano trouxe_ novas esperanças. No nosso dia~a-dia,
económico, estabclecefido uma sol4ção Óbvià. para os pririCiTIOs nOssós con(ã.tos Com-pess~as de diversos setores, podemos
pais problemas brasileiros -: ger_ar empregos, incentivando
-seritifàquele alívio de quem vitl-que um governante teffiCondia agricultura e a construção civil, paralelamente, uma adminis- - Ções de cumprir cOm sua palavra. Este Governo sempre se
tração sensata do Orç_aniento, -aumenta_nÇo a reccit5l e reduptéócupou em afirmar que ilão-iria faier nenhum plano econômico· heterodoxo, com choques. Aí ~stá o trabalho que ele
zindo despesas, dentro da linha máxima de que "só se gasta
pôde realizar. A proposta não é â.brangent_e, não vai solucionar
_
___
o que se arrecada".
os problemas do País. É um programa para uma ação quase
Ar'\rentemente modesto, o Programa de Ação Goveina~
mental apresentado pelo Governo é muito maiS vasto e abr<W-que__ imediata,_ com poucos projetes de médio prazo, mas o
sufiCiente para fazer cô'ffi- que renasça a esperança do povo
gente do que pode parecer à primeira vista. Haverá resistênenquanto fazemos a revisãoconstiWéíõflai e, 2ortanto, a :re_forcias e pressões, princip-almente por parte de setores que se
;rna tributária de que o País necessita.
·
__ --~privilegiam com a atual especulação. Outro_&_ precisarão de
Nesse período de transição, _com Q_ Governo volt~J!do_
algum tempo para assimilar ess_e novo estilo de governo. E
-..os que não conseguirem compreender, estes farão julgamentos
seus olhos-para as questões_sociais, que é a sua preocupação
precipítãâos e catastrófica$ previSóeS~- Insatisfeitos ficarão __CQnstante, em que a irtflãção vai set co-mbatida gradualmente,
principalmente os que agora estão impedidos de gastar, bem
sem choques, sem preocupações para a sociedade, esperamos
como os que se acostumaram a obter luqos coin,_ d_esmedida
tqi.Zer uma nova esperança. Esse trabalho sério, honesto, competente, es·tá ·se rido" _desempenhado pelo Presidente Itamar
facilidade.
_
, ~ .·
~~~
FrancO.
-- :
·
-- Aqueles que aguardavam com excesso de_ expectativa o
lançamento de medidas bombásticas, nos_moldes do governo
~is te neste Programa GovernamenÚll uma -coerência Tri.:
anterior. certamente saíram frustrad_os. N:_ão houve medidas
terna- ci_ue ___ urie tõâos os elos. formando uma só corrente. O _
heterôdoxas. Nenhum tiro fórtC para ã.tiO.giT,-"OOm-üma única
~ncentivo à agiiCUltunl forne-ce aumentos, instrUmento indispensável tanto para o trabalho quanto para o-Combate à fome.
bala, o tigre _da inflação. Nenhum cho_que p~ra estremecer
Por sUa vez, o escoamento da produção agrícola depende
este povo já tantas vezes torturado. Nem ~Iteração no nonie_
d"a- recuperação das· estradas, assim como a indústria depende
da moeda_, nem confisco de cadernetas de poupança. nem
de investimentos _no setor energético. Enquanto a aceleração
viesse pertUrbar
congelamento de preços e salários. Nada
a vida do brasilei_ro~ nenhum gesto que proyoca:sse a angústia,
Qo processo de privatização abre o mercado para 9 investimento 6strangéii.:O, á:_ i'edução de alíquotas na importação de
a ansiedade ou um sofrimento-maiôr para· a Né!ção.
medicamenJos serve de recado aOs: especuladores. A queda
As metas são claras e definidas: estabilizar a economia,
da jpflaçã9 deixa de ser o ponto de ·P-~rtidª p~~a _!~_§!.I_lta~ em
retomar o crescimento e combater a fome_ e- a miséri3,_ No
coOseqüênCia·;-assim cofuo o desemprego desaparece -Junta~
Programa de Estabilização Eçol;!;ômica, o·aum~~to da arreca~
dação e da receita, o combate à sonegação, a definição de
inente _com a __ rec:essão. _·. -~
.-__ .
_. __ __.,____ _
__
A identificação dos r_ecursoS fi,naJl~iros não-inflacionáprogramas sociais urgentes e de investimentos Prio~itários,
a obtenção do superávit parãCObrir as despesas, produtividade
rios permite a cOO.ciliação do programa C()ID o estímuÍo à
produção e a busca de soluções para prÕbli::mas críticos de
e maior lucro nas estatais, a redução da presença do Esíado
na economia, o controle da dívida interna e a normalização
ínfra-estrutura. A volta do pedágio, nas rodovias federais,
~uma forma de financiar as obras de recuperação das estradas.
das relações com _ps credores exter!l_os.
No Programa de IncentiVos Setoriais, o apoio à agricul- ~-No meu Estado, a :àahi.a, a- BR-llQ é um triste exemplo da
tura, à habitação, à recuperação de estradas_,_aQ setor cqergé~
má conse~ação das rodovias brasileiras. Apesar de sua exteiltico. No Programa de Combate à Fome e à Miséria, a geração . são considerável, pois ess_a estfã.da cruza o Estado passando
de empregos, o abastecimento com maior oferta de alimentos, · pelo_sert_ão, _na maior parte dos treçbos, a_ velocidadç máxima
o apoio--à pequena e média empresa. Entretanto, nenhum
ql!e se ati_nge~ é de 30 Km/h. No percurso, são freqüentes
setor ficou esquecido e todas as cam11das sociais for_amJ~mJ:?ra~
os carx:os quebrados, abandonados ou com os pnetis estou.:das. Desta vez o programa de Governõ contemplou tanto
.rados por causa dos buraco~ existentes.
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, a forma como foi lançado
o Plano de Ação do Governo indica que o Poder Executivo
está inaugurando uma nova forma de relacionamento com
o Poder Legislativo. Em lugar da imposição de inómeras mediçlas provisórias, foram-rios apreSentados profetas de lei para
serem amplamente discutidos e aperfeiçoados neste Congresso
Nacional. Estamos sendo consultados sobre as decisões governamentais, estamos sendo convocados para trabalhar juntamente com o Governo, -estamos sendo convidados a participar
de um banquete _cíViCo.Essa participação terá ·papel relevante na execu_çãô do
Plano de Ação do Governo Itamar Franco:-Recebemos "treze

projetas de leis e duas medidas provisóiiiis que precisam sei.
analisadas, discutidas, avaliadas e devidamente apreciadas,
com a maiOr brevidade possível. A Nação brasileira não pode
esperar mais. Temos, ainda, em tramitação o projeto de lei
que dispõe sobre a rolagem das dívidas dos Estados e Municípios, e a regulamentação do ICMS. Por Outro lado, sem a
regulamentação do IPMF, o Goverrio não poderá-executaro Programa Habitacional que prevê a construção de caSas
populares.
Também a revisão- constituciorüi.l eStá a exigir de nósatenção redobrada, trabalho contínuo e muita çledicação. O
capítulo da Organização dos Poderes precisa corresponder
ao resultado do plebiscitO, definindo tanto o regime presíden- _
cialista quanto um novo-·modelo de inter-relação do Legislativo, Executivo e Judiciário.
O Sr. Gilberto Mirandã __:. Perinite-riie V. EX~ um i parte?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES_~ Comprazer, nobre
Senador.
O Sr. Gilberto Miranda- Congratulo-me com o prorimlciamento de V. Ex' ilá-tàtde de hoje. Pela primeira vez,- chega
a este Congresso_ um plano_ equilibrado, um plano que não
deiXa o empresari-ado e o povo em sobressalto. O Presidente
Itamar Franco, juntamente com sua equipe, com o MinistrO
Eliseu Rezende, fez um programa excepcional para a agricultura, um programa para habitação que pode realmente gerar
aproximadamente 1 milhão e 800 mil empregos, um programa
de recuperação de estradas - porque é vergonhoso, como_
disse V. Ex•, o atual estado das nossas rodovias. Tivemos
oportunidade de ver, neste final de semana, no programt1
Faritástico, as estradas da região Nordeste totalmente esbura~
cadas, causando prejuízos para o transpOrte- de alimentos,
para as empresas de transporte, enfim, prejuízos para a sociedade, para todo mundo. Espero que a Câmara do~ D.eputados
e esta C<;lSa venham -a apreciãr essas medidas o mais rápido
possível;' venham a aprová-las, e dar, efetivamente, apoio
a essa iniciã.tiva -do Presidente da República e de sua equipe,
esperando que o Presidente exerça, de fato, o presidencialismo
que foi aprovado no plebiscito do dia· 21. Quero congratular-me, mais uma vez, com V. Ex\ e que continue a fazer
pronunciamentos de apoio ao Governo. Muitas vezes venho
a esta tribuna, não trazendo contribuições à altura do que
o Governo precisa :._ falfii uni pouCo de experiência pelo
pouco tempo que estou_ nesta Casa -;.- mas sempre tenho
interesse de contribuir. Penso que, desta vez, ficamos todos
ansiosos. Esperávamos que algum buraco negro aparecess~,
mas não apareceu. Os paitidos políticos a que--pertencemos
devem dar todo apoio para que cheguemos aos_60 dias programados pelo PPR sem sobressaltos, vencendo essa crise, e
todos acreditando neste Brasil novo após Collor. Muito obrigado, Senador.
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Eu é que agradeço
a V. EX" V. Ex~ No contato diário aqui no senado, V. Exa
deve esfar notando que os Senadores, inclusive dos partidos
de oposição-; estão otimiStas ·com ã perspectiva favorável à
apreciação desses projetas que serão examinados pelo Con_gresso. O Senado, mais uma yez, está dando uma demonstração de ser uma Casa não apenas revisora-, mas também
tranqüilizadora para a Nação, pelo exame da matéria feito
com profundidade_e sempre dentro de um clima de discussão,
sem exaltação e sem radicalismo. Nas conversas com Senadores de partidos que estão fazendo ou irão fazer opoSíção,
tenho notado predisposição para aprovar esse programa.
Agradeço o aparte e a contribuição de V. Er
O capítulo da Oidem Econômica e Financeira deve ser
revisto, liberando a economia para o crescimento, e o título
da Tributação e do Orçamento deverá promover o- equihbrio
definitivo das contas públicas. É preciso rever todas as pro- postas de reformulação que abrangem as reformas agrária!
eleitoral e ftsc~l, e, ao mesmo tempo, permanecer atentos
à manutenção das garantias e avanços sociais já conquistados.
--·Não há d4yicfa de_ que, pela própria abrangência. este
Programa de Ação Governamental será objeto de)núrp.eras
co-nsiderações_e debates no Congresso NacionaL Sua execução
e seu êxito, no entanto, dependerão fundamentalmente _da
participação efetiva de_ todos os segmentos da _sociedade. É.
hora de nos unirmos e de nos mobilizarmos para que·as m-edidas apresentadas pelo POder Executivo sejam devidamente
apreciadas nesta Casa.
Eis urna oportunidade inédita de participarmos efetivamente desta batalha cívica contra os sonegadores, contra os
especuladores e contra a recessão, a inflação e o desemprego.
- Os mesrilos 'instrumeri:tos qUe conseguiram dêrru6ar a
corrupção hão de servir para construir o camíri.ho do desenvolvimento, pelo qual o Brasil há de prosseguir rumo a um futuro
mais promissor.
Era o que tinha a dizer, Sr·. Presidente.

Durante o discurso do Sr. _lutahy Magalhães~ o
Sr. Valmir Campelo deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar.
O SR. PRESIDENTE_ (Magno Bacelar)_- Concedo a
palaVra ao nobre Senador Gilberto Miranda, por cessão do
Senador CadõS Patrocínio.
ü SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB- AM. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr~ Presidente, Srs. Senadores,
o Brasil encontra::.se -no limiar de uma _nova opção para o
seu desenvolvimento.
Mergulhado por décadas no modelo estatista de_desenvol~
vimento"que, inicialmente, implantou-se como estratégia para
alcançar resultados de modificações de infr3-estrutura a curto
prazO, expandiu-se e agigantou~Se ele, nos últimos ~JlO.S, prov_ocando verdadeiro delírio interventí:vo e levando _o Estaçlo
brasileiro a desocupar-se de suas funções essenciais de fiscalização, segurança, educação e saúde pública.
Os efeitos desse especial modelo de desenvolvimento econômico são evidentes para a sociedade brasileira, no que tange
à implantação das bases para o seu desenvolvimento, mas
O trãnsbordamento de suas causas, levando o _Estado, para
resguardar o seu patrimônio e as suas obrigações empresariaís,
a desprezar os imprescindíveis investimentos n__as_área_s essen:
ciais cômo forrria de transformar o povo brasileiro em agente
do progresso e do desenvolvimento.
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No limiãr de uma nova era, com o colapso não apenas
interno do modelo estatista de desenvolvimenJQ. mas também
internacional, o Brasil encontra-se diante de duas gpçóes para
a viabilização de s_eu desenvolvimento e_ o se,y jngresso no
foro das nações que roais podem pensar o Tuturo-e fazer de
seu passado experiência e bases para o seu programa de desenvolvimento. Ou permane_ce- vinculado aos-modelos estatistas
e xenófobos ou abre a sua economia para o mercado e para
a integração-internacional, com os evidentes resultad_o_sode
composição e absorção de inovações tecnológicas. Cercado,
por um lado, pelos índices assustadores de miséria e, pu-r
outro, pela imprescindível necessidade der superar o gap tecnológicO~ qUe separa bs países âesen-Volvldos.
O Brasil precisa romper c-om os preConceitos que o amar:ram ao passado, de significantes progressos, mas que a História, com a sua_ força dialética, inviabilizou como programa
para o futuro.
O desenvolvimento brasileiro, que propiciOu- _a- modelo
estatista. procurou també~ _viabilizar as_ bases empresariais
nacionais, que resguardassem uma sólida economia de m_ercado e desse ao País condições internas e "internaciO:n<lis -de
competitividade. Mas se, por um lado, algumas empresas estatais ocuparam no mercado -internacional papel de destaque,
oferecendo inclusive alternativas tecnológicas, como_ é o ~so
da Vale do Rio Doce e da Petrobrás que vieram a se transformar também nos maiores adquirentes internacio-nais de tecnologia, por outro lado, as empresas brasileira.s, constitüídas
de capital nacional, inclusive nas áreas de fármaços e de alimentos-,- nesses_ últimos anos não geraram nem foram incentivadas a produzir tecnologia signifiCativaS para o progresso
brasileiro.
--As empresas nacionaís-tle capital estrangeiro, por sua
vez, só muito recentemente vieram absorver, timidamente,
recursos tecnológicos pós-tos a serViÇo do ·mercado internacional.
Sr. Presidente, Srs. se-nadores, o Brasil encontra-se imerso numa das situações mais difíceis de seu desenvolvirp_entQ
tecnológico, tornando-se imJ?rescindível não apenas colocá-~o
no contexto geral das nações engajadas nos modernos avanços
da pesquisa científica, mas também, e ao mesmo tenipo~· vencer a miséria.
Não haverá superação da _miséria, no Brasil, sem um
e-vidente e ostensivo com-promisso do País com as novas tecnologias, que não apenas são instrumentos para Viabilizar o desenvolvimento e gerar novos empregos, como também poderão colocar à disposição do Brasil novos inve-ntOS~Patenteados
e não patenteados que permitam enfrentar as chamadas
"doenças da civilização".

O Sr. JosaiJhat Marinho -Permite V. Ex• um aparte?
O SR. GILBERTO MIRANDA- Com muito prazer.
O Sr. Josaphat Marinho - No momento em que faz
observação sobre .a necessidade elo_ desenvqlv:imento tecnológico no País, observe V. Ex~ que o Governo lança o que
chamou de Plano de Governo, onde me parece- que não há
preocupação com esse aspecto.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Eu queria agradecer
as palavras de V. Ex~ Há poucos minutos aparteeí o Senador
Jutahy Magalhães para dizer que pela primeira vez não recebemos e não tivemos surpresas num plano goverharrié:rltãl.
Talvez essa Casa conheça, claro, muito mais do que eu,
o Presidente Itamar Franco. O Presidente não trouxe tudo
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aquilo que nós esperávamos. V. Ex~ sabe que eu não sou
defensor do Governo. não tenho cargos e nem os pedi e também não indicarei ninguém. Quase_ sempre estou combatendo
o Governo. Creio que nêsse momento o Governo. sem dúvida
nenhuma, está dando incentivo ao setor de veículos automotivos, ·quando a população precisa de alimentos.
Esperávamos, talvez, um pouco mais de medidas nesta
área, mas espero e acredito que o Governo Itamar mande
a essas duas -~as, _?em proximamente, medidas gue possa~
minimizar o prOblema da miséria, "ãssim como mf:!!didas q_11:e
fomentem o setot de tecnologia e equacionem uma série~de
outros problemas cuja solução tanto esperamos.
O Sr. Josaphat Marinho- Permita-me assinalar a -sua
franqueza. Não sendo V. Ex• vinculado ao Governo, nem
tendo ComprOmissos fatais como acaba- de declãtãi". -fixa sua
posição. E o Presidente Itamar, exatamente agora com o plano, Sua Excelência quer saber quem estava realmente com
ele ou quem estava apenas dele querendo tírar proveito.
O SR. GILBERTO MIRANDA -Senador Josaphat Mari- ~
nho, V. ~x· ~ uma das m-ais belas cabeça~_ pensantes desta
Casa. Já o conhecia de nome, mas o pouco tempo que estou
aqui me fez aprender a admirá-lo. Todos sabemos do posiCion~ento d~ Parlamentar~s como o Senador Ronan Tito, 1\I_ey_
Suassul).a e demais colegas desta Casa. V. Ex~ sabe que estamos
todos tentando - todos os Partidos - viabilizar as recentes
medidas governamentais. E_como b P:residente Itamar já declarou, referendado aqui pelo seu Ministro da Fazenda, que
nãõ pretendia gastar mais do que arrecadasse, isso é básico
-neste mome~to. Esperamos que o Ministro Eliseu Resende
c;qnsiga fazer isso, que os cortes no Orçamento consigam ser
feitos, que se empUrre um -pouco O-com a barriga os gastos
não necessários, que é uma tese do Senador Ronan Tito,
para economizar uns 2% desse Orçamento e, consecj_üefite~
~ente, termos os cortes necessários.
Acho que o fato de eu estar dando apoio ao Governo
neste momento não é nem um compromisso formal, nem a
vontade de me eximir de apoiar o Governo. O meu Partido,
o PMDB, está apoiaildo o Governo, faz parte do Governo.
-Mas acho que o Partido tâmbém deve ter a independência
$\lficiente para que-. quando -o Gov6riio encaminhar medidas
a esta Casa~ pOssa contribuir, possa aprovar e possa combater
se achar que são medidas negativas._ Creio que deve combatê-las, nesse caso.
Mas eu queria agradecer a V, Ex~ pelo seu segundo aparte.
O Sr: J tit3hy Magalhães- Permite-me V. Ex~ um aparte-?
~
O SR. GILBERTO MIRANDA- Ê com prazer. Senador
Jutaby Magalhães.
~
O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Gilberto Miranda.
V. Er- está fazendo um pronunciamento levantando questões
e apresentando, ao final, sugestões para serem.apreciadas
pelo Executivo. O nobre S_enador Josaphat Marinho, utilizando o seu direito de oposição, aqui nesta Casa, fez críticas
à falta de qualquer comentário a respeitO da tecnologia U9
anunciado Programa de Governo. V. Exa há de convir_e- ve-9-fj:car que nesse Programa não constam nem se fala em vários
aSsuritos. Vários dos assuntos que não são tratados_ e abordados no Programa estão na preocupação do Governo, ·qúe
está procurando alcançar um pouco de melhoria nessas áre-as.
Se V. Ex~ procurar com atenção vai VerifiCar que no Prog~a_n:tª
pouco se fala sobre educação. mas será que alguém adqlite·
a idéia de que, neste Governo, não se está tratando_da~duCa-
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patentes dos produtos e dos processos gerados e produzidos
no Brasil.
U_m código dessa natureza não pode ser apenas um i:rlstrumento de garantias burocráticas do inventár,.__mas uni instrumento estratégico para incentiVar a absorção da tecnologia
internaciOnal e, ao mesmo tempo, a pesquisa científica nas
universidades, nas instituições de pesquisa e nas empresas.As zonas de livre comércio~ em espeCial a Zona Franca
de Manaus, têm um signifie3:t1V6--papel neste contexto, não
apenas porque abrem novos_espaços de desenvolvimento, mas
também porque devem se transformar em _centros estratégicos
de consolidação industrial da tecnologia absorvida e comercializada através de seus pontos ou pólos de exportação. Nesse
sentido, as zonas de livre comércio e a Zona França de Manaus
sao írlStrumentos qu_e devem colaborar para o desenvolvfme"nto nacional, através da importação e colqcaçâO nó merCadO
de produtos de baixo custo, onde .os estímulos fiscais não
são. apenas incéntíVOS para se promo-ver" a industrializaÇão
e o comércio_1 mas principalmente a pesquisa tecnológica e
a sua consolidação.
_· --_.
_
Precisamos,
na
verdade,
repensar
nossas
estratégias
para
O SR. GILBERTO MIRÀNDA - -Agradeço a contribuição ele_ V. _EX" pa_ra o meu pronuncíamentO._ V. Ex,-t_erá -a industrialização das zonas de liv(e çomér~io, lntegrand9-as
não apenas ao comércio interno e internacional, mas também
oportunidade de ouvir, na seqüência dQ~lJleu discursO:, de_
que o Código de Propriedade Industrial, agora apreciado- nz! - aos ceritros tecnológicos avança1:1os para a produção de componenteS tecnológicos do produto global internacionalmente proCâmara dos Deputados, necessita de ª'perfeiçoament~s. O
duzidos.
.
projeto chegará brevemente a esta Casa, e nessa_ oportumd~c:H::
É impOsSfvel continua,rmqs vinculando propriedade inpoderemos fazer adenÇo_s, m.anifest~r no~sas ~r~?~upaçoes
dustrial à burocracia do Estado. O novo Código de Propriee propor sugestõ_e_s_no sentido _ a que se re(ena ,a Senaclor
dade Industrial, em discussão neste Congresso, "deve ser apre·Josaphat Marinho.
ciado e aprovado como um instrumento de inCentiVo ao desen-·Acho muito importante; Senador Josaphat Marinho, que
volvimento, à tecnologia e à pesquisa Científicà:
-o INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, no regisEntre os anos de 1967 e 1971, foram editados nc;>Brasil
tro de suas marcas e patentes - se analisarmO§._ O!:rp_reços
nada menos do que três Códigos de Propriedade Industrial,
cobrados no exterior para o r_egistro de uma patente- trabasendo que os dois primeiros, que alteram substancialmente
lha com 80% do preço do que deveria trªb~lhar, ou_ seja,
o Código de Propriedade Industrial, veiculado pelo Decretem uma defasagem brutal. Se esse valor for o~tua_liza~o e
to-Lei n!' 7.093, de27 de agosto de 1945, influíram decisivase esse dinheiro que entra para o INPI, que tem poucos gastos,
mente no Código vigente promulgado pela Lei n"' 5.772, de
for destinado à pesquisa. setoi" muito pouco aquinhoado em
21 de dezembro de 1971.
recursos orçamentários, -daremos grande incentivo e impulso
Esta é a primeira vez que democraticamente se discute
à área de tecnologia.
·
·
no Brasil uma lei de patentes. Esta lei deve, por conseguinte, ·
Em termos de doenças tropicais desconhecemos pratica- não apenas ser mais um código, ma:s um fundamento organimente tudo. A cólera está aí e não temos nada de concreto
zado do desenvolvimento com democracia.
para combatê-la. Acredito que !J_á muito~_ -~etofes d.e.. o_nde
. O Código de 21 de dezembro de 1971 _Qemonstra qu-e
poderíamos extrair recursos e transferi-los a setores deles d~s toda política de propriedade industrial. no Brasil, está coinproprovidos. Agora, cabe a nós a aprovação desse plano e tenho
metida com os períodos de legislação autoritária, inclusive
certeza que a faremos com as devidas_m_odifi~çç)es.
nci_que se refere à legislação penal. acentuadamente compleFaz-se necessário que transfiramos os parcos recursos·djsmentar ao Código de Propriedade Industrial. Isso sem nos
poníveis para as pesquisas tecnológicas. liberando ver_bas para
referirmos à Lei de Introdução ao Código Civil e à Consolias pesquisas nas áreas endêmicas e de doenças tropicais.
dação das Leis do Trabalho.
_-._
Essa seria a form_a de yiabilizar a util~zação da vegetação
A_protcção do inventçr empregado e a garantia de protenativa da Amazônía em matéria-prima p·ara sUperar· fiCYSsaS ção corijünfá de seus inventos deVe_~ tranSformar nunia preo- endemias e transformar a nossa natureza em riqueza nacional.
cupação central da política futura de inventos no Brasil, como,
aliás, o ati.tr.:prójeto procura viabilizar.
A moderna tecnologia permite a Ultrapasságem de etapas
O Código de Propriedade Industrial, de 21 de dezembro
económicas expressivas do atraso e viabiliza a coloc~ção de
je 19"7'1, tiaduz uma significativa lrlfluênda burocrática, o
pesquisã e desenvolvimento nos patamar~s da tecn~logia inter=l_ue, fundamentalmente, o compromete com uma política pronacional, mesmo porque os novos avanços tecnolOgícõS são
tecionista de marc;.t.s pif~ntes depositadas no Brasil. Os
de efeito globaL Isso nos obriga a refletir sobre as_novas
dispositivos do Código vigente têm servido de su_stentação
leis, especialmente de propriedade industrial, _que nos levem
para as políticas burocráticas na elaboraç<!o dosatos .regula.
ao progresso sem desconhecer as novas ftonteuas.~
mentares e na análise dos contratos de tran_sferência de tecnoNo Código de :Propriedade Iridu::.tr_ial, assim como na
lOgia.
legislação que o comPlementa, estão os segredos b_ásicos para
abrir o País--às novas tecnologias-e Incentivar,_ ô.ão apenas
O Sr. Ronan Tito- Permita-me V. Ex'" um ap~rte?
patentes da tecnologi~ üiternacional, -mas esp~lalment~ _as
ção? Eritão, se V. Ex~ -procurar - e V. Ex\ certamente,
já teve oportunidade de conversar sobre o assunto - verá
que na parte de tecnologia o Governo está, inclusive, te_~tando
cons_eguir maiores= recurso-s para que essa ·área seja apeffeíçoada, mas busca também e, principalmente uma parceria
com a iniciatiVa--priVada._ Sabe: V. EX~ que- aqui iio Brasil as
empresas privadas, no setor d~ tecnologia, têm uma influência
na ordem de 5%-das aplicações. No mundo inteii.o ess_a aplicação das empresas privadas--Ultrapassa em muito esse percentual. Na maioria dos_pafseS desenvolvidos, esse percentual
ultrapassa 50%. Então, é-s$~ ·parceria- ·entre o empresariado
e o Executivo tem que ser·e_ntontrada para podermos aperfeiçoar essa área, da maior importância para o País. Mas enquanto essa parceria não é consegUida, o Governo t.~nt procurac!o.
com as dificuldades que todos nós reçqnhecem.os -_e o Mini$tro José Israel Vargas tem discorrido tranqüilamente sobre
as dificuldades que vem encontrando ~ _re_alizar _algo nesse
setor, e pode-se afirmar que mais do que em Governos.ãntetiores esforços têm sido envidados nessa _ár~a de tecnologia.
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não teremos, amanhã, qualquer repercussão na imprensa.
Mesmo assim, continue, ·senador. Meu~ parabéns!

()SR. GILBERTO MIRANDA- Agradeço as palavras
O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador, V. Ex- tem trazido
de V. Ex", o carinho que me tem demonstrado, aprecio muito
a debate nesta Casa temas candentes, principalmente sobre
sua postura nas Comissõe-s e no plenário desta Casa. V. Ex•
a questão económica deste País. E V. ExA, agora, fere uma
não tem medo çle_ falar a verdade, de falar o que pensa, quase
corda da maior ímporrâneia-,- da maior ressonância- ou pelo
sempre enfrentando a imprensa - a rima até cabe.
menos deveria ser- que é a questão de patentes, de ~arcas
M_as, Senador Ronan Tito, rião eSperemos riada. Teti.ho
.Industriais. Vejo muitas vezeS esse àssurifó séi'li'atãao, nobre
ouvido, nos poucos meses que aqui estou, pronunciamentos
Sena-dor, com uma emoção que ele não comporta. Há pouco
brilhantes de Senadores que pesquisaram e fizeram discursos
tempo, fui convfdado para um debate sobre o assunto, e ao
excepcionais sobre_matérias muito bem estudadas, matérias
final da palestra a conferencista disse mais ou tncnos -isso: _ .4e Pr_imeiraJinh;:s das quais o País necessita. V._Ex~ tem tó_da
"EStã na hora de o Congresso Naciohã.1 cObrar o ülfirifo resQuí:a razão: nada se produz na imprensa absolutamente nada.
cio de dignidade que lhe resta, rejeitando in limine e~se projeto
O Sr. Ney Suassuna- V. Ex~ me permite um aparte?
de lei." Veja Senador, como tratamos e debatemos os probleO SR. GILBERTO MIRANDA - Concedo a palavra
mas deste País: cottf embtividade e caro chavões que não
a V. Ex•
devem ter lugar neste momento. Pretendemos criar o Mercado
Comum Latino-Americano, mas, neste momento, estamos
O SI".._ Ney Suassuna - Nós, que temos essas SiinilitUdes
muito empenhados com o Meroosul. E se nós, neSte momento,
de co~portamento - ambos somos empresários - sabemOs
praticássemos um ato de heroísmo - e este hero~s~o seria
que quase sempre somos responsabilizados pelas coisas que
entre aspas- e rejeitássemos esse projeto, o que acc_mt_eceria
_pão acontecem no País. Sempre é o empresariado que paga
com o Brasil? As firmas internacionais detento-ras de patentes . o pato no final, de uma forma ou de outra. Congratulo-me
de fâtmáOOS, -por exemplo, que não teriam aqui ressarcido
com V. Ex• e digo. como estímulo: não se preocupe. cumprao' seu trabalho de pesquisa, que custa dinheiro no mundo
mos o nosso devec Vamos cumpri-lo, alertando, indicando,
todo, abririam uma filial no Paraguai, no Uruguai ou na Ar- _sifútlizando, porque esse é o nosso compromissO. Se cada
gentina, tirariam--âaqui a possibilidade de desenvolvimento
um de nós c11mprir com a sua obrig~ção. _este País será uma
desses fármacos e dessas patentes e invadiriam o nosso territópotência. o- qU:e não podemos é deixar de cumprir a nossa
rio, vendendo seus produtos sem qualquer vantagem para
obrigação. V. Ex~ está fazendo exatamente o que deve, tenha
o Brasil. Até poderiam drenar alguns dos nossos cientistas
repercussão ou não, vamos continuar.gritando até que_fiquepara lá, e assim seríari:tos desfalcados, mais uma vez, como
inos rOucos. Parabéns, Senador Gilberto Miranda.
no passado. V. Ex~ está neste momento, repito, levantando
O SR. GILBERTO MIRANDA -Agradeço as palavras
a-discussão; e o local é este. O local apropriado para o debate
de V. EX", nobre Senador Ney Suassuna, que assumiu_ o seu
dos problemas nacionais é ó plenário do Senado Federal.
mandato nesta Casa na mesma ocasião em que eu e que tem
Deverià s_Cf, também, a televisão, mas já perdi a minha espea oportunidade de ocupar esta tribuna toda a semana. Espero
rança, porque a televisão brasileira está rituíto mais impresque V. Ex~ continue assim, trazendo sempre a sua contrisionada com o imaginário coletivo do que como_(} realidade
buíção.
da Nação. E por isso mesmo estamos--nós aqui. -v. Ex~ tem
trabalhado com brilhantismo c assiduidade, freqü·e-ittã.ildo essa
O Sr. Jutahy Magalhães- P~~mite-me V. Ex~ um aparte,
tribuna, levantando esses temas da maiot importância. Desnobre Senador Gilberto Miranda?
graçadamente, Senador_ Gilberto Miranda, estamos falando
O-SR. GILBERTO MIRANDA -Ouço, com prazer,
em câmara de vácuo, ·não há ressonância lá fora. Não é um ._o_aparte do nobre Senador Jutahy :Magalhães.
assunto que interessa à -im-prens-a brasileíra nem ao Brasil.
O Sr. Jutahy Magalhães- É uma interferêricia que foge,
Sabe o que interessa ao Brasil? Escândalos. Interessa levantar
talvez,
à seriedade do pronunciamento de V. Ex~ Mas não
escândalos que existem e que não existem, como se o ·srasil
posso deixar de dizer que o Senador Ronan Tito foi injusto
foss_e o único lugar do mundo onde aconteces~_em escândalos.
quando fala que a imprensa nada_ diz a respeito dos debates
Vou dar um depoimento muito triste._ Estava, llá alguns dias,
nos Estados Unidos, e um amigo, que tem uma dessas antenas -desta Casa. Se V. Ex• tivesse assistido, Õntem, à televisão,
como eu assisti, teria visto uma reportagem em que o jornalista
que rastreiam os satélites, sintoniZou um noticiário do Brasil.
perguntava mais ou menos nesses termos a um ·poPular: Fiquei satisfeitísSiffio. Quando ouvi o comentador de televi_são
.. Você gostaria de ir para BraSI1ia? - Ele dizia: -"Não,
dizer que um menino havia caído numa cisterna, e relacionou
a queda com a miséria,--portju-e o menlnõ era mUito--pObre, --não gostaria de ir para Brasília. -Mas por quê? - Porg~e
encontraria os políticos e seria roubado. Então, veja V. E~
me senti estarrecido! O que estarão- p-ensarldo de n6s,1á fora,
que
o Senador Ronan Tito foi injusto quando disse que a
aqueles que sabem um pouco de Português ou de Espanhol
imprensa não teria falado nada sobre os políticos e sobre
e, por via de conseqüência, acabam entendendo um pouquio que se passa nesta Casa. De vez em quando fala nesse
nho do noticiário? Que as nossas hortas estão cheias de cistertóm, mas fala.
s alçapões para tragar as crianças desprevenidas. E eu ainda
pensava, depois que ouvi o noticiário todo, sau?oso ?as notíO SR. G-ILBERTO MIRANDA - V. Ex' tem toda a
cias recentes do Brasil: Meu Deus do céu, só aconteceu desgrarazão. O que podemos esperar, aqui, da imprensa, se ela
çal Nada debatemos sobre a problemática ri.cicíõ-nãl! Não sabesó se refere aos parlamentares para denegri-los? De um modo
mos que rumos vamos dar a este País! Será que ~_tamos bringeral, poucos têm coragem ou vontade de falar dessa maneira,
cando com 150 milhões de brasileiros e com o futuro do Brasil?
mas é uma verdade. Como V. Ex~ e o Senador Ronan Tito
Nobre Senador, congratulo-me __c~om V. Ex• Assev~ro-lhe que
dizem, bem. como muitOs outros rp.emQros desta Casa, que
desse discurso profundo, cheio de provocações ao debate,
não estão preocupados com eleição ou reeleição. A imprensa
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O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Tenho a impressão
de que Os medicamentos têm registro que não este, ·esse-·que
é o problema. Há outro órgão governamental, cuja denominàção me foge neste exato momento .. que é exatamente quem
se vê neste País no momento.
controla os medicamentos e autoriza a fabricação dos mesmos.
Os dispositivos do Código vigente ~êm s~rvi~~ ~ -~usten~
Talvez não tenha havido o cuidado do registro da marca,
tação para políticas burocráticas na elaboração dos a tos ~egula
ou de um nome de fantasia, ou de um nome industrial. No
mentares e na análise dos contratos de transferência ele tecno·
Brasil. esse é um problema que me levou, inclusive, muito
logia.
a ~dVàgaf neste setor, defendendo diversos clientes. E devo
O INPI, em decorrência, exerce o papel de órgão reguladizer a V. Exa que _o Brasil é um País muito interessante
mentador dos amplos espaços vazios e insuficiênciaS legais
_ppe~efcício da ciência jurídica, no exercício do Direito. Somos
dentro de uma competência do111:inantemente discricionária
mui'o pelas coisas materiais, o irilóvel, o móvel. Mas, quando
e juridicamente esparsa. É necessário resguardar as linhas
pprte p·ara o direito sobre o imaterial, os bens inc_orpóreos,
gerais para a ação política do Brasil.
quando partimos para os direitos autorais ou para oS direitos
Numa dimensão exclusivamente administrativa, a legislade que fala V. Er. vamos para a subjetividade, para a imateção sobre propriedade industrial recente suspendeu o fUnciorialidade, e por uma questão cultural brasileira somos afeitos
namento do Conselho de Recursos de Propriedade Industrial,
!l isso. Então, muitos não têm noção de que precisam de
que fora criado com o Código de 1945 e reformado pelo Código
detenninados registras, e outros têm noções demais, como
de 28 de fevereiro de 1967. na expectativa de apressar o propor exemplo, os que querem ficar só para si com nomes de
cesso de decisão. Os efeitos prátíCos desse ato provocaram
ª-cidentes geográficos, cidad~s. denorni!Jações da política sograves conseqüências.
-_ .. - _· _ · ci~I do País. A palavra cidade, por exemplo, tem questões
Em primeiro lugar, impedindo que a jurisprudência admino JudiciáriO. A quem pertence o nome cidade? Há quem
nistratiVa consolidasse entendimentos e interpretações da leqtJeira_ o nome cidade só para si, o que é bem diferente do
gislação aplicada, subsidiando reformas e prognóSticos de monome Coca Cola, que é uma expressão criada, inventada e
difiCações e alterações noonativas. Por outro la~to. sobrecar·
cjUe Ílãó corresponde a coisa nenhuma. Mas quando estamos
regou a estrutura administrativa do INPI, não a~_n~_s ~oro
diante de um substantivo que denomina a divisão política
a elaboração de pareceres_de instrução, que, embora efetivade um país, a coisa é outra. Então, nb Brasil, há os que
mente normativos, estão limitados nos seus efeitos. De qualnão ~êrn noção nenhuma sobre a necessidade desses registres
quer forma, esta questão .do Conselho está ne-ceSsariamente
e há os que têm noção demais e vão egocentricamente em
permeada pelà questão da orgartizaçã?_ d?_ Es~_a~o naci~m~l.
J:':lmQ dos institutos on~e se perfazem essas matrículas e em
A se manter uma estrutura autontána e mtervenctpmsta
rumo do Poder Judiciário, no socorro de _algumas extravad_Q_Estado, o processo administrativo deve continuar exatag'âncias. Então, essa afirmativa que V. Ex• faz de que os
mente como está, hipertrofiando degraus de decisões. Mas,
medjcamentos não têm registro não pode corresponder de
se se pretender um Estado social moderno, como preten·
~to que não existam os medicamentos novos, mas pode cordemos, o Conselho de Propr" edade Indu.strial ocupa um imrespond~r à existência de medicamentos novos se~ a p_rerroportante papel.
.
_
gativ3 da garantia de sua denominação por um registro mdusO novo Código precisa assumir corajosamente a criação
trial devido no órgão adequado. Era isso que eu gostaria
de um conselho com capacidade para refletir e pensar no
de súliineter a V. Ex•
desenvolvimento da política brasileira de propriedade indusO SR. GILBERTO MIRANDA -Gostaria de agradecer
trial, a partir da sua própria experiência.- Atualmente estão
as palavras e a contribuição que V. Ex~ traz ao meu pronunciasob a supervisão do INPI 349.820 marcas registr-adas, e em
mento e dizer que realmente existe outro órgão de registro
exame 250.471 pedidos de registro de marcas. Foram concef1:8
parte dos fármacos. Mas quero dizer a V. Ex~ que há
didas 68.910 patentes de 1979 e 1991, em 1990 foram deposipesquisas visando a criação de produtos que teriam condições
tados 17.434 pedidos de patentes. A partir de 1975, foram
de ser produzidos no exterior, remédios que necessitam alto
averbados cerca de 15 mil contratos de transferência de tecno..
grau
de pesquisa e muita tecnologia. Temos remédios simples
logia.
~
-~ _ _ ~
para passar em machucados? mas produtos para tra~amen~os
O que se observa, todavia, é que a granâe massa de
mais sérios praticamente não exiStem.
patentes de invenção depositadas não são originárias de pedi..
O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex• um rápido
dos de propriedade de patentes nacionais, que nã? ultraaparte?passam a 10% do total. Nos últimos anos, é voz corrente
~~~ _~ :0 SR. GILBERTO MIRANDA- É um prazer.
que no Brasil não se inventou· um único remédio e os índ_ices
de inventividade e de tecnologia são rudimentares.
O Sr. Josaphat Marinho - O aparte do nobre Senador
Senador Josaphat Marinho, nos últimos anos não Se regisCid Sabóia de Carvalho não infirmou a tese de V. EX" O
trou um único remédio no INPI, não se descobriu nada, não
qUe V. Ex' acentuou é que o desenvolvimento tecnológico
se pesquisou literalmente nada, ou não se apresentou nada
é fundamental ao desenvolvimento geral do País.
concreto. V. Ex~ tem toda razão quando disse que nesta área
O SR. GILBERTO MIRANDA- É básico, Senador.
precisamos investir. Se temos aproximadamente 800 mil mar..
cas de patentes registradas, V. Ex~ imagine quanto -p-rOpiciaria
o·sr. J0saphat Marinho- E esse desenvolvimento tecnopara pesquisa, a 5, 10 dólares cada marca.
lógico .não se opera. Se, porventura, há algum órgão que
controle. a fabricação de medicamentos, ninguém do povo
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - V. Ex• me permite
sabe. uma coisa, no entanto, todo o mundo sabe: não há
um aparte?
...
quêm COntrol<::· os preços dos remédios.
O SR. GILBERTO MIRANDA- É um prazer, Senador
. O.!:;R. GILBERTO MIRANDA- V. EX' tem toda razão.
Cid Sabóia de Carvalho.
ou com as fofocas partidárias do que com os problemas nacio~
nais e de comprometimento__ com algum programa ou alguma
linha. Ela está realmente na linha do escândalo. que é o que

A
::!!:b!..!ri!..!ld:!!e'-'·!-'19~9"3----~--"'·~D~IARO:!'~IO~D~O~:C~O~NGRESSOT='N.::A=C:=-10:;;.'-N"-A"'L"-"(So:oe:.:<c::ão"-"II'-')-----'Q=u'".n"ta:::-~fe~irc:!a...;2::;9:._::_37:_:7.::_5·
. O SR, PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Senador
Gilberto Miranda, pediria que V. Ex• ultimasse suas tonsiclerações, porque IYtempo de que dispunha já se esgotou.

$r.:

ftésÍdenii, ~ia
O SR._ ?II-BERTO MIRANDÃ _:
deço ~pac1enc1a que V.- ~x~ está teítcto, ~_aS ilq':ti, ·as )~~s
devenam ser semelhantes· às do futebol: nOs apartes devería-

mos descontar ao máx.irtw·o tempo cdJtCedido, para qtle pu~~s

semos comp~ementar ?s pronundamentos, tiorqti'ê,' às ·veles,

levamos mu1to tempo pesquisando e tendo colaboração de
colegas que nos ajudam nessa formulação e, de repente, tem'os
que pular trechos do di~curso, ler pedaços e ·conside(á-16 _coffio
lido. Sei que ternos muitos oradotés', ·mas·r~o· ê~o-?:J:ô.€: 'eStá
1
acontecendo.
'
•• ' '
•· •••
,.,,i
•

-

•

'

•

•

' " • . -, '

~ -~

:

"' .., _-1 •• ,.V

. O Sr_. Odacir Soares--... E, depois, o· apãrte dO ·se·n.adgr
~1d Sabó1a de Carvalho corrcspondelJ à. quase-,tQt~lid~Qe do
dtscurso de
devolvido.

V~ Ex~

Teria, põffã1tfCÇO-difelt.õâe ter o tempo
__ , -... ·_,-

O SR. GILBERTO MIRANDA- Obrigado, Senador.
o·sr. Cid Sa_bóia d.e Carvalho- Isso n·ao deiXa·
Sér
uma ~ritfigã- ~o Norte_ çont~a_o. Norcl~te. v. EX~ nãé) aeVe
ir no rumo dessas proVocações.· por(pitf. 1elas Sãõ' inSi~-~e-fa's.
Na verdade, o· Senado~ Od~cfr S'~~r-es)'dOf~, g~áqq~:) ia}-9.: .. :
O Sr. Odacir SOBres-~ :Na vlirdade ~ ~ó quis dev.olv:er
o tempo a S. Ex•
·
,· . . . .
O SR. GILBERTO MIRANDA- Muito obrigado, Senador. Vou ler trechos do discurso. Vou considerá..:lo como lido
e passá-lo à taquigrafia.

a'é

O Sr. OdaCir. SÓar~ ~ ·_s_elladÓr Gilb.erto. Mi~ari~:iã:·- o
Piesídente, Chagas R_odJiguçs de.v,çJia se:r C(mdi~Cf~denie.-~m
V. Ex\ uma vez que o asSuntO é ae ímpórtâ·n-cíà·para 'O nosSo
Pafs, e o Senador Chagas Rodrigues' já" loi condesce~dente
em ~utra~ ocasiões. Par~ce-Íiie; q~~ :náf<Çu~taí}ã r[~~~-.(,S.
EX!' repetir o _gesto, que vem sempre tendo aquí no Pknál::io
do Congresso. O discurso.de V. EX~ liriiPôrtàllfé·_pai-3
reflexão por parte da sociedade brasileir~_e "d_o próP~ó Seri~do
Federal.
·

·u-ma

OSR, GILBERTO MIRÁNDA ~ M~i~~ ?brig;d~; Sepador Odacir Soares.· · -. -- ~ · ~- - - ~ ~ ·
-_ · · · j ·· , '
Sr. Presidcn~c__, v_. E=!'", _J;ll~ permitiri"--:-deZ __ iriiriutOS_ pâ.i-a
concluir'!
-- ·, _
- -- --- ··
· '
.:
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O SR, PRESIDENTE (Chagas·Rodrigues)
mente,_Senador.
.

I

•Y

,

~- 0 .~,

~·p~~lt~' ··-

.-

0 SR. GILBERTO MIRANDA- Apesar das r~~is~ências
impostas pelo princípio de anterioridade e pela perda de prioridade unionista e o volume-de- pedi-dos de màt'c'as recohhecidas
internacionalmente em seu segmento comercial ou irldustrial,
·ou fora _dele, nas_ áreas de tiulfcas téril 'sido amp:UsSimo, e
seu valor financeiro no mercado _é muitas v.e?es slmerior a
grandes quantidades de marcas_nacionais registradc:,s. naquele
segme_ntQ. Toda a orientaçijo dominante no <:!-tu;:V.; C_óçligq de
Propriedade Industrial estava voltada para inviabilizar a nacionalizaçãO, atrãVéS de terceiros, de patentes expedidas, cujo
titular não tenha iniciado sua exploração efetiva ou a tenha
interrompido dentro dos prazos_ legais, ou pbT·interess-e· público::o De_ igual [oTma; estimula a utilização do_ prazo-de proteção
legal, que se conta a partir da data de depósito do pedido
da patente_e de invenção, quinze anos, e de dez anos o· de
modelo, de utilidade e de desenho industrial, aumentando,
assim, a possibilidade de o objeto da patente cair em dOmínio

público pela caducidade e, inexoravelmente, pelo decurso do
prazo de proteção legal.
... - 1· • -Esta fórmula não ensejou o aparelhamento industrial bra...sileiro, assim como não tornou realidade a transformação do
moc;lelo de desenvolvimento por substituição de importação
·em novo e especial modelo de desenvolvimento por absorção
·de tecnologias através de patentes internacionais registradas
no BrasiL
· --Sr. Presid~nte, Srs. SeÍÍadores, é Preciso que sejam conce. didos prazos mais extensos para ampliação das garantias, não
:apertas-do fornecedor de tecnologia, mas para que as empresas
/lfat:_ioil_ãis possam absorvê~las.
c<~l ,,·~··o que se pode concluir é que- a política determinada
:P~lo Código de Propriedade Industrial de 1971 não alcançou
"õS' fu~ultados espêrados, ou seja, o desenvolvimento a curto
pia~?_:. ~poiado em patentes internacionais depositadas no Bra·Síf e.~ transferêQcia de tecnologia através da averbação de
;:o_ntratos de fornecimento de tecnologia não Patenteada. É
preciso· mudar o sistema para viabil~zar novos modelos, não
'de' substituição de importação, mas de absorção da tecnologia
não pat•enteada.
-.r .-.~·As-çláusulas de sigilo devem ser verificadas no novo códicOm o cuidado de quem precisa progredir e não pei"ma~
J#cer n'o atraso.
· ··
A 'política iritT6duzida pelo Código de 1971. na área de
'aliinbliós e fármaCos, não mostrou resultados efetivos não
Pêfmiti,U" o desenvolvimento da indústria nacional, ne~ ao
menos permitiu a Superação de problemas sanitários e endê-·thicos 'c;la populaçãO brasileira .
. ~ : : ~e've-se assu.nii! uma poStura de coragem nestas frentes,
- ret9nl)ecendo as conquistas na área de biogenética e novos
·J.P1ãteriàis. A vida não pode esperar pelos preconceitos, e a
"C'iência: não pode sUcumbir nas frOnteiras do desconhecido.
, , ·----s'~. SenadoreS;,_a política de absorção e remuneração
- de tecnologia não patenteada, por outro lado, não pode ser
.reduzida à política de patentes. Ela exige normas especiais
~e .r~co_nfiecimento COil!O forma _de_ i_ntegra_r o Brasil e· possi~i~it<!r o Seu desenvplvimento com base na revolução tecnojógica,
• ~ • - O know h_ow _não pateriteado, embora sujeito às ordens
· jurldicas nacionãis, não tem: ·regulamento especial para a sua
transferência, o que nos leva a situações inverossímeis.
._ ... -T6d<ivía,-quiarido a legislação prevê que determinados
produtos não são patenteáveis, não inviabiliza pela transferência ou a s'lia negociação como processo ou técnica de conhe. cimento. Mas, de certa forma, ao inibir a possibilidade do
conhecimento patenteado, inviabiliza o seu conhecirriento público- e contribui para a permanência do atraso.
Uma coisa é .segredo de negócio, outra coisa é impedir
as patentes para garantir segredos para outros. Por essas ra~
zões, temos que nos colocar diante de um novo conceito de
nacionalismo. O nacionalismo dos países em desenvolvimento
e de economias periféiiCáS não pode ser definido e construído
cOm as ·mesmas vari'áveis que define·m é defendeni as nações
desenvolvidas. O protecionismo legal em um país como o
· ~r~sil não pode ser voltado para_ circunscrever o fluxo de
entrada de conhecimentOs ou se 3.poiar nos rilodelos dos países
desenvolvidos que, para protegerem o conhecimento nacionalmente desenvoh:ido, dificultam a sua saída.
A nova legislação nesse sentido precisa incentivar a ultrapassagem das barreiras do conhecímento tecnológico avançado, tomando a sua aplicação no Brasil negociável, como

io.-
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forma de incentiVa:i.- o fluxo de ent_rada de conhecimentos,
mas sempre atenta às áreas de desenvolvimento priorizadas.
Dentro deste quadro, é necessáriO--iiú!--i"edefinir' critérios
de negociação e absorção de tecnologia avançada, não apenas
entre empresas estrangeiras-e nacionais, mas, muito especialmente, entre filial instalada no Brasil e matriz localizada no
exterior, porque as restrições à remessa: de royalties, principalmente no setor farrnacéufico,-pódem provocar alta acelerada
de preços como alternativa para os ceritroS pfcidutores.
Fifialmente, parece-nos que o Código de Propriedade
Ind,ustrial deve contribuir para a abertura do País às novas
tecnologias intemaciOnais;propicianâo o seu desenvolvimento
em função das linhas de ponta ·do progresso e integrá-lo ao
mercado internacional, superando o estatismo acanhado e
comprometido com políticas corpoiativ3.s.- - A propriedade industrial é o instrumento jUI'ídico de reconhecimento da ciência, e não de inviabilização de suas fronteiras.
--No passado fechar-se a tecnologia podia representar, de
certa forma, a recuperação das forças inteTnàs do mercado,
mas o efeito avassalador da pesquisa científica e -Os padrões
de excelência alcançados pelas novas tecnologias extinguiram
essa possibilidade.
Por isso, a par do incentivo à absorção de tecnologia
como estratégia de desenvolvimento, somos de opinião que
uma eficiente política administrativa deve comba-ter a_-piratiria
de marcas a qual reduz a importação tecnológica e a -instalação
industrial, além de enganar o mercado e o consumidor.
É incabível que sobreviva em nosso código qualquer abertura que resguarde a pirataria de marcas, que nada mais é
do que a esperteza que inibe o progresso, a negociação e
o mercado interno.
Por outro lado, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Instituto
de Propriedade Industrial precisa ser fortalecido para superar
o atavismo burocrático fácil e transformar-se n1,1m agente do
desenvolvimento.
Por esta razão somos da opinião que a par da autonomia
de sua funcionalidade e do Conselho que deve gerir a sua
política de registras e patentes, um percentual de sua arrecadação deve ser destinado. à pesquisa institucional e empresarial
ou mesmo do inventor individual.
Essa_ é uma forma de fazermos com que o desenvolvimento gere mais desenvolvimento e patentes gerem pesquisas
e novas patentes.
_
Nesse sentido, acreditamos que o Projeto de Lei de Propriedade Industrial _que deve ser apreciado pelo Congresso
evita entraves ao desenVOlvimento brasileiro e corajosamente
reconhece a necessidade d~ _se remunerar a tecnologia internacional para absorvê-la.
Ademais, abre os espaços necessários à modernização
tecnológica das empresas brasileiras, permitindo uma significativa integração entre a política de absorção tecnológica,
o patenteamento e a pesquisa científica.
O- desenvolvimento ind_ustrial_ brasileiro_ n;ão pode ficar
à mercê de acanhados registras de marcas que dificultem o
progresso e o mercado de consumo.
Em suma, Sr. Presidente e Srs. Senadores,_a ciência. deve
estar à frente dos códigos ou das leis, e as leis nfio devem
ser elaboradas para impedir o desenvolvimento ciellt{fico ou
tecnológico.
Não se pode pôr a liberdade a serviço do atra-so, e o
direito a serviço da recessão.
Era o que tiriha a dizer. Muito obrigado.

Abril de 1993

Durante o discurso do Sr. Gilberto Miranda, o Sr.
Magno Bacelar deixa a cadeira da presidência que é
ocupada /;elo Sr. Chagas Rodrigues, 1° Vice-Presidente.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Affonso Camargo _ Almir Gabriel_ César Dias _ Dario Pereira
_ Gerson Camata _ Jonas Pinheiro _ Louremberg Nunes Rocha _
Márcio Lacerda . .:. Moisés Abrão _ Ney Suassuna _ Odacir Soares
_ Valmir Campelo.
O ~.R· PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ---: Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. }9 Secretário.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 395, DE 1993
Senador Carlos De'Carli, solicita nos termos do art._ 50,
§ 2~', da Constituição Federal combinado com o art. 216 do
Regimento Interno do Senado Federal, informações ao Ministro das Minas e Energia referentés ao valor percentual pago
pela Petrobrás ao Municípío de Coari, no Estado do Amazonas, pela extração de petróleo, tendo em vista que este valor
é de 1% enquanto que outros municípios recebem pé: lã- m·esma
atividade o percentual de 5%.
Termos em que pede DeferiMento.
Brasília, 28 de abril de 1993. -Senador Carlos De'Carli.
(Ao exame da Comissão Diretora.)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)-() requerimento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos
. regimentais.
·
·
--8obr_e _a mesa, proposta de emenda que será lida pelo
Sr. 1• Secretário.
É lida a seguinte
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N•4, DE 1993
Dá nova redação ao § S• do art. 14 e ao art. 82
da Constituição Federal e dispõe sobre o mandato dp
atual Presidente da República.
As Mesas da Câmara dos Deputados_ e do Senado Federal,
rioS termOs do art. 60, da Constituição Federal, promulga
a seguinte Emenda ao Texto Constitucional.
Ari. 1' O § 5• do art. 14 da Constituição Federal passa
a ter a seguinte redação:
"Art. 14. . ......... ~-·· ......... ~·~················-·-····•~
§ 59 São reelegíveis, uma únicit vez, parã os niesmos cargos, nó períOdo subseqüente, o Presidente da
República, os Governadores de Estado e do Distrito
__ f~deral, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou
substituído até seis meses anteriores ao pleito."
Ari. 2• O art. 92 da Constituição Federal passa a ter
a seguinte redação:
"Art. 82. O mandato do Presidente da República é de quatro ·anos, perriiitida, uma única vez, a
reeleição para o pe-ríodo subseqüente, e terá início em
19 de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição."
Ari. 3• O mandato do atual Presid~nte da República
terminará em 31 de dezembro de 1994.
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Justificaç-ão

. . O § 5' do art. 14 da Carta de I988 dispõe sobre a inelegibilidade, para o~ mesmos cargos, no penado subs-equente ao
do mandato, de Presidente da República, de Governador de
Estado_ ou Território-, do Distrito Federal, de Prefeitos, ou
de quem os houver sucedido, ou substituído, nos seis meses_ __
anteriores ao pleito.
_
Por seu turno, o art. 82 da mesma Carta- COnstituCiOnal
estabeleceu em cinco anos o mandato do Presidente da República, vedada a reeleição para o período subseqüente.
As modifíCaÇ6es prOpOstas permitirão, portanto, a continuidade de gestões positivas, de órgãos do Poder Ex_~cutivo,
sem descuidar da possibilídade de interrupção-dessas gestões,
':.uanctO improfíCuas,- rectuiindo~as_ para quatro anos. Nessa
última hipótese, basta não se rec_onduzir o· mau gestor ao
cargo que ocupa. Ao contrário diSsO, se a ã.ômíi1íStração apresenta bons resultados, não há razão plausível para que se
venha a substituir o _titUlar do cargo, que disporá de oito
anos para implementar seus projetes.
A Emenda à ConstituiÇão- o-ra propoSta cuida, assi~!- tan~
tO_da ampliaçãd quanto dà reduções de _mandatos,·e preconiza,
além disso, oportunidade ao Presidente da_ RCpUblica, aos
GO_Vernadores de E'stadO e do-Distrito Federal c ao_S !';refeitos
de se manterem à frente de projetes a dotados cm suas adminis~
trações'.
·
Atualmente, no Brasil, exiStem-ihúinCI"C)s piOfetOS inacabados, inobstante.seu alto preço, uma das razões para a solu~
ção de continuidade de muitas obras é a mera mudança do
titular do órgão do Poder ExeCU.tivo_e-~seri de_sin_leress_e_pelos
assuntos desenvolvidos pelo antecessor.
.
É nosso entendimento -que todas as gestõ~es devem iodepender de personalismos ou de partidos e voltar-se para os
interesses da sociedade. Essa é a razão desta Emenda.
Sala das Se~ssões, Z8 de abril de 1993.- Valmir Campelo,
e mais assinaturas de apoiamento:
(À Comissão de CosntituiçãQ~ Justiça e Cidadania.)
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) .:.... A proposta
de emenda à ContitU.içãõ qüe--acaba de ser lida está sujeita
às disp9sições específicas cons~antes dos ·art. 354- e seguintes
do_;&egifllenta lnterno.
A matéria vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -'-Esgotado
-o tempo destinado ao Expediente.
Presentes na _Cas_a 69 Srs. Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
Secretário.

r

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• J96, DE 1993
Nos termos do art. 175, alínea d, do RegimentO Interno,
requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim -de que a matéria
constante de item n~ 1 seja Submetida ao Plenário em último
·
lugar.
Sala das Sessões, 28~ de abril de 1993. ~Jutahy Magalhães.
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Aprovado
o requerimento, será ciltnpridi a deliberação do Plenário.
Passa~se aoltem 2:
Discu-ssão, em tUrno único-; do Projeto de Lei da Câmara
n' 24, de 199() (n' 1.102188, na Casa de origem), que
dá nova redação ao artigo 492 da Consolidação das Leis
dQ Trabalho, tend9 .
·~
-=-...,_Parecer favoiável, sob n~ 32, de 1991, da Corriis-são
de Assuntos Sociais~
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro· ~:discus
são.
- Em votação o projeto, em turno único.
OS Srs. Senadores que o aprovam queriam permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovad9.
_
A matéria vai à sariçãõ.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N'~~24, DE 1990
(N• 1.102/88, na Casa de orqiem)
Dá nova redação ao art. 492 da Consolidação das
Leis do Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
- --CArL 19 TransJormado em·§-1" o parágrafo único do art.
·492 da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescente-se-lhe
o seguinte § 29 : --"Art. 492 ....... ~."~.,........~ ............ -..... ~----- -~

:é.

§·z~· -~~ct~ct~ ·~·di·~~~~-;~· ct~· -~~~~-;~g~d~· ;~di~lizado, a partir do registro de sua candidatura- a: cargo
de direção ou representação sindical e, se _eleito, ainda
que suplente, até 1 (um) ano após o final do mandato,
salvo se cometer falta grave."
Art. 29 Est;~dd e'ntra ein vigor na daúl de sua pub1icação.
Art. 39 Revogam~S"e as disposições em ·oontráiiO. ·
a) ato de improbidade;
O ~Si. chagãs :ROdrigUes; JP Vic~-PY~sÚente, deixa
a cadeira da presidência que~ ocupada pelo Sr. Hum~
-- berto Lucena, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lúcena)

-'--Item 3! .

Discussão, em turno único, o Projeto de Lei da
Cãmara n•83, de 1991 (n'2.6Q5/89. na Casa de origem),
que isehta de tributOs a remessa -de valores para o
exterior qua-ndo destinada a custear a transladação de
corpos, tendo
Pareceres sob n' 252, de 1992- e 52, de 1993, da
COmissão:
·
--de As~untos Econõmicos: 1" pronunciamento: (so~
bre o Projeto) favorável; 2~ pronunciamento: (sobre
a: "Emenda) favoiav'Bl, -nos terrriõS d(:: Subelnend3-queapresenta. Discussão do projeto, da emenda e da subemenda.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro adiscussão.
__ _ _
-- Em votação o prOJeto, sem prejuÍZo da _emenda
e da subemenda.
OS Srs. SenadOres que aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado._
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É o seguinte -o projeto ãprovaàO:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 83, DE 1991
(N• 2.605/89, na Casa de origem)

Isenta de tributos a remessa de valores para o exterior quando destinada a custear a transladaçãode corpos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Terão prioridade e gozarão de plena isenção tn'butária as remessas de valores ;:to exterior, quando coiíiprovadamente destinadas ao custeio da transl:;tdação de corpos de
brasileiros falecidos no exterior e despesas com embals.amento
e uma funerária.
---Art. 29 Esta lei entra em vigor no dia__ r_de janeiro de
1992.
-Art. 39 Revogam-se as disposições em COntrário.O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)..,- Em votação
a subemenda.
o-s Srs. Senadores que o aprovam queiram permãnécei'
sentados. (Pausa.)
·
Aprovada.
.
...
--.
.
Aprovada a subemenda, fica prejudicada a emenda.
A matéria vai à ComiSSão Diretora para a redação final.
É a seguinte a matéria ·apróvadá.: SUBEMENDA N• 1-CAE
do projeto passa a ter a seguinte redação:
"Art. 29 Esta lei entra em vigor nã data de sua
publicação."

O art.

2~

O SR. PRESIDENTE (HumberÍo Lucena) -Irem 1:
Votação, em primeiio-tiifnó; da Proposta de
Emenda à Constituição n• 23; de 1991 (n' 45/91, na
Cãmara dos Deputados), que dá nova redação ao art.
16 da Constituição Federal, tendo
Parecer favorável, sob n• 24, de 1992, da
. -ComissãO Te-mporária.
A discussão da matéria foi enCerrada na sessão ordinária
~
de 3 de abril de 1992.
A Presidência esclarece ao Plenário que, para encaminhar
a votação da matéria, qualquer Senador poderá fazer uso
da palavra pelo prazo de 5 minutos, cOnfoi:ui.e o--disposto
nos art. 14, inciso V e art. 308 do Regimento Intern_o.
Solicito aos Srs. Senadores que se enc_ontram em seus
gabinetes ou nas demais dependências da Casa_ que compareçam ao plenário, a fim de procedermos à votação da matéria
que, por ser relacionada com reforma da Constituição, depende de quorum qualificado.
Desejo levar ao conhecimento d_o_Ple_nário, para efeitO
de esclarecimento, do que se trata a emenda, que dá nova
redação ao art. 19 da ConstitUição Federal.
As Mesas da Câmara do Deputados e do Senado Federal,
nos termos do § 39 do art. 60 da Constituição Federal, promulgam as seguintes emendas ao texto Constitucional:
"Artigo úilico. O ãrt. 16 da Constituição Federal
passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 16. ·A lei que alterar o-prOCesso eleitoral
só entrará em vigor se promulgada até um ano antes
da eleição."
Câmara dos Deputados, 11 de dezembro de 1991."

Abril ge

199.~

Trata-se, portanto, de modific3Ção fUÍldamental, tendo
em vista estarmos, inclusive, em véspera de um novo- ano
eleitoral.
Em votação a proposta de emenda.
O Sr.. Odacir Soares - Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Odacir SOaies, Líder do PFL. __
O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. Como Líder,
para encaminhar. sem-reVisão do oradór.) -_Sr. Presidente,
Srs. Senadores, na realidade, o encaminhamento que desejava
fazer, em noine do nosso Partido, tem como fundamento aquilO a que V. EX~ acaba de se referir, qtie é a proximidade
de um ano de eleições gerais.
-~=---A nOrma-estabelece que qualquer alteração do processo
eleitoral deverá ser realizada, para que possa entrar em vigor,
_
__ _ . _
um ano antes das eleições. _
_-_ ~e_ste momento~~ votaçâo desta_matéria, <;}esta proposta
de emenda constitucional, pelo Senado Federal, tem uma importância maior, na- medida em qrie acabamos de sair_de um
plebiscito-destinado à escolha da forma e do sistema de goverllQ_~ue, em função dele, necessariamente, algumas medidas
precisam ser adotadas, referentementes à legislação eleitoral,
à legislação partidária e, talvez, ao tipo de voto que deve
nOrtear as eleições do ano que vem.
É necessário que-as lideranças partidária-s estejarri atentas
para esta ênfáse a qUe V. EX' se referiu, porqUe devemos
te·r em vista que em julho o Senado Federal entra_em_recesso-,
o Congresso entra em recesso e, se não nos apressarmos na
aprovação desta emenda, ficaremos, inclusive, sem espaço
legal para irifroduzir na legislação eleitoral, na legislação partidáriã e nó-ptõprio Código Eleitoral as modific~_ções tendentes
a modernizar o sistema eleitoral, o sistema partidário brasileiro.
É uma discussão muito grande, que se vai" travar no âmbito das duas Casas do Congresso Nacional oom muita profundidade, porque vai se refletir. Objetivamente e materialmente,
no resultado das eleições _do ano que vem; é a questão do
vOto, a questão dos partidos, ~ questão _da_ fidelidade partidária, enfim, uma série de -questões que --estão hoje aí a ser
objeto das especulações e das preocupações de todas as lideranças responsáveis deste País e_, especialmente, das lideranças
políticas.
É muito importante o que V. Ex~ acabo_u de fazer, no
sentido de chamar a ate~ção da Casa para a necessidade urgente que temos de votar esta matéria. Como se trata de proposta
de emenda à Constituição, ri.ecessitamOS de quorum privilegiado, de quorum especial, e essa votação não ocorrerá_ a
não Ser a partir da presença em plenário de número suficiente
para· que a matéria seja votada. Assim, o PFL, pela minha
palavra, considera ser fundamental a aprovação dessa emenda
à Constituição para qUe, em decorrência dela --:- e vamos
votar a favor, inclusive - as alterações que deve sofrer o
processo eleitoral e a legislação partidária possam ser introduzidas ainda este ano, para que, nas eleições do ano que vem,
essas alterações possam presidir o processo eleito"ral e o process_o político brasileiro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O Sr. Josapbat Marinho-Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar.
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) a palavra ao_ nobre Senador Josaphat Marinho.

Concedo

OSR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Para encami·
nhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senado~
res, rogaria a atenção da Casa para o contexto ~esta emenda-.
Diz:-Se nela:

"A lei que alterar o processo eleitoral só entrará
em vigor se promulgada até um ano ante.s da e;leição."
Ingago: se a reforma no_ processo eleitoral for ctefcaráter
permanente, não será a emenda em nenhuma__hipót~se promulgada, ou não_ entrará_eni vigor? PQ'{qu~. __conto estfi, a
lei que alterar O procesSQ eleitora} SÓ entrará_ 6_m. :vigor se
promulgada até um ano antes da eleição.,
_
.
Muito bem. O que se quis foi obstar o inc_onveniente
das chamadas leis de circunstância. Mas se a lei tiVer caráter
permanente não será posta em vigor, porque proffiuÍgada a
menos de um ano da eleição imediata? Parece que o assunto
requer uma consideração.
O Sr. Odacir SoareS -Permita-me V. Ex~ um aparte,
nobre Senador Josaphat Marinho?
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Poisnãcc
O Sr. Odacir SoareS- De acordo com o _meu entendimento da emenda, assim como do voto do eminêO.te Relator,·se aprovarmos essa proposta de emenda constitucional, qualquer lei que altere o processo eleitoral precisa ser aprovada
até o dia 3 de outubro deste ano, porque senão ela não entrará
em vigor. Ela incidirá rias eleições a partir de 1995, mas não
incidiria nas eleições de 1994. É este o_~entendimento_que
tive.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Acho que este deveria
ser o entendimento, mas não é o que está ná emenda. O
que está na emenda condiciona: "A lei que alterar o processo
eleit~:al só entrará em VigOr se promulgada até um ano antes.M
O Sr. Odaçir Soares - V-. Ex~ ness-a parte tem razão,
senão ela não entraria em vigor.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Era~a observação que
gostaria de deixar à apreciação desta Casa. Tudo iridica que
hoje não há quorum para -a votação desta matéria, -ficando
o assunto à consideração da Casa.__
O Sr. OdaCir Soares- Permita-me uiilã ligeira íilterverlção, nobre Senador Josaphat Marinho. O RelatOr da matéria
no Senado Federal, que foi o em1riente Seriã.dor Elcio Alvares,
expressa, no seu voto, um outro entendimento. Mas perfilo-me com o entendimento de V. Ex~ O Senador E leio Alvares
entendeu, no seu relatório, que haveria prejuíZo-. Aqll~a-S~ria
uma lei de caráter permanente, mas, se promulgada depois
do dia 3 de outubro deste ano, por exemplo, ela não entraria
em vigor em 1994. V. Ex• tem razão.
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Pelo que está aqui,
ela não entraria em Vigor. Eram essas as observações que
queria deixar, sobretudo, para a consideração do nobre Relator.
O Sr. Esperldião Amin- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)_- Çoncedo
a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin.
-

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. ]'ara_ enc;ami·_
nhar. Sem revisão dei_ o_rador.) __ - Sr. Presídente, gostaria
também de colocar uma questão que, acredito, seria de ordem,
na linha do raciocínio do~ Senador__Josaphat Marinho e ao
lado do_ Relator, Senador Elcio Alvares.
Numa reuniãO de Líderes, já com V. Ex' na Presidência
do Senado, coloqtJ.ei a_ minha interpretaçãq acerca do que
eStá escrito. E, no tneu modo de ver, como está redigido,
estar-se-á permítíndo que haja alteração dá. lei a qualquer
-tempo, no lapso_de um ano, até o dia da eleição. Ou seja,
o texto está longe de alcançar o objetivo anunciado, quando
diz que, entre 3 de outubro_ deste_ _ano e 03 de outubro do
ano que Vem, o ano da eleição-, qualquer alteração que for
prq-duzida entrará em vigor. __Consulto, inclusive, o Senador
Josaphat Marinho se _não é esse também o_seu _e1ltendinlento.
Embora não seja essa a intenção da lei, é iStO que está esCritO.
O Sr. Josaphat Marinho- Como concluiu_V._&_!?
___ O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Tomando por exemplo
a--eleição/ do ano que vem, cujo primeiro tumo·será rC:aiizado
no dia 03 de outu_bro de 1994, da foima como está escritO;
qualquer alteração que for produzida no período de 3 de
outubro de 1993 a 3 de outubro de 1994 valerá para a eleição
de 1994.-Muito embora o objetivo do texto seja exatamente
o oposto, o "até" quer dizer que neste período vale, segundo
a interpretação jurídica. Não é a intenção do text0. Tudo
que se disse a respeito disso é para que s6 ·entre em vigor
a norma que vier a ser produzida um ano antes da eleição.
Mas não é 6ij"ue _está escrito.
O Sr. Josapbat Marinho - Cámo estã e-Scrito~ dá a impressão de que se não for antes de um ano não entra em
vigor, meSmo que seja Uniá refõfina de caráter peniúfrfertte-.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Isso é o que-se pretenderia
dizer.- e é o racio_cfnio, mas leitura da ·preposição "a~,-,
não diz issó: "Até um ano'' é um limite de dllr3ÇãoJio_interstício; portanto, o que está escrito é um interstído.conipreensivo. No seu lapso vále a intrOdução da nova nol'"qla, mu.ito
embora tudo que se tenha dit_o é no sentido oposto. Mas
a redação-- objetiva vai facultar_ a que uma nonna casuística,
estabelecida 15 dias antes da eleição, valha para a eleição.
Vai valer, porque no Supremo Tribunal Federal, quem quiser,
vai fazer vigOrar esse entendimentO, Porque, eu repito; a pré-poSição "até" é compreensiva; nãO é excludente, como pretenderia o redator.
Eu já haviã. alertado V. E~, Sr. Presidente, e no momento
que o fiz ninguém se 'Opôs- à nlitlha preocupaÇão._ Não vale
interpretação autêntica: "Eu quis. "dizer issó". Isso não vale.
Fica escrito e claramente. A norma tem que ser impessoal,
válida para todos. "Até um ano" é um lapso compreensivo.
Esta é a questão que eu gostaria de colocar__ mais uma
vez, assim como o fiz na reunião de Lideranças de que participei, .~m que se tratou deste assunto.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Continua
em fase de encaminhamento.
O Sr. Odacir Soares -Sr. Presidente, peço a palavra.

a

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -;concedo
a palavra a V. Ex•
O SR. ODACm SOARES (PFL- RO. Pela ordem. Sem
reVisão do orádor:.) - Sr. Presidente, eu queria propor· 3.
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V; Ex•, fa-ce iilclusive a irieXistênCia de quorum para a votação
da emenda, que a matéria ToSse- à COinissãó""de Cohsfituição,
Justiça e Cidadania para que a ComiSsâo Oferecesse _sobre
ela um parecer que pudesse elidir essas considerações que
estão sendo aqui produzidas. Enterido, pessoalmente, que
apesar de o espírito da norma ser um, o texto diz outra coisa,
conforme ressaltou o Sen_ador Josaphat Marinho. Isso é indiscutível, o espírito_ é um,-mas·a tedação é outra.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)~ Neste caso, ·
eu pediria aV. Ex• que encaminhasse à Mesa um requerimento
pedindo reexame da matéria pela ComissãO de.Constit_u_ição~
de Justiça e Cidadania,
O Sr. JutabfMagalhães- Sr. Presidente, peço -a-palavra
para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo
a palavra a V. Ex"
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mentar no texto constitucional as medidas necesSárias ao cÜmprim'ento da vontade popular expressa no plebiscito.
Mantido esse art. ·16 de_qualquer maneira, fica uma situação um pouco estranha, absurda.
Deveríamos ter_ _dito ao povo. quando da propaganda
do plebiscito:-"Ateri.ção, o que voCês decidirem s6 vigorará·
daqui a oito anos, porque há uin artigo na ConstitUiçãO qüe
impede que ocorra agOra".
__
Se tivesse sid_o _aprovado o parlamentarismo, que tem
voto proporcional e voto distriüil, só haveria eleição para
Primeíro-Ministro -daqui a oito anos, porque há essa cláusula
da CoOstítuiÇão.
· -Então, ela tem que ser retirada, abolida.
A emenda correta seria: "Revogue-se_o_art. 16 da Consti-tuição". para que se possa proced_er, no mês de outubro,
às mudanças necessárias advindas da vontade popular, expressa no plebiscito.
_
_
_
--- Então, já que vai pata- a CoffiisSãO ··cte Consfituiçãó ·e
Justiça, a Comissão poderia propor a revogação, porque,-dã
forma que está, o que foi expresSo_ no plebiscito Só vai eritrã.f
em vigor daqui a oito anOS e riã6-imedjatamente, corno se
esperava, como deveria e como deve ser feito.
. O Sr. Josaphat Marinho (PFL - BA) - Permite-me
V. Ex• um aparte'l

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para encà·
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, certa feita
tivemos, a-qui, um caso, não nesse mesmo-teor, mas polítko,
em que a ComissãO de Constituiçãõ,-Justiça e Cidadania foi
convocada para dar uma nova opinião a ·reSpeito de uma pro-·
posta que não tinha sido.emendada no plenário. Lá na Comissão;- nós discutimos_ e a manifestação foi no sentido de que
O SR. GERSON CAMATA.= Com muito prazer, se
não deverfamos mais nOs ·manifeStár SObre- aquela matéria,
me for permitido pelo Regimento. ·
·
não- digo que esta seja a intenção atual, pelo contrário, mas
S~. Jo_saphat Marinho -- Compreerido a sua pOndeO
poderiã. ser uma manobra protelatória, quando, todas as vezes
rãção. Permita--me lembrar que esse dispositivo cohstitudonal
que uma matéria viesse a plenári9,- ã.lguém fizesse um requerivisoü evitar as chamadas "leis de circunstâncíãs".
mento para que ela retornasse à Com:issãd para urna nova
O SR. GERSON CAMA TA - As leis i:asuístieas;-cõmo
manifestação. Naquela ocasião, foi uma proposta do Senador
Neyo,M~_ranhão solíçitando nova audiência- da C_omissão de
se dizia~ antigamente.
·
Cons_tituição e Justiça, e a Corniss_ão rCCusou-s·e a" se-manifestar
O Sr. Josaphat Marinho- A toda oportunidade de uma
novamente.
eleição fazia-se uma lei. Isso foi muito próprio do reglme
O Sr. Gerson Camata- Sr. Presidente, peço a palavramilitar. Se se fizer ·apenas a: supreSSâO do dispositivo ci::msfitu-para encaminhar.
cional, poder-se-á voltar a esse regime de leis inesperadas.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo
·o SR. GERSON CAMA TA._ V. Ex•, revoga-seagora.
a palavra!ao nobre Senador Gerson Camaia.
Na revisão constitucional -. faz_-_se- as- mUdanÇa~ -necis~áii_a:s.
O SR. GERSON CAMATA (PDC- ES. Para encamiTerMinada a revisãó, coloca-:se de novo o at!:igo: "A partir
nhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, a intervenção
de agora" .."
oportuna e inteligente_ do Sc;riaQor Josaphat Marinho dá-nos
O que não pode é haver um plebiscito convocado extemoportunidade de um raciocínio Um póucó inais prOfundo em
poraneamente,
fora de época. O povo votou no plebiscito,
torno deste problema que estamos discutindo.
expressou- a sua vontade, que s6 poderá ser cumprida daqui
Tivemos agora um_ plebiscito cujo reSultado, evidentea oito anos. Ora, ninguém disse que qualquer mudança que
mente, produzirá ritudanças na legi~lação_ eleitoral, pa legisl~
fosse aprovada só entraria em vigor daqui a oito anos, porque
ção partidáriã, na-Constituição, a partir da revisão_ que comehá um artigo na Constituição que iinpede. Então, tein que
çará a ser feita em outUbro deste ano. Ela não poderá ser
revogar o artigo qa ç:onstitll_ição. O plel;>is~fto jã revog-ou esse
antecipada.
artigo. Pela vontade maior, ele está até acima da ConstitUição_.
Essas mudanças deverão entrar em vigor na eleição de
Então, está revogado esse artigo, retira-se 9 af!igo. Na revisão,
1994~ Mas esse art. 16 engessa qualquer mudança na legislflção
feitas as modificações, repõe-se o artigo dali para frente. Mas
eleitoral, na legislação partidária - -poique todas elas têm
não se pode, com esse artigo, impedir que aquelas mudanças
influência sobre a eleição - não permitifiâo que a vOntade
- expressas na votação do plebisc~to seja~ implementadas.
popular expressa no plebiscito entre em vigor na eleição seguinte; só na eleição de 1998.
-_____ Acredito que o ideal _seria a Comissão de Constituição,
Justiça
e Cidadania recomendar a revogação pura e simples
Ora, então fazemos um plebiscito, o povo se manifesta
e vamos ter que explicar à população que a sua vontade s_ó__ do art. 16.
- Era o que desejava dizer, Si. Presideiite. Muito obrigado.
pode ser transformada em lei daqui a oito ano=s:- -_ ·
O que deveríamos decidir, já quC aemenda volta à ComisO Sr. Chagas Rodrigues -Sr. Presidente, peço a palavra.
são de Constituição, Justiça e Cidadania'? Revogue':§_e o art.
O
SR. PRESIDENTE (HumhertoLuceni) c:... Concedo
16 da Constituição. Feito isso,-o Congress<!Na~icfn_al, transformado em COngresso ConStituinte na revisão, poderá imJ)le.: a palavra ao nobre Senador Chagas Rodrigues.
minhar~
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O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB- Pl. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente~
Srs. Senadores, está _em votação aPro_posta de Emenda á
Constituição n' 23, de 1991 (n' 45/91, na Casa de origem)
que dá nova redação ao art. 16 da Constituição FederaL_
Sr. Presidente, peço permissão para discordar de alguns
conceitos emitidos aqui por ilustres Colegas.
O art. 16 vigente reza:
"A lei que alterar o processo eleitoral só entrará
em vigor um ano após sua promulgação."
A inteligência do texto, Sr.Presidente, foi justamente pa·
ra evitar aquelas leis votad~s às vésperas da eleição. Lamentavelmente, há no nosso País u-m uso condenável. Sempre que
há urna eleição, vota-se uma lei específica para aquéla eleição,
o que não significa necessariamente-lei_casuística. Precis_ainos
ter o Código Eleitoral, e as leis eleitorais devem ter e3:_ráter
permanente.
Mas. Sr. PreSidente, a emenc!a dá nova redação a esse
art. 16. A nova redação propoSta determina:
.. A lei que alterar o processo eleitoral só entrará
em vigor se promulgada até um ano antes da eleição.''

Como eu interpreto a n·ova ·retlação? Lamento discordar
do parecer nessa parte apenas. Tal como está redigido, Sr.
Presidente, o novo art. 16, é evidet;~te - e aqui também discordo do ilustre colega - que se a lei que alterar O processo
eleitoral for promulgada nos últimos seis meses_ da eleição,
nos últimos dez meses, ela não entrará em-vigor, ·não integrará
o chamado mundo do Direito, será uma lei inexistente.
Por que isso, Sr. Presidente? Porque se déssemos a outra
interpretação, seria uma interpretação que levaria ao absurdo.
E um dos princípios da hermenêutica é este: nenhuma interpretação pode ser adotada se l~var a um absurdo.
Então, a lei que alterar o processo eleitOral não entrará
em vigor se promulgada um mês, dois meses, três meses,
seis meses, antes da eleição. Ela só entrará em vigor Se promulgada até um ano antes da eleição. Vale dizer, um ano antes,
doze meses antes, quinze meses antes, e assim por diante.
Qual a razão que poderíamos encontrar para o novo texto
proposto? É a s~guinte, Sr. Presidente: para não votarmos
leis que sabemos, de antemão, que não entrarão em vigor.
O Presidente da República não precisa sancionar tais
leis porque, se sancionar, serão leis inexistentes. Nós n.o Congresso não devemos aprovar nenhuma lei nesse Período dos
doze meses que antecedem a eleição. A lei n3o entrará em
yigor em momento algum. O texto não diz que só__ entrará
em vigor para eleições posteriores. O que a redação proposta
diz é que: "A lei que alterar o processo eleitoral só entrará
em vigor se promulgada até um ano antes da eleição". Se
não for promulgada até um ano antes da eleição, não entra
em vigor, o que nos leva a rejeitá~ las por economia processual.
Portanto, nãO vamos perder tempo em votar leis que
nós, de antemão, sabemos que não entrarão em vigor.. Dir-seia: não entrarão em vigor para essas eleições, m~s entrarão
para eleições futuras. Isso não está previsto. Não há previsão
. no Texto constituciOnal que se deseja.
Então, o único sentido seria este: sabendo-se de antemão
que a lei não pode entrar em vigor, não iríamos, aqui. votar
leis às vésperas de eleições. Haveria um senti~o didático:
que votássemos essas leis somente em tempo _l!_á?i_l. __Es~~ é,
a meu ver, a inteligência do texto e a única vantagem qUe
vejo. O texto atual diz:
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"A lei que alterar o processo eleitoral só entrará
em vigor um ano após sua promulgação."
Estaríamos votando leis, Sr. PreSidente, que rião entra-riam em vigor agora, entrariam em vigor um ano depois,
quando, na realidade, ou não devemos votar essas leis ou
devemos votar leis tanto quanto possível permanentes.
Enti"e oS dois textos, Sr. Presidente- a meu ver, p.;:nhum
deles é ide~l - , prefiro o proposto. já aprovado na Câmara,
porque o texto em vigor permite que uma lei, votada às vésperas da eleição, entre em vigor um ano após a sua promulgação.
A lei iria disciplinar eleições futuras. Ora, Sr. Presidente,
talvez a situação fõsse oUtra, muito diversa, e exigisse leis
diferentes.
Tal corno se propõe, a lei que altefar o pi"océsso eleitoral
só_ entrará em vigor se promülgada até um ano antes da eleição.
Quando se discute e vota .uma lei eleitoral é tendo-se em
vista a_ próxima eleição, como tem sido usado no País.
Entre as duas redações eu prefiro a nova, aquela cons·
tante da Proposta de Emenda à Constituição n" 23, em vota-Ção. _Se não for. como· diz, promulgada até um _ano antes
da eleição, não entra no mundo. jurídico. não se transforma
em·lei, é inexistente. Tendo de opinar entre a emenda proposta
e'o texto vigente, Sr. Presidente, prefiro o texto proposto,
e assim irei votar.
O Sr. JarbaS Passarinho- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Para encaln.inhar, concedo a palavra ao nobre Sen3dor.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Para encamínhar. Sf:m revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que nós verificamos no decorrer desse encaminhamento de votação é que há uma discrepância típica de interpretação da lei. E discrepâncía feita por quem? Por juristas que
têm assento nesta Casa, a começar pela posição tomada pelo
SeD.ador Josaphat Marinho, que é um jurisconsulto respeitado,
como são os-demais aqui.
Admitiu V. Ex• um requeriiriento que o Senador Odacir
Soares apresentaria à Mesa. Tenho dúvidas, Sr. Presidente,
sobre o respaldo regimental da apresentação desse requeri·
menta neste instante. Nós estamos em processo de votação,
na fase preparatória. que é o encaminhamento. Se estivéssemos em plena vota_ção, realmente seria impossível. Na fase
preparatória, é de se supor que toda a instrução da matéria
já foi feita.
Minha dúvida já vem desde a ementa desse Projeto de
Emenda à Constituição, desde a redação da lei, que diz assim:
"Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral
só entrará em vigor se promulgada até um ano ap.tes
da eleição".
Pór que "se promulgada"? Se é uma lei comum, pode
ser sancionada. Esse termo -promulgada - está limitandO
um determinado tipo no processo legislativo de tornar efetiva
uma lei. Então, não tem muito Cabinientb .
A sustentação da posição do Senador Josaphat Marinho,
fe_ita inclusive pelo Líder do meu Partido, Senador Esperidião
Antín, no silêncio do Relator, que é o Se_nad_or Elcio Alvares,
só- encontrou uma posição partida de outro jurista, que é
o nobre Senador Chagas Rodrigues. Ora, voltar à Comissão
de Constituição, J~stiça ~ Cidadania a mim me parece, Sr.
Presidente, que será Uma perda de tempo. Já vimos aqui
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no plenário. com pessoas qualificadas, que, se v~tarmos esta
matéria com o texto que aí está, vamos dar ao Tnbunal Superior Eleitoral condições de interpretação diferentes .daquela
do chamado interesse ou pensamento do próprio legislador.
Qual seria o espírito do legislador?
O Senador Josaphat Marinho ainda há po?c?. me mostrava - não ofiCialmente, é claro -- a possibthdade de,
com uma redação que ele daria, alterar o texto apresentado
pela Câmara dos Deputados, o que levaria a. sanar a discrepância de natureza jurídica. Isso m: parecena opo!t?no. A
outra oportunidade seria não encammhar a uma comissão.
O Sr. Odacir- Soares - Permite-me V.
Senador Jarbas Passarinho?

Ex~

um aparte,

O SR. JARBAS PASSARINHO- Estãmos todos concedendo apartes em pleno encaminhamento de votação desde
o começo. Ouvirei V. Ex• com muito práiet.-Gbstã.tiã apenas
de terminar a frase. Também acho que no encaminhamento
de votação não poderíamos -dar apartes, mas estamos aparteando à vontade. Assim, podemos- fazer tudo. Viva a liberdade!
Neste caso, estamos pensando que talvez a medida, até
para economia de processo, como diz o Senador Chagas Rodrigues, era ou alterarmos mediante emeridas, s~ ainda oportuno
aqui- nessa emenda, a dúvida desapareceria, se a redação
fosse compatível com o que pretendemos fazer- ou, então,
não aprovarmos a matéria no Senado Federal, a partir do
momento das dúvidas levantadas, que foram, inclusive, as
que levaram o Senador Odacir Soares a concluir-que OSenador
Josaphat Marinho tinha razão.
,
Ouço V. Ex• com ·mUíto prazer, Seriador Odacir Sof\res..
O Sr. Odacir Soãres -Senador Jarbas Passarinho; ~eu
queria pedir permissão a V. Ex~ para esclarecer-lhe :acerca
do meu requerimento: ele é perfeitamente- regimental. 'NãO
estamos no processo-·cte votação, mas no-p-reparo do processo
de votação, conforme a norma à qual me referi no requen·mento, que é o art. 309 do Reginiento. Esse é o prihi~iro
dado.
·
O SR. JARBAS PASSARINHO -·Se V. Ex• permite
o contra-aparte, estou silencioso mas não cOncordante.
O Sr. Odacir Soares· ....:.:..- Eu estou s·ó repetindo o arr-.
309.
.
..
;
O SR. JARBAS PASSARINHO - V, EX' chamqu em
seu favor um artigo. Vamos lê~ lo. Estamos tealmente ~o pre~
paro da votação.
·
O Sr. Odacir Soares- Exatamente . .,;
O SR. JARBAS PASSARINHO - Já o Regimento Comum coloca o preparo da votação no todo .da votação. Mas
fiquemos com o Regimento do Senado. A matéria já está
sufiCieiiteineiitc inStruída, está no processo imediato para
a votação. Tenho essa dúvida. Quanto ao·-méi:ifO, ·e se V.
Ex• levar à ComissãO- de Constituição, Justiça e Cidadania?
Estão aqui presentes meni.bros dessa Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Não há
aparte em encaminhamento, nobre Líder. Data venia, tenho
que lembrar a V. Ex~
·
O Sr. Odacir Soares- Ê que se iniciou·aqui uma diScussão anti-regimental.
'

há

Abri! de 1923

O SR. PRESIDENTE (Bumbert6 -Lucena)- ·Mas nág
Senador.

aparte~~nobre

O Sr. OdaClr Soares -

Eu· só queria esclarecer que o
regular e regimental.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Está bem.
O SR. JARBAS PASSARINHO -Essa é uma posição,
Sr~ Presidente. POi isso é que eu disse. com a devida polidez:
tepho dúvidas sobre o respaldo regimental. Primeiro, polidez
effi H!lação'ao autor do requerimento~ segundo, é uma subordi-·
nação natural à decisão do Presidente da Casa. Não vejo
que haja, em conseqüê!:J-dil disSo·, vaiitagenl para leVárrnos
~s~a_proposta à ComissãO de C~nstituição, Justiça e Cidada~
rihf;'se·merl-tbi-os· ricitói-ioS deSsa Comíssã6 já est~o aqui com
discrepância vital em relação" à iriterpretação do texto, . ..... };?.~ ..!l;l.ai?-t:.ir~.,gu~_ a minha, i.nt~rY,enç&o, S:r:." Presidente,
~ fe1t3: nó ~hti:'do de pedir que o Si!llãdor Odacir Soares conclua:- já' qtie estamos em via de nãO ter o quorum qualificado
para vOtar- pOr aproveitar uma emenda que sanasse a diver~ênc_ia de natureza judicial. A ement;Ia, a esta altura, também
ja é'stKultrapassadadentro do Regimento.
.
Veja V. Ex~ que não posso apresentar·umá e-menda de
plenário, mas o Senador Odacir _Soares acha que po~so lev~-la
para ser ouvida pela Comissão de Constituição, Just1ça e Cidadania, onde emendas podem ser feitas. Daí a minha dúvida,
a,começar pelo texto que fala em lei promulgada. Por que
não falar, também, em lei sancionada?
Era e.s.sa a· .dúvida que eu tinha, levantando mais uma
.que?tão pela ordem do que_ propriamente, na interpretação
do·R~gimerito, Um ellcamirihamento de votação.
meu,~r.querim~~t,o. ~perfeitamente

.

.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nobre Senador.Jarbas Passaúnb,o, V. Ex~ tem ~odarazão. E-stamos em
vot'ação e, o"esta fase,, não é mais possível fazer-se apresentação
de emenda; poderá haver apenas emenda no _segundo turno,
mas que não envolva o mérito, o que não sena o caso.
o Sr.-Bello Parga :.___Sr. PreSidente, peço a palavra para
ertt:ariiÍhhar.
·' .. •·- . -.' ..
·o.' OSR: PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Nobre Senador Bello Parga-, há um requeriineil.tO com. pedido de adiamento: ·
....,:,:_~_-<)Sr. BellÕ-Parga-- Ãguardarei, então, Sr. Presidente,
a votação do reqUerimento.
O SR. PRESIDENTE (l:lumberto Lucena) -,Sobre a
meSã,.iequerimento-que Sé:rá lido pelo Sr. lo Secretário .
.- .. ,!., ,, .• , ·.;:E.lictÜ "o ~~guinte
.
REI;)ÚERIMENTO N• 397, DE 1993
----Nos termos do art. 315, combinado com a alínea a do
. art. 279_do Regimento Interno, re-queiro i:tdiamento da votação
da Proposta de Emenda à Constituição n~ 23/91, a fim de
que sobre ela seja ouvida a Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania.
Sala das SessõeS, 28 de abril de 1993_~- Odacir Soares.
O Sr. Bello Parga --Sr. Presidente, peço a palavra, para
encaminhar.
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo
a pala-vra ao nobre Senador Bello Parga, para falar sobre
o requerimento. - -
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O SR. BELLO PARGA (PFL- MA. Para encaminhar.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
parece-me que esta matéria já esteve na Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) requer adiamento para reexame pela Comissão.

Mas ele

O SR. BELLO pARGA- E volta à própria Comissão?

Quinta~feira
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Art. 5' ...................................................... .
§ 2<:> O mandato da Comissão encerrar-se-á com
a instalação da Comissão subseqüente.
Art. 6' ....................................................... .
§ 1~ Será automaticamente desligado da ComissãO
o membro titular que não comparecer, durante a Sessão
Legislativa, a quatro reuniões consecutivas ou alternadas que tenham sido convocadas para votação de
matéria~

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Volta, pelas
dúvidas suscitadas em plenário.
·
O requerimento é _regimental.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer
sentados. (Pausa.)_
Aprovado.

Aprovado o requerimento de adiamento da votação para
reexame da matéria pela Comissão de Constitufção, Justiça
·
e Cidadania.

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) a palavra ao nobre Senador.

Concedo

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB - BA. Pela "ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, eu voto contra. V. Ex• vai verificar que isso criará um· pi'e~derite~ Se
alguém quiser protelar a decisão de qualquer projeto, vai
usar esse expediente de requerimento. Dessa forma, o ~Ssunto
volta à Comissão, e não se vota nada!
----- O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nobte_Sin_ador Jutahy Magalhães, a Presidência não tem conio dei~r
de colocar em votação. Cabe ao Plenário, soberaoamenté,
decidir sobre o requerimento. O requerimento baseia~se nO
art. 315, combinado com a alínea "a" do _art. 269 do Regimento
Interno, que prevê adiamento de votação de matéria para
efeito de reexame de comissão, quando há dúvida sobre ela
em plenário, e o Plenário votou favoravelmente~ F_iCil-registrado, entretanto, o ponto de vista de V. Ex• ·
O art. 372 do Regimento Interno diz textualmente:
"Aplicam-se à tramitação da proposta, no que couber, as normas estabelecidas neste Regimento para as
demais proposições."

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Srs. Senado·
res, a Presidência comunica ao Plenário - pela il'npàrtância
da matéria- que, em reunião da Comissão Diretora, hoje,
foi aprovado o Projeto de Resolução, cuja tramitàção dependerá, por alterar norma do Regimento Comum, de aprovação
também da Mesa da Câmara dos Deputados, modificando
a Resolução n' I de 1991 (CN), que dispõe sobre a Comissão
Mista Perm,nente a que, se refere o§ 19 do art. 166 da Consti- ·.
tuição Federal, nos seguintes termos:
"Art. 1' a Resolução n' 1· de 1991 (CN) passa
a vigorar com as seguintes alterações:
.·
Art. 3<:> Refere-se à Coniissão de Orçamento: com~
põe-se de 60 membros titulares, sendo 45 D~putados
e 15 Senadores.
Parágrafo único. -Os Suplentes serão e~ número
de 20, sendo 15 Deputados e 5 Senadores.
·

/i.. _

Art. 79 Anualmente, será renovada a totalidade
dos membros da Comissão.
Art. 10'···················································~··
§ 5<:> Na designação dos relatores parciais ou setariais da Lei Orçamentária Anual, deverão obedecer
as diretrizes programáticas, ·não podendo exceder o
-número de quinze; será adotado o critério de rodfzio
de forma que não seja repetido, no ano subseqüente,
') mesmo relator para a mesma unidade orçamentária.
Art. 3<:> Acresce:nta-se o parágrafo 2<:> ao artigo 11,
enumerando-se o parágrafo único como parágrafo 1<:>
Art. 11. ................................................... ~ ..
§ 2" Fica limitado em 50 o número de emendas
que cada parlamentar poderá apresentar ao Projeto
de Lei Orçamentária Anual, obedecídos, rigorosamente, os critérios estabelecidos na_ Lei de Diretrizes Orçamentárias e no parecer preliminar do Relator-Geral.
Art. _39_ Essa resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário."
Como afirmamos, a tramitàÇão desse projeto de resolUção
_dependerá, agora, de aprovação do texto do mesmo pela Comissão Diretora da Câmara dos Deputados, por se tratar de
projeto de resolução que tenta modificar o disposto no' Regimento Comum do Congresso Nacional.
A Presidência também deseja lembrar que esta decisão
da Comissão Diretora foi precedida de uma reunião, realizada,
oi'Uem, no gabinete da Presidência, com a presença de todos
os Líderes de partidos. S. Ex~s anuíram em que as próprias
Mesas das duas CaSas dispusessem sobre um assunto em projeto de resolução, em vez de caminharmos para uma Comissão
Mista Interpartidária - como se tinha anunciado - pela ur~ência de que se re~este esta reforma, tendo em vista que
já se encontra no COngresso Nacional, encaminhado pelo Sen_hor Presidente da República, o Prõjéto de Lei de -Diretrizes
Orçamentárias. Pela Constituição-Federal, ele terá que ser
votado até trinta de junho do próximo ano, sob pena de prorrogarmos os trabalhos legislativos pelo recesso de julho bem
como alguns projetas de lei relacionados com a abertura de
créditos suplementares.
O Sr. Esperidião Aolin- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão oi'dem.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) a palavra a V. EX'

1

Concedo

I)

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS -'-- SC. Para uma
qUestão de ordem. Sem revisão do orador:.) -Sr. Presidente,
peço a palavra para fazer uma observa:Çãb a respeito do teor ""\
da nossa parte da resolução, lida por v: Ex•
Desejo fazer registrar nos anais da ·casa- a minha convicção de que V. EX" acaba de praticar um ato político e·Rd~inis-
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trativo da maior irriportãncia. Todos vivelnos participando
de queixas e, até mesmo, da ira da sociedade, em função
das fraquezas das normas que regem o· fundortamento da
Comissão Mista de Orçamento. Ainda que o teor do que
V. Ex~ leu esteja sujeito ao aval da Comissão Diretora da
Câmara dos Deputado_s, devemos registrar que o Senado Federal deu um passo da maior importância qualitativa para
reduzir o largo espectro de possibilidades, de facilidades que
causam tanto escândalo à sociedade e afetam tão gravemente
o Congresso Nacional.
De sorte que não quero silel'}Ciar, e, iridependentemente

do que a Câmara dos Deputados fizer, desejo registrar a minha
convicçãO de que estamos cuniprindo C6in ó hosso -dever.
A Mesa presidida por V. Ex• também o está fazendo, tentando
restringir - -impossibilitar é impossível - a tormenta que
todos os anos se abate sobre a elaboração_ da peça orçamen~
tária.
Ocorrendo isso nesta sessão, em decorrência do deliberado ontem, na reunião de Líderes, desejo con-signar o meu
apoio à decisão de V. Ex~ e enaltecer o trabalho - do qual
participei _:_--liderado pelo Senador Chagas Rodrigues. No
ano passado, ·relacionamos essas medidas saneadoras corno
úteis e indispensáveis ao melhor funcioriãrilCnto da .Comissão
de Orçamento.
Coilsldero~me na obrig(lção de fazer este registro e_ espero
que a Câmara dos Deputados respalde, ou até aprimore, o
texto da nova resolução que V. Ex~ deu a lume.

Abril de 1993

Câmara dos_ Deputados para apresentação formal no Coo~
gresso Nacional.
Venho à tribuna neste instante~ Sr. Presidente, para comunicar ao Senado Federal e à própria opinião pública brasi~
leira que a Comissão Nacional do PMPB, a EJJ:ecutiva Nacio~
nal do PMDB, reuniu-se na manhã_de hoje para tomar conhecimento da carta-renúncia do Presidente Orestes Quércia~
que, depois_ de haver exercido exemplarmente a direção máxi~
ma da nossa agremiação, entendeu de se afastar desse cargo
por fatos que foram explicitados na sua missiva.
A ComisSão Executiva resolVeu -expressar o seu iecõnhe~
cimento ao extraordinário trabalho desenvolvido pelo ex~Go
vernador de S~o Paulo quando dírlgiu a nossa agremiaç-ão,
inclusive fazendo cumprir um desempenho nOtável na-s eleições de 1992, quando o PMDB elegeu cerca dei. 700 prefeitos
e uma legião signíficativa de vereadores, ao lado daqueles
fatos de todos conhecidos que conduziram à inodernização
da estrutura organizacional do nosso Partido.
Quis, portanto, a Comissão Executiva, no instante einque o Dr. Orestes Quércia se exonera da presidência do Partido. levar~ lhe o testemunho do nosso reconhecimento por tudo
quanto lhe foi dado fazer nesse lapso de tempo em favor
do avigoramento das hostes peemedebistas de nosso País.
-- À nota, Sr. Presitierlte, é do seguinte.teor:

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a palavra V. Ex~

"'A DIREÇÃO NACIONAL DO I'MDB, reunida
- oficialmente após a renúncia de seu Presidente, campa~
nheiro Orestes Quércia, dirigindo~se aos seu filiados
e à opinião pública nacional, vem manifestar o que
-se segue:
1. O PMDB reitera ao companheiro Orestes Quér~
cia iriteira solidariedade a propósito das calúnias e ínjúrias assacadas contra ele e que visam comprometer
a sua honra, prejudicar-lhe a carreira, e atingir a imagem do Partido;
2. O PMDB condena o conjunto dessas ações~
reconhecendo na atitude do companheiro Orestes
Quércia o elevado objetivo de preservar a unidade do
partido; e o faz com a consciência- do relevante papel
que desempenha no equilíbrio institucional, na preservação do processo democráticO e na SUperação da grave
crise económica e social por que passa o País;
3. O PMDB registra e ressalta que, no pe-ríodo
em que exerceu a presidência, o companheiro Orestes
Quérc:ia imprimiu exfràordiriário dinamismo à vida partidária; promoveu ampla participação de todos os setores e bases do partido; estimulou o debate, a renovação
e a modernização programáiiCi;-reVftalizou a estruturaiiltf!rna, _dando-lhe um sólido sentido de organização
e eficiê~~a. em conseqüência· do que o partido obteve
avassaladora vitória nas eleições municipais em 1992,
reafirrriando a sua condição de maior força política
nacíonal.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -ÇJ;_ Como líder.
Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, antes de me reportar à
comunicação que desejo fazer à Casa, como Líder do PMDB,
desejo também reiterar os aplausos que tornei púhlfcos, na
noite de ontem a V. Er, durante a reunião de Líderes. Naquele momento, anunciou~se a reestruturação da Comissão de
OrÇamento, dentro desses padrões regimentais, agora explicitad_os no projeto de resolução, já submetido ao exame da

4. O PMDB faz saber a todos os seus filiados que
fica mantida a data de 30 de maio para realização da
convenção que elegerá o novo Diretório Nacional, bem
assim a decisão da Executiva, delegando a9s Diretóríos
Regionais ã tarefa de definir a ·composiçã:o do futuro
Díre:tóriO Nacional.
A Luta Continua!''
AsSinam a nota os dois Vice-Presidentes, Jarbas Vasconcelos e José Fogaça, os Líderes na Câmara e no Senado e

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~Nobre Senador Esperidião Amiri", devo ressaltar o projeto de resolução
que acabo de anunciar, para que seja registradonos Anais.
Ele não decorreu, como sabe V. Ex\ de uma decisão solitária
do Presidente; decorreu, sim, de uma decisão coletiVa do
Senado Federal. A decisão da ComissãO Diretora, p-or unani~
midade, foi precedida de uma reunião do Colégio de Líderes,
do qual fez parte V. Ex\ com uma participação ativa nesse
assunto. O nobre Senador sugeriu que fosse levado em conta
o que foi feito, ou seja, o teXto original de um trabalho realizado numa comissão da qual foi Presidente o nobre Senador
Chagas Rodrigues e da qual participou V. Ex•
A Presidência acaba de tomar conhecimento de que o
Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, o DepUtado Inocêncio Oliveira, recebeu, há pouco, oficialmente, o projeto de
resolução aprovado pela Mesa do Senado. S. Ex~ se dispõe
a reunir, se possível ainda hoje, a Mesa da Câmara dos Deputados para tentar aprová~lo, a fim de que possamos_ iniciar,
urgentemente, a sua tramitação no plenário do_Congresso
Nacional.
O SR. MAURO BENEVIDES -Sr. Presidente, peço
a palavra para uma comunicação inadiável, como Líder ..
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praticamente todos os integrantes da Comíssão Executiva Na:;
clonai do PMDB.
- ·
Era essa, Sr. Presidente, a comunicação que desejava
fazer ao senado e à opinião pública brasileira, eXpres-sando,
neste instante, em nome dos Senadores ql.!e integram nossa
Bancada, a manifestação de reconhecimento ao-trabalho notável que durante quase dois aoQs realizou à fre11te do PMDB
o ex-Governador Orestes Qrie!Ci_a.
- ___ .. --~No dia em que a carta de S.- Ex~ chegou_ à5--0:iâQs- -do
Secretário-Geral do partido, com recomendação para que ela
fosse entregue a mim próprio, Líder no _Senad.et, e ao Líder
na Câmara, Deputado Gene baldo Correia; fiz questão de levar
ao Dr. Orestes Quércíã~o ftOssó"s_êti_tiQj_~iltO Sóbretudo de reconhecimento a tudo_qtianto lhe fora dado fazer em favór do
fortalecimento da nossa_ agremiação partidária.
Aqui, portanto, Sr. PreSidente, fica registra9-a a decisão
unânime da ComiSSâó_Exe:çutiva N?cional do PMDB, expressada na nota que acabo de ler.
O Sr. Odac:ir Soare~- _Sr. Presidentet peço a palavra
como Líder.
Q SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Tem V.
Ex~ a palavra.

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO: Corno Líder,
pronuncia o seguinte discurso. Sem~_revisão do orador~) Sr. Presidente, Srs. senãdores, antevejo para muito em breve
o reaquecimento dos debates em torno da ç_stabilidade dq_s
servidores públicos - instituto para· muitos polémico. -para
outros simplesmente into_cável e inegociável.
A lenha na fogueira foi lançada pelo Deputado do PT,
José Genoíno, ao-declarar-se, dias atr~s, francamente favorável à extinção da _estabilidade.
As chamas. cresceram com a posiçâo assumida pelo Ministro Walter Barelli, também ele petista, quando pregou uma
estabilidade relativa para os servidores_.
SegUndo declarações_suas, "a estabilidade deve estar assegurada para aqueles que exercem funções típicas de governo,
tais como juízes, policiaiS federais e os diplomatas. Os -demais
servidores devem gozar de uma estabilidadt:, rela~iva., sujeita
a regras que têm que ser definidas através de um amplo deba~
te".
Mas o fogaréu poderá ser intensamente atiçado com a
proximidade da revisão constitucional, quando a Ministra Luíza Erundina há de, certamente, reafirmar sua posição já anunciada, mas por hora esquecida: também ela abertamente a
favor da abolição - pelo menos parcial - da estabilidade
dos trabalhadores do setor público.
O im.pãClCfprbduzido por tais pronunciamentOS-no -ãmbito
do funcionalismo público foi bastante negativo, podendo assumir proporções imprevisíveis, chegada a hora da_ tornada de
posições definitivas.
Habituados, já, a serem tangidos pelaslideránças Sindicais petistas~ ao longo das ruas e praças de nossas capitais~-
vociferando contra o tratamento recebido pelo poder público
e brandindo suas candentes reivindicações, largos-contingentes
da burocracia militante davam impressão de terem encontrado
abrigo estável sob as asas protetoras da CUT ou do Partido
dos Trahalhadores.
·
·Esse idílio, porém, nascido da convivência com os compànheiros petistas nas passeatas e nas· ãSserii.bléias de classe,
se ainda não se desfez, sofreu um fort_e estremecimento após
essas declarações tão decepcionantes quanto inesperadas. Ele
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poderá mesmo chegar à ruptura total, se a_Íiinistra Erundina
fincar pé em sua -posição contrária à estabilidade dos functonários públicos.
Por dra, a Ministra ate que vem sendo bafejada pelos
ventos que sopram a seu favor, desde que, ao levar de vencida
a batalha do reajuste, colheu sozinha os louros da vitória,
tend9 arrebatado até os títulos inusitado.s _de musa, e de.raioha.
dos_ Serv_idores públicos.
___ _ - _--._
_-Toinã-se, por tudo isso, realmente difídf imaginai a Ministra Erundina trocando a imagem, a um só- tempo triunfante
e lírica _de rainha-musa, pela face carrancuda de verdugo,
tal como a assumida, tempos atrás, pelo ex-Ministro João
Saqtana,_ quando s~rvido~es foram defepestrados aos montes,
a despeito da vigência do estatuto da es~abilidade:
·
_E preciso, porém, que desde já sejam tranqüilizados e
poupados de inquietações desnecessárias os laboriosos servldores_da União. Essas teses petistas, coritrárias à estabilidade,
jamais hão de prosperar, tal como vêm sendo propugnadas.
O Sr. Valmir Campelo- V. Ex• me permite um aparte,
nobre Senadqr _Odacir S~ares?
O SR. ODACIRSOARES -Com muito prazer.
O Sr: Valmir Campelo- Nobre Senador O_dacir Soares,
quero hipotecar solidariedade ao_di!;!curso que V. Ex~Iãz hoje ..
Tudo o que o nobre Senador está .. dize.ndo hoje a respeito
da Secretaria de_ Administração Federal é verdadeiro. Está-se
criando - eu _diria_- um terrori$mcl dentro daquele órgão
co.~ relação ao problema_ do_ seryidor público. Eu estava inseri-~
10 hOje para falar s_o_bre o problema dos apartamentoS- fundo-_
_ nais que os servidores públicos de Brasília ocupam. Infeliz-~
mente~ não vai ser possível. Tratarei desse assunto amanhã,
quando farei várias denúncias ~ respeito do que vem acontecendo no âmbito da referida ~cretari_a nq que diz "respeitO ao terrorisi:no branco que está sendo feito, amedrontando_
inclusive· o servidor público com sumária demissão. Expresso,
portanto, minha discordância com r~lação ao que vem oc_urr_e_lido. O servidor público_é __um trabalhador como qualquer
ou_tro. AliáS·, ~pertence a um dos segriieritós mais sofridos,
pois seus salários vêm sendo giadativamente achatados. Não
pode, portanto, uma Secretária de Administração Federal,
que tanto tem com que se- preocupar, fiCar pregando terrorismo brartco atemorizando o servidor público. Parabenizo
V~ Ex~ pelo pronunciamento que faz na tarde de hoje aqui
no_Senado Federal.
-0 SR. ODACIR SOA_RES- Agradeço ao nobre Senador
Va.l_m.ir.CamjJelo o aparte que vem_ reforçar ·a argumeDtaçã()
que procuro externar neste discurso. Na realidade, a questão
da estabiliQ.ade._deve ser colocada_no momento adequado corno
uma posição de Governo e não como uma posição de se tores
do Governo. Discordo inteiramente da posição expressa pela
MiiiíSJra-Luíza Erundina e_ pelo DepUtado José Genoíno no
sentido de abolir-se totãhnerite a estabiliQade do_servidor p~_:
blicO. Também sou contra a tese do Ministro Walter Barelli
nó sentido de se restringir ã estabilidade, tornando-a parcial.
Essa é uma questão que. conforme ressalta V. Ex\ SenadQ_r Valmir C3mpelo, deve ser objeto d_e ampla discussão,
de _ampla reflexão da sociedade. Jiá algum ternp9 1 eu lia_ um-ai"tígo de um importante articulista deste País, c_om re_ferêf!ci_~
especificamente a essa ques~ão de haver semdo:es de"Il_lats
n;l_Administração Federal D1reta quando, n~_ realidade, ISSO
não é verdadeirõ. O número de servidores públicos federais
no nOsso País, quer :Oã Administração Direta, nas autarquias
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ou nas fundações, está aquém das necessidades do Estado
prasileiro. Talvez haja excesso neste ou naquele setor, mas,
do ponto de vista geral e absoluto, o mímero é inferior ao
tamanho do Estado brasileiro, mesmo considerando-se_ esse_
processo de privatização.
Agradeço a V. Ex~-0-ã.pã.tte.
O Sr. Magno Bacelar- Permite-me V._ Ex~ um aparte?
O SR. ODACIR SOARES- Concedo, com muita honra,
o aparte a- v. Ex~
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O SR. ODACIR SOARES- Ouço V. Ex', nobre Senador.

O Sr. Cid Saboia de Carvalho - Senador Odacir Soares,
o tema que V. Ex• aborda demandaria um dia de debate
e não apenas alguns minutos. V. Ex• tem razão. A Mirlisrta
Luíza Erundina e o Ministro Walter Barellí incOrrem mifua
infelicidade e numa impropriedade que contrariam a fili3ção
partidária deles. Na verdade, a estabilidade é um direito inerente a--cidadania do servidor público. É a garantia contia
a ã.Ibitra:riedade do Estãdo. É a garantia diante das nuanças
O Sr. Magno Bacelar~ Nobre Senador Odacir So.ares,
políticas que possam afetar a Administração Públicã..·Â estabf-Qesejó congratular-me com V. Ex1', em meu nome e do meu
lidade_não existe por acaso, mas corno atributo imposto pela
l,'artido. O servidor público brasileiro, sempre mal remune- - própria sociedade. É a garantia desejada por Constituintes
I;IÓO e, agora, sob a guerra fria de ameaças e de puniçõ~s.
de várias épocas, cerno os de 1946. de 1967 e os _de 1969,
~em sendo bode expiatório para justificar muitos desmandos.
quando foi editada a Emenda Constitucional n~ 1. É a garantia
y. Ex~ conta com o apoio, como disse, do meu Partido e que o servidor tem para ficar imUne- às arbitrariedades que
weu, individualmente. Ha~eremos de formar _!ileiras ~esta
porventura venham a ser cometidas pelo Poder Executivo
Çasa, porque, tendo em v1sta que esta é uma- das mruores
ou pela autoridade a que estiver subordinado o funcionáiíoçpnquistasda Constituição de 1988, teríamos que, peló menos,
público. É de grande infelicidade quando o Ministro do TrabaCQ>IDO disse V. Ex~. partir de uma decisão de Governo e reexalho. ou a Secretária da Administração pregam o fim da estabiliminá-la na revisão constitucional. Parabéns a V. Ex~
dade, porque isso é vocação -nazista. Essa insegurança do
cidadão serve às teorias de Mussolini, de Hitler. O cidadão
O SR. ODACIR SOARES- Agradeço ao nobre Senador
inseguro atende a um determinado tipo de estado que não
\{agno ~acelar o -~p_arte. _ _____ _
Na realidade, algumas vozeS Seleváriüim contra_ a estabili~ é o que queremos, _que não _é _o que o Bi-asil deseja; não
Çlade, e essas_ voz.es re-speitáveis expressam posições partidá- é o Estado constituído a 5 de _outubro de 1988. Lembre V.
E~ que, na Assembléia Nacional CoriS"titiiinte, hav1ã proporias, como o caso ·específico do Partido dos Trabalhadores.
situras de estabilidade do empregado da rede privada com
Todos os três citados por mim são militantes influentes, são
líderes, administradores do Partid.o dos Trabalhadgres. e essas três meses de serviço, defendida exatamente pelos que não
colocações são feitas ao _ã_nepio da Constituição, como disse querem, a nenhum: título, a estabilidade do servidor público.O emprego é património. Se--estUdarem o Direito -Ãdminiso Senador Valmir Campelo, pregando o terrorismo.
o serVidor público desavisado pode ser levado a entender trativo, se forem à obra de Hely LopesMeirelles, por exemplo,
que a estabilidade pode ser abolida em seu prejuízo, o que irãõ _surpreerider-se com determinadas questões levantadas
é inteiramente irnpráticável. Só se pode tratar ·da questão e soluções indicadas sobre o cargo público e os seus ocupantes.
da estabilidade a partir do momento em que uma política V. Ex~ tem razão rió episódio, que tràz ao conhecimentO do
nova for adotada, no momento em que uma nova norma Senado Federal e sobre o que irei -reportar-me noVamente
constituciOnal for ins-eriõa.no texto da Constituiç4o, rrt~s dali em outra oportunidade, para aprofundarmos o nosso repúdio
para frente. Qualquer modificação não pode alterar a norma a essa tentativa nazifaSCisia de acabar com·a-.estabilidade.do
que se refere a uma sit:ua:ção jurídica perfeita -do ponto de servidor público.
vista constitUcional.
O SR. ODACIR SOARES_~ V. Ex• tem_ razão, nobre
- De modo que o Senador Valmir Campelo foi muitO feliz Senador Cid Saboia de carvalho, até porque a estabilidade
quando disse que se prega;-o terrorismo, o qüe tãmbém- diz integra a independência do servidor público, a sua isenção
V. EX'
e a austeridade_._com_que __ele trata os in,teresses do Estado.
Lembro-me muito bem que, ainda na época do Governo- Por ou.tro lado, ao contrário do que se diz, a estabilidade
Collor, através de uma política de modernização do serviço também já é um atributo do Estado _moderno. À medida
público, colocaram-se dezenas de milhares_çle servidor~ em que o Estado se moderniza, o servidor precisa ter independisponibilidade. Num primeiro momento, -pretendia-se não dência para praticar os seus atos de ofício, pois se o servidor
os remunerar; mas como a Constíti:Jição é clara nesse sentido, não tem independência para praticar os atos relativos à função
ao determ_ina:r:_ que toda disponibilidade seja remunerada, o que desempenha, nesta mesma medida o Estado não se moGoverno te_nninol.l_ãs~~guiando" aos Servidores nessa ·situação derniza.
a percepção da remuneração funcion-al.
-~~Sr. Presidente, peço a V. Er permiSSão para concluir
Feitas essas considerações, concedo o aparte ao nobre o meu discurso.
jurista e Senador Cid Saboia de Carvalho,
Não prosperam para os servidores que ingressaram ou
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -Nobre Sena- ingressarem no ~erviço público, enquanto em vigência o art.
dor Odacir Soares, a Presidência cumpre a obrigação regi- 41 da Constituição, cOmbinado com o art. 18 do Ato das
mental de informar que V. Ex• já ultrapassou, e muito, o Disposições ConstituCionais Tran-sitórias, porque esses dispoi sitivos constitucionais os colOca- ao abrigo de qualquer veleitempo de que dispunha, porque está falando como Líder.
dade tendente a postergar as cláusulas contratuais que regulaO SR. ODACIR SOARES -Sr. Presidente, peço a V.
ram o seu ingresso e sua- progressão- no serviÇo ·pUblico da
~ Um pouco de compreensão, pois jã VOu concluir. Serei
União.
grato a V. E~ pelo tempo que me conceder a mais.
Também não hão de prosperar na revisão constitucional,
O Sr. Cid Saboia de Carvalho - Permite-Me V. -Ex• já que as propostas de supressão da estabilidade, até aqui
um aparte?
apresentadas, não lograrão quorum probatório no Congresso,
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a menos que elas con-dicionem sua aplicabilidade somente
aos funcionários que ingreSsarem no serviÇo público após a
entrada em vigor do dispositivo constitucional revisado; a: menos-que a Ministra Erundina consiga tornar Palatável, inclusive
para seus correlígioiiários, a idéia de uma estabilidade parcial,
que preserva os funcionários eStatutários e (Jue deixa ao desamparo o-·contihgente residual de celetistas das empresas
estatais e sociedade. Ue economia mista; a meiioS que O MúiiStro Walter Barelli consiga desfazer as dúvidas que cercam
as sutilezas de_ sua tese da estabilidade relativa.
É preciso, por exemplo, que S. Ex~ aclare por que um
policial federal, ao prender um traficante ou ao vistoriar ·as
maletas de um turista, dá cumprimento a .. funções típicas
de governo", ao contrário de um médico sanitarista que, ao
implementar um programa governamental de saneamento básico, nem por isso, segundo os critériOS de Barelli, estaria
desempenhando "funções típicas ·cte governo"; ou por que
um juiz, ao exarar sentença- sobre falência fraudulenta, está
em pleno exercício das tais· "funções típicas de gOverno",
o que não acontece com um professor nomeado para exercer
a docência em uma universidade, em cumprimento ao preceito
constitucional que obriga o Governo a prover a educação
da juventude; ou~ finalmente, por que um diplomata, ao negociar acordo comercial com funcionários de outro país, exerce
"funções típicas de governo", não sucedendo o mesmo com
um executivo da área_fazendárii:t, que,-pelo_s critérios sugeridos
pelo Ministro do Trabalho, mesmo negociando com pessoas
jurídicas o pagamento dos débitos destas ao Erário, nãõ -eStaria
exercendo "funções típic3s de governo"~
Se tudo isso Oão for mu{to bem acl"arado, se também
não o for a posição mutante de José Genoíno, f<ivorável à
estabilidade. na Constituinte e a ela cont_rário naS VésperaS
da revisão constituciOnal, entendo que o· racha provocado
no Partido dos Trabalhadores, quando foram anunciadas essas
propostas, será suficie-rite para barrar a progressão das teses
da Ministra Luíza Eiundina, do Deputado José Genofno e
do Ministro Walter Barelli.
Em suma, Sr. Presidep.te, e por tudo isso, entendo que
as contradições programáticas do Partido ~os Trabalhador~!:;
poderão amea-çar, jamais remover a estabilidade dos -servidores públicos, sobretudo daqueles que, até a _data da revisão
constitu_cional, gozam de jure e de facto desse irremovíVel
status.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o. discurso do Sr. Odacir Soáres q Sr.- Ffumberto Lucena, Presidente, 4eixa a cadeira que é ocupada
pelo Sr. Carlos Pptroçfnio, Spuplente de Secretário_._

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Antes de dar·
mos continuidade à lista de oradores, a Presidência solicita
a todos os Srs. Senadores que permaneçam em plenário-, Porque, após o encerramento desta sessão, teremos duas outras
sessões extraordináriã.s-;lriclusive para apreciação- de indicação
de autoridades.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, recentemente, o Presidente Itamar Franco
apresentou à Nação um plano abrangendo questões ·da economia e itens -necessárioS à estabilidade social que foram encaminhados à Câmara dos Deputados ~ ao Senado Federal, corn
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o objetivo de tirar o País da pasmaceira geral em que se
encontra. Este plano não trouxe atropelos· c_0mo os planos
do passado; não trouxe congelamentos nem a preocupação
que os setores econômicos e todo o povo brasileiro tiveram
quando, em planos anteriores, houve congelamento até dos_
seus recursos.
--- -O plano, por muitos elogiado e por muitos criticado,
ainda está em discussão pela sociedade, e foi este clima que
hoje se_estabeleceu aqui no plenário desta Casa, quando vários
Senadores falaram sobre o assunto.
Dentro deste clima, trazemos ao conhecimento da Casa
o PEC __~ Plano de--EStabilização Com Crescimento. O que
é e quem fez o PEC? O PEC est;Uendo apresentado pelo
Instituto Atlântico, que nada mais é do que uma associação _
de empresários, economistas_, pensadores, trabalhadores, enfim, gente de todos os matizes_ do nosso tecido social, que,
juntos, elaboraram um projeto que agora apresentam como
sugestão ao Governo, que objetiva dar au Brasil o take-off,
ou seja, o cresCime-nto, a estabilização com crescimento.
Na composição do Instituto Atlântico, destacamos Paulo
Rabello de Castro - presente hoje na tribuna de honra autor da parte económica; Paulo Carlos de Brito, Thomaz
Magalhães, Roberto de Carvalho, Diogo Figueiredo. Jonas
Suassuna, Aspásia Camargo, enfim toda uma plêiade de intelectuais e empresários que estão colocando à disposição doGo:v:emo as suas merites e as suas inteligê-nciaS, com o objefiVó
de fazer com que o nosso País tenha realmente o futuro que
merece, o futuro de uma grande nação.
O Plano constitui um projeto nacional, apresentado numa
Cartilha muito bem elaborada, inclusive com ilustrações do
Ziraldo, fácil de ser lida e entendida .e com idéias fabulosas.
A proposta começa com a idéia da criação de um Banco
Central autónomo, apresentada ao Senhor Presidente daRepública há dois dias por um grupo de juiiStas e economistas
do Instituto Atlântico. Na realidade, ela é um primeiro e
iinportailte passo para estabelecermos um projeto nacional
que conduza o Brasil ao rol das nações mais desenvolvidas.
A idéia está contida no Programa de EstabiliZação com Crescimento- PEC, e busca·, exatà.mente, fazei- com que esse Banco
Central autônomo não fique sujeitO à Vontãde do Presidente,
da República- ou dos políticos brasileiros.
-A- autonomia do Banco Central- estabelece um regime
monetário e fortalece a moeda- iníci(fdo processo de estabilização. Com ela, setá possível estabelecer um regime permanente para a moeda brasileira, hoje -iDe:Xistenfe, ViSiindo o
seu fortalecimento e viàbilizando um projeto nacional estratégico para o País. Com a autonomia, o Banco Central não
mais estará finanCiando o Tesouro Nacional, especialmente
para a rolagem das dívidas públicas nas diferentes esferas
do Governo: União, Estados e Municípios. Subordinado ao
CongresSO Nacional, que, em última instãnéJ.~a,-é quem decide
sobre o Orçamento da União, suas fontes de financiamento
e a programação monetária, sempre -em ·articUlação com o
Ministério âa Fazenda, o Banco Central autônomo fica: libera-do: das imensas pressões que, tradicionalmente, o impedem
de exercer efetivamente suas funçõeS -priri:tordiais de guardião
da moeda, símbolo da soberania nacional.
-Este Projeto também traz, como sugestão, como uma
idéia maravilhosa, o grande acerto das contas públicas, que
é o segundo passo para a estabilização e a retomada do clima
de confiança. Não pode um pafs progredir sem que haja confianÇa no governo, sem que haja esse clima genériCo de confiança. Por -isso, o PEC apresenta um itCm espeCifiCO sobre
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acerto de contas públicas, idéia, ·aliás, muito bêm expressada

do co:ffio a grande fonte de resseguro-saúde para os chamados

no projeto. Seria um grande encontro de contas, ou seja,
granâes riscos ..
o cruzamento de todas as dfvíd<;ls e créditç.s da Uni~o, dos
S~rão as prefeituras as grandes beneficiárias desse prograEstados, dos fundos.. sociaiJi _e _até dO- público. Seria, enfim,
ma soCial, já que as· recursos lhes ..serão repassados pela União,
um grande acerto, ·zerando-se tudo. A partir daí, começaria
bem como os programas de auxfiio-desemprego e de atendio progresso realmente, sem as dívidas que hoje temos. menta aos menores carentes. Verificamos que Cã.da dia perO Plano compreende, também, uma reforma tributária,
dido representa mais crianças nas ruaS, mais insã.tisfaçãà, mais
grita por separatismo. Portanto, não há tempo a perder.
que restabeleceria o princípio federativO, privilegiando Estao PEC, um ·programa· íilleligerite;- eStá seftdo oferecido
dos e Municípios e Viabilizando a retomada do crescimento.
Desatando o grande nó das contas públicas, que hoje impede
ao Governo Federal por empresários e intelectuais do Instituto
a elaboração de qualquer plano de governo consistente, será
Atlântico, uma plêiade de pessoas que se preocupam com
possível implantar uma reforma tributária que priVilegie Esta0 Brasil, um país que tem jeito. AS sugestões aqui expostas
dos eMunícípios, restabelecendo o efetivó princípio Iederativo __ JiãO viáveis, porque já deram certo eni outros países. A Alemae-gerando recu_r_sos para os programas sociais e eStímulos para- nha, por exemplo, ontem, era um país em guerra, com ditadunovos investinientoS piCfdutivos por parte do setor privado,
ra e hiperinflação; hoje, é a terceira potência económiCa munpois o clima de confiança daí resultante eliminará de vez com _dial, com moeda forte e justiça sociãl. o Japão, ontem, sofria
uma das mais importantes preSSõe::nnflacionáriãs, causada
ca_tástrofes, destruição e inflação; hoje, é a segunda potência
pelas incertezas dos agentes econôroicos, que se refletem prihe~nômica mundial: tem uma moeda _(arte, consegUiu acabar
cipalmente nas altas taxas de juros, atraindo consigo recursos
com a inflação e é considerado, hoje, uma tribo eletrônica,
internacionais para o Brasil. Quer di_zer, havendo confiança,
pois dispõe de alta tecnologia. A Itália, ontem, era um país
_conseguiremos trazer-recursos internacionais.
-com guerra, inflação e uma economia subdesenvolvida; hoje,
seria;- ainda, iiitiã reforma tributária que-redU.ztria o rtUcresce aceleradamente, recuperando seu parque industrial e
mero-de impostos e suas_alíquotas e propicíaria Uiifadescentraporigo fim à pobreza. Exemplos existem, seja na Europa ori
lização maior da gestão pública. Menos impostos e alíquotas
na Asia, seja ali, em nossa vizinhança, em países como o
menores resultarão em fiaiS arrec:3.dação e menos spnegação.
Chile~ a Bolívia e outros.
Louyo ·enormemente esse grupo de brasileiros· que se
Na verdade, Srs . .Senadores_ ~,Sr, Presidente 1.• uma reforma
tributária modema deve contemplar três tipos de ifupostos:
preocupam com 0 nosso fu_tUro; -e peçó aõs nossos dirigentessobre a renda, em nível federal; sobre o consumo, em nível
que, _conscientes da nossa humildade, vejam com atenção 0
estadual; e sobre património, em- níVel municipal.- POdemos
projeto e as idé ias nele contidas. Se aproveitadas, elas poderão
admitir outras duas fontes de arrecadação tributária: sobre
_ajudar o nosso País a sair da pasmaceira e da miséria -em
o camércio exterior, estabelecendo os equilíbrios necessários
que se encontra, buscando a solução dos problemas e realizando o seu take-off, ou seja, o seu desenvolvimf?nto. Assim,
das transações externas do País, e os impostos Sobre os energéticos, vícios e eventualmente automóveis.
poderemos ter, finalmente, o BraSil que todos queremos para
O PEC prega, ainda, a retomada do crescimento auto-susos nossos filhos e netos: o Brasil potência.
tentado, que passa, principalmente, pelo resgate da dívida
Parabéns à Diretoria e aos CQ_l.JlpanheíroS do Instituto
social, hoje estimada em 600 bilhões de dólares. Trata-se da
Atlântico. De acordo com 0 seu cronogr~a. hoje foi 0 dia
da apresentação da cartilha. Em seguida, ela será levada ao
dívida que o País_ tem_ para com o seu tecido pSicossociaL
Com certeza, é necesSário que essa dívida seja paga.
conhecimento do Clero, da imprensa, dos militares, do LegisEis a·í um· programa consistente de. estab,·l,·zação econõ- hoje --- dos partidos políticos
lativo -como estã aContecendo
míca: um grande acerto de contas, uma refq_rma tf!"J?~tária
e do JudiciáriO. Pretendemos fazer geStões junto ao LegiSlatransparente, desestatizante e de alto _cunho social. Um pro_- tiVO: Inclusive por- ticasião da refO:ima constitucional, vamos
grama de estabilização com crescimento não poderia descuidar tentar influir ·naS -deCisões e _mostrar que o PafS te_11;1 jeito~:_
da enorme dívida social, consubstanciada na total falta de
basta que haja von~ad~ política, decisão e coragem.
proteção ao trabalhador, à ç:ducação, à saúde, à habitação
- e ao trabalhador desempreg&.Jo. _
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o -discurso do Sr. Ney Suassuna, o Sr.
Desestatizar não·s_ignifiCa, apenas~ tráhsférit para o setor
privado ou para a sociedade, através de fundos sociais, o
Carlos Patrodriio, Suplehte de Secretário, deixa a cadeipatrimônio· estatal. Significa, também, conferir ao_ cidadão
ra da presidência, que ocupada pelo Sr. Chagas Rodrimeios de decidir por si próprio, O que- elé certamente fará
gues, r Vice-Presidente.
em condições melhores do que a tecnoburocracia do Estãdo.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
Na educação, por exemplo, com os mesmos recursos hoje
a palavra ao nobre Senador Bello Parga. (Pausa)
inexistentes, da ordem de 8 bilhões de dólares, previstos no
S. Ex~ não se encontra presente em plenário.
OrçamentO e alocados de maneira ineficiente-petó-Esfãdo,
Concedo a palavra ao nobre Sen_ador DivalQo Sur~gy.
seria possível oferecer a cada uma das 35 niilhões de crianças
(Pausa)
brasileiras um cheque-educação mensal no valor equivalente
S. Ex• não se encontra presente em plenário.
a aproximadamente 20 dólares, com o que cada criança, eviConcedo a palavra_ ao nobre Se:I)ador Cid .SaQóia de Çardentemente assistida por seus pais ou résponsãVeis, poderá
valho.
escolher a escola que melhor convier.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE.
Na área de saúde, seria possível, também, oferecer um
Pronuncia o seguinte discurso. S_em reVisão do orador::.) cheque-saúde, estimado em 10 dólares/mês por pessoa, para
assistência médica-; através de uma estrutura privatizada, for-. St._ Presidente, Srs. Se~adores, ontem, da tribuna desta Casa,
abordei alguns aspectos atinentes ap Banco Central. ~oje,
mada por seguros-saúde e cooperativas médicas, tendo o Esta-
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O B:inco da Reserva Federal -esse é o uonie do banco
central nos Estados Unidos da América do Norte - cujo
modelo de independência também é copiado aqui no Brasil
pelos que desejam a autonomia do nosso Banco Central, deu
início a uma política perigosa em 1979, quando adotou princípios liberalizantes e monetaristas e elevou drasticamente as
taxas de juros- eXatamente o que está acontecendO no Brasil
no momento, onde a política adotada pelo Banco Central,
que não é independente, tem elevado sobremaneira as taxas
de jUros, tornando impossível chegar-se à rede hancária sem
ria, que tem trazido um transtor.no muito grande-ao Direito- que seja numa situação de desespero.
Nos anos 80, nos Estados Unidos, as taxas de juros permanacional, ao Poder Ld.gislativo, porque, antes de mais nada,
ne~ceram. ffi.iisltadam:ente elevadas. Mesmo durante a recessão
a medida provisóriã já está em vigor cOmo lei. __
dos anos 82 e 83, Como escreveram vários comentãristas, as
Vejamos, por exeiÍtplo: algumas das últímas medidas protaxas de juros continuaram num intervalo nominal entre 10%
visórias revogam a Lei n~' 8:200. E a medida provisória cai
e é reeditada - já está sendo reeditada pela terceira vez
e 15% e num intervalo real entre 3% e 8%, apesar de uma
a Medida Provisória :0 9 316- pois, sem a apreciação do Conin'flação que, nessa oportunidade, era declinante. Os Estados
Unidos, apesar de toda a sua grandeza, apesar de toda a
gresso, e!itá revogada realmente a Lei n9 8.200, de um modo
opulência do seu capital, apesar de toda a sua modelagem
absurdo, porque não sei como se revoga algo para não se
pôr nada no lugar,
estatal, passaram por uma situação terrível nesse periodo,
exatamente por causa do desregramento dos juros;
Conio Relator. tenho procurado soluÇões, mas o Congresso não tem apreciado a matéria, e iS-so cria uma situação
· ContUdo, nós, aqui no Brasil, queremos imitar dos Estaairtda mais grave para a questão.
doS Unidos exatamente esse desequilíbrio, que tão brutalNo caso do Banco_Central, estamos novamente buscaDdo
mente atingiu a sua sociedade. Foi mesmo preciso que 10
exemplos- no- Japão, nos Estados Unidos. Queremos a
anos se passassem para que a sociedade norte-americana cheindependência do Banco Central, porque nos Estados Unidos
gasse a um consenso. Para se redirecionar o sistema financeirO,
da América do Norte ele é independente. Mas lembro que
de modo que viesse melhor servir à economia produtiva, seria
não temos tantas semelhanças culturais assim cOm o povo
necessária, entãO, uma redução prolongada das taxas de juros.
norte-americano; não temos tantas semelhanças estruturais,
É o que o Banco da Reserva Federal vem fazendo desde
nem institucionais; fnesmo o p'residencialismo ali é diametral- · 1990.
O que o Presidente do Banco Central do Brasil acha
mente oposto ao presidencialismo daqui, que acaba de triunfar
que não tem razão de ser é o que _se faz nos Estados Unidos
nas urnas, ~egundo o resultado do último plebiscito, importantíssii:no para que o povo mariifesiasse a sua voO.tade.
da América do Norte agora: o combate às altas taxas de juros:
Mas notem bem, Srs. Senadores, no plebiscito saiu vito- -No Brasil, imitamos muito o povo norte-americano: é o cabelo, é o ensino do inglês, é o cinema, é a música, notadamente
rioso o_ presidencialismo, e querem interpretar de que modo
o jazz e o rock. Imitamos, mas imitamos tudo atrasado. Quanesta resposta: o povo deseja um presidente forte; o povo
do imitamos o Galaxie, o Landau, já vinham com grande
quer um sistema presidencialista; o povo gosta dessa solução
atraso; quando imitamos um modelo de qualquer coisa, pode!p.
institucional que se adequou à realidade brasileira; o povo
saber que isso está no mínimo com 10 ou 20 anos de atraso.
quer um presidente, não quer um reí; e, tendo um presidente,
O Banco Central do Brasil, hoje, imita o que: chamamos
não quer por sobre ele a predominância do Poder Legislativo,
de banco central dos Estados Unidos da América do Norte,
nem a divisâo- do poder com os legisladores: quer o presidente
com as suas aptidões.
só que imita os erros qUe foram cOmetidos por esse banco
Como, então, num presidencialismo referendado pelo poindependente nesse País, um erro socialmente já superado,
vo, vamos tirar da Presidência da República o controle do
porque -a sociedade americana está noutro capítulo de sua
sistema fírtance'íto e'passá-1o-para o -Banco Central? Eu podevida, noutro capítulo de sua existência.
ria até ser favorável ao Banco Central independente, não
De acordo com o Escritório Geral de Contabilidade exis.:.ü~hfe ali, oS luc-ros estavam chegando a ·uma· situação desmefora a resposta do povo pelo presidencialisnió, -fiói(jue ci povó
quer, na administração, no Estado, iioS Poderes, a figura --dida, capaz de sufocar toda a sociedade norte-americana. Os
maior na pessoa do Presidente da República.
juros estavam sufocando o povo norte-americano, e _urgia que uilia posição fosse adotada de imediato. E foi isso exatamente
Nos Estados Unidos da América do Norte, as institUições
o que aconteceu e o que está acontecendo. ObservandO o
financeiras defrontam-se com problemas de dano moral.
debate que se trava na sociedade norte-americana, poderíaAqueles que assumem as decisões de investimentos são pouCo
mos indagar ago~a dos brasileiros: quanto desse vultoso proresponsabilizados pelas conseqüências dessas decisões -isto
grama social de bem-estar para os banqueiros privados não
é muito importante. Durante a década passada, por exemplo,
será pago pelas camadas pobres? O grande problema é que
a sociedade norte-americana teStemunhou a entrada da 'indúsquem. termina pagando tudo é o assalariado detentor do poder
tria-financeira numa jogatina desenfreada com o dinheiro dos
aquisitivo mais baixo; quem paga tudo é exatamente quem
outros, tudo segurado pelos contribuintes e graças a um banCo
ganha menos.
central, que lá tem outro nome, mas que é independente.
Nos Estados Unidos da América do Norte, o Banco -da
As altas e vertigiriOsas- taxaS de juros reais reformularam a
atiV'idade financeira. Com fofça enorme, eliis jogaram ·as banReserva Federal é a mais imPortante agência finailceü'ã regulacos, as instituições de poupança e empréstimo e as demaís
tórla. No entaiito, c-uriosamente, é a que menos presta contas
de ~Seus ãtos à sociedade norte-ar:nericana, mesmo se consideinstituições financeiras nuiria busca infrutífera de retorno cada
vez mais elevado_ e de lucros a curto prazo.
rarmos as demais entidades supervisoras federais em conjunto.
no Brasil, debate-se muito se o Banco Central deve ser como
é, se deve _ser independente. E nessa discussão sempre se
traz o exemplo do que ocorre na legislação estrangeira: na
Itália é assim; nos Estados Unidos é de tal modo; nO Jãpão
resolveu-se dessa maneira, e o Brasil nunca se deu bem quando
impórtõ1T legislação, IlOtadamente nessa questão atinente às
medidas provisórias. Essa foi uma- mà.importaçãó. Talvez .
um contrabando ideológico mal chegado, no mínimo, um descaminho ideológico. Assim, tivemos, por infeliCidade nossa,
no corpo da Constituiçao, a possibilidade- aa· medida prOvisó-
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Lá, por conta da independência do Banco da Reserva Federal,
até o Presidente da República ignora soluções ad_ota_d_as para
o sistema financeiro.
-Isto pode ser muito correto para os :Estados Un_idos_ da,
América do Norte - onde também não é certo, a socieda,de
já reclama disso - mas é absolutamente errado no Brasil,

onde estamos ingressando numa era de transparência. Queremos transparência, queremos compreender os fatos, o povo
quer ver o que está acontecendo, tudo tem que ser visível
a olho nu, inclusive as questões do sistema bancário nacional;
tudo tem que ser transparente.

Não há de se exigir a transparência apenas da Cãinara
dos Deputados ou do Senado Federal. Há de se exigir a transparência do Poder Judiciário; há de se exigir notadamente ·
a transparência do Banco Central, que, no Brasil, mesmo
não sendo urna entidade independente- porque, inclusive,
seus diretores e presidentes devem ser aprovados pelo Senado
Federal, nomeados que são pelo Presidente da República na verdade, ele legisla a rodo, legisla de modo inadequaQo
para com a sociedade. É um jogo tremendo de regras qUe
o povo não pode acompanhar, e não há quem entenda o
que acontece no sistema financeiro nacional, apesar de o Banco Central do nosso País não_ ser independente.
,
Esse modelo de Banco Central independente, o Banco
da Reserva Federal dos Estados Unidos possui um órgão,
o Comitê Federal de Mercado Aberto, considerado por inúmeros analistas e por muitos setores da sociedade civil e do
Congresso Norte-Americano como uma anomalia da democracia local.
Se os senhores pensaiD que é só no Brasil que há aÕ.offialia
democrática, fiquem sabendo que, nos Estados Unidos, há,
também, muitas anomalias democráticas. Ocorre que as decisões económicas fundamentais estão delegadas a essa instituição pouco conhecida, cercada de_segredos e protegida da
prestação de contas à sociedade - e é isso que querem para
o Brasill A política monetária que se implementa lá está isenta
de qualquer processo -de auditoria, não importa os danos que
venha a causar a curto, médio ou longo prazo à vida dos
cidadãos e à economia norte-americana.
De igual forma, o Banco da Reserva Federal está isento
de prestar informaÇões à sOcied~de sobre seus relatórios de
inspe-~ão, opera~ã~ ou ex~me de situação das instituições financerras. E. o umco·órgao do Governo Federal norte-americano que ·não está obrigado a divulgar as bases sobre as
.
quais assentou suas decisões.
_
É iSso, Sr. Presidente e Srs. Senadores;que qu~re~ Para
o Banco Central do Brasil, no momento em que o presidente
dessa instituição vem ao Senado Federal e faz declarações
que - permitam-me - são altamente estúpidas e desafiam
a inteligência dos Parlamentares. Exemplo disso é a afirmativa
de que os juros é um problema do mercado e que o Banco
Central não deve intervir.
·
Como é que o órgão que baixa normas a cada minuto
não deve intervir nO mercado financeiro, rião -deVe intervir
na economia com normas reguladoras, que levem ao comedimento dos juros, para não sufocar as pequenas pessoas jurídicas, para não sufocar a iniciãti va ·privada? Isso não tem o
· menor cabimento.
O Presidente do Banco Central - que aqui no Brasil
é dependente - faz declarações como es~~.s.. que são _independentes e não encontraram respaldo nos planos do Presidente
da República, porque b Presidente Itamar Franco e tõda sua
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equipe de governo têm alto interesse no comedimento dos
juros, ·para que possainos retomar o crescimento.
Queremos retomar o crescimento nacional. O sistema
da- reserva federal e'stá 'estrUturado para evitar o-escrutírilo
público que dá aos bancos e às outras entidades financeiúls
o direito de preferênCia ila formulação da política monetária.
Isso não cabe no Brasil.
Sr. Presidente e Srs. senadores, o brasileiro quer poder
investigar no DNOCS _quantos poços profundos fez o Deputado Inocêncio OliVeira, Presidente da Câmara dos Deputados, mesmo que isto não seja um delito; o que o brasileiro
quer é -sab~r como a Caixa Económica aplica as verbas advindas do Fundo de Garantiã;ó povo brasileiro quer saber como
proCedem Senadores e Deputados, como funcionam os seus
gabinetes; o povo quer saber até como é o dia do Presidente
da República. Daí por que Sua EXCelência é perseguido pOr
fotógrafos a todo o instante e a toda hora.
O_.secretismõ não faz parte da nOssa cultura. Esse secretismo do sistema financeiro é algo judaiCo, não faz parte da
nossa cultura, não tem semelhança conosco. A independência
do Banco Central seria o suicídio moral para o País, pelo
que estou demonstrando com esses apontamentos que trouxe
à tribuna do Senado Federal.
Os defenso.res da independência do Banco da Reserva
Federal, nos Estados Unidos, curioSa e invaifaVehilente vinculadosde uma forma ou de outra ao sistema financeiro pnvaao,argumentam que esse isolamento do escrutínio público é necessário, porquanto os políticos ~ que? no entender deles,
causaram o déficit público - carecem de autocontrole para
evitar o superaquecimento da economi.a que leva ladeir:a abaixo no caminho da inflação interminável.
Seinpre·os políticos. Lá, como aqui, somos acusados de
causar déficit Público. Não são só os políticos brasileiros que
merecem as acusações do descontrole dos gastos públicos.
Nos Estados Unidos. co~ toda a evolução, com toda a ConstituiÇ-ãó de sete artigos, com toda a perfeição, com toda a evolu- ção técnica, com todos os ardores de Chicago, de New York,
de Detroit, com tudo que de bom há ali no campo do cinema,
do teatro, da música, com as grandes orquestras e as grandes
gravadoras, lá tudo é igual ao Brasil em matéria de suspeita
para com a atividade_ política. Argumenta-se falsamente que é a falta de prestação de
contas que permite ao Banco Central norte-americano resistir
ao viés inflacionário de certo prazo que seria inerente ao
processo democrático. Se istO fosse v:erdade, Si~. Senadores,
o Japão, que jamais possuiu um banco central independente,
sofreria secularmente a .hiperinflação galopante, e não a sofre.
Ali tem acontecido exatamente o_ contrário. Durante os dez
últimos anos, até 1991, a taXa an~al de i~flaçâo no Japão
fo_i, em média, a menor entre os países do Grupo dos Sete
-1,7% -em compã.raçã-o com a taJta de iiJ.fla_çãó norté-ª!_Ile_ricana de 4,2%. Em termos de eficiência, -o Banco Central
ni{:fõrfico~ que está sob amplo controle do Governo e do Ministé/~_o das Fin~nças, tem sido muito superi9r ao Banco da Resétvà Federal, nOs Estados Unidos, que desfruta dos_supostos
benefícios da independência. A superioridade de desempenho
não -pára aí.
Considerando-se o desemprego e a produção industrial,
o Japão também foi bem superior, com uma taxa de desemprego anual, em média, no período de 1958 a-1988, de apenas
1,9%.
V. Ex~s devem estar me achando parecido com o Senador
Ronan Tito, porque estou fazendo_um discun~q_,_hoje, à Ronan
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Tito, isto é, coni to-dos esses dados económicos, invadindo
a seara de competência desse nosso grande Senador, que cuida
desses temas tão bem. Eu gostaria que-s.-Ex~ estivesse aqui,
no plenáriO, para Combater comigo toda essa problemática,
já que é uma pessoa bem ilustrada. Já que S. Ex~ não se
encontra. estou fazendo as vezes dele_.
Deve ser desconcertante, para os que advogam a independência do Banco Central, que os Estados Unidos, que contam
com um Banco Central independente para coritrolar a inflação, livre da influência do Poder Executivo, do Congresso,
dos políticos e da sociedade em gerat, tenham tido um çlesempenho tão fraco em relação ao Japão, onde o Banco Central
atua so_b o firme controle do Governo, do Ministério das
Finanças e do Parlamento e onde o sistema financeiro e as
taxas_de juros, ao longo do pós-guerra, sempre- foram regulados em função do projeto nacional de longo prazo.
A acusação antidemocrática dos defensores do Banco
Central independente é falsa, por_ d_~as razões: Em primeiro
lugar, a históriã. mostra que os políticos não optariam indevidamente pela inflação. Nos Estados UnidoS:, Corrio nO-Brasil,
muitos políticos não foram reeleitos exatamente por causa
da inflação. A inflação é uma arma contra o_s que detêm
mandatOS i em segundo lugar, o rígido aperto monetário do
Banco da Reserva Federal, itos Estados Unidos, que vigorou
ao longo dos anos 80, não_ era uma inevitabi,idade científi~.
Foi simplesmente uma escolha de política- mais fácil de ser
adotada por um órgão não obrigado a dat: conta de seus a tos.
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suãs -iniciativas dependem da aprovação do Congresso Nacional. Assim, cabe ao Congresso Nacional tornar o Banco Central mais democrático e mais transparente. Essa é a vontade
do Legislador brasileiro.
O Sr. Mansueto de Lavor- Permite-me V. Ex• uin a parte?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Concedo o aparte a V. Ex~, coin prazer.
O Sr. Mansueto de Lavor- Senador Cid Sabóia de Carvalho, V. Exa, com o seu pronunciamento, está chamando a
atenção do País - se é que esse pronunciamento ultrapassa
as muralhas deste plenário ...
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Ê um pouco
difícil. A cortina de silêncio sobre o Senado é muito potente;
na verdade, é mais potente do que a capacidade de escândalo
com relação a qualquer outra coisa que aqui aconteça e se
pretenda divulgar.
O Sr. Mansueto de Lavor- ... V.

Ex~

disse muito bem.

se- fOSse um escândalo, real ou fictício, ultrapassaria faCilmente

essas muralhas. É muito importante essa discussão que V.
Ex~ levanta. Por que _se colocam teses e propostas salvadoras
- uma delas é a questão do Banco Central independente
- • quando, na realidade, a experiência do mundo todo demonstra que, do ponto de vista financeiro, o impOrtante para
um país é ter pelo menos uma moeda? O país que não ú:m
moeda não é um país, mas sim uma colónia, Há- pafses que
Quero dizer que a fase em que ingresSou o Brasii é outra.
têm uma moeda forte, com um, Banco Çentral independente
O~Brasil ingressOu--numa fase em qúe todOs devem -dar conta
ou dependente do Poder Executivo e das normas do Condos seus ates. Por isso, náo vamos imitar a anomalia norte-agresso. Portanto, não tem nada a ver; trata-se de uma invenmericana.
- ção. É um modismo dizer-se que a solução está em um Banco
Central independente. Mas o que é um Banco Central indeImaginem o atual Presidente do Banco- Central, que fez
esdrúxulas declarações perante a Comissão de Assuntos Ecopendente? Qual é a sua função? Isso tem que ser discutido.
nômiCos, dirigir um ói""gãó inâependente; iria irilJ)edir a consuEsse elenco de atribuições que V. Ex~ acaba de ler, para
mação do Plano Governamental do Presidente Itamar Franco,
um Banco Central independente, significa que haveria um
porque o órgão é independente e ele encaminharia todo o
ministério, praticamente o Ministério das Finanças, indepensistema financeiro parà"beõefida"i a rede de bancos, em contra~
dente do poder presidencial, do Poder Executivo, que veio
posição ao própriõ Govemo Federal. Isso é socialismo? QU:àl
a ser confirmado nas urnas, com o plebiscito, pela aprovação
é o nome disso? É social-democra-cia?_ É socialismo puro?
do presidencialismo. Essa é uma falsa questão, não tem nada
É socialismo científico? É socialismo utópico? Não sei que
a ver; ele pode ser independente ou não, desde que, realmen··
nome se dá exatamente a isso.
te, seja o guardião da: moeda,_assegure ao país uma moeda,
o que não temos. Temos moedas podres, falsas, corroídas,
Por conseguinte, a queStão crucial é quem deve determoedas que, de um dia para o outro, perdem o seu valor,
minar a política monetária e qual o limite de seu custo social.
mas não temos a moeda brasileira. E do que precisamos,
~o c:aso brasileiro, a Constituição Federal concede tal compeurgentemente, Senador Cid Sabóia de Carvalho, não é de
tencia ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente
Banco
Central dependente ou independente, precisamos é
da República.
··
de que haja uma instituição que restaure a moeda brasileira.
Chamem-na como a chamarem. É o real? É o cruzado? É
A Constituição,~etriseu art. 48, dá ao Corigresso Nâdonal,
com a sanção do Senhor Presidente da República, poderes
o cruzeiro ? É o mil-réis ? . É o cruzeiro-ouro? Não importa,
coiltanto que realmente o País tenha uma moeda. E para
para dispor, entre outras matérias, sobre: iriciso II, plano
isso é preciso, também, que a União tenha o poder exclusivo
plurianual, diretrizes orçamentárias, Orçamento anual, operade emitir essa moeda, porque temos, hoje, inclusive, entidades
ções de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado;
particulares emitindo moeda. Os Estados e os MunicípiOs emino inciso XIII, sobre matéria financeira, cci.nlbial e monetária,
tem moedas. É impossível cada município ter a sua moeda.
instituições financeiras e suas operações; nO inciso XIV, sobre
moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiEntão, não dá para continuar com essa pluralidade de moedas,
e ainda mais; sendo a moeda estrangeira, o dólar, que realliária federal.
mente dá a última palavra, e é o peso maior. A discussão
O art. 165 determina, em seu inciSo I, que as leis de
deve ser nesse sentido. O Banco Central é o guardião da
iniciatiVã do Poder Executivo estabelecerão o plano pluriamoeda, e precisa de independência para isso? Não sei.
nual; no Inciso II, as diretrizes Orç·ameiiiáriaS; e, no Inciso
III, os orçamentos anuais.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Depois da escoNo caso brasileiro, constitucionalmente, as ações do Banlha pelo presidencialismo, acredito que o povo conferiu ao
co Central do Brasil se subordinam ao Poder Executivo, e
Presidente o controle dessa questão.
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a inflação seria salutar. Os fabricantes não podem manter
os preços em ascensão, quando há excesso de bens em oferta;
os qperários não podem pressionar facilmente por novos reafalsas soluções em dma d~ qis~ br<!-~ileira.
justes
salariaiS, quando as fábricas estão fechando e 9 exceO SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Agradeço o
dente_.d.e mão-9e.-obra aumen~ando. _I~to é, juro alto para
apartedeV.Ex~
,
_
, ____ -, _____ _
levar a um choque o produtor, o trabalhador, o empregãdor,
Quero dizer que me horroriza assistir a um programa
o
empregado, o consumidor. O Banco Central permite elevar
de televisão, onde os convidados,_ o programador de economia
os jtftbS para haver um conflito social. que pode resultar num
do órgão tal, o economtsta fulano de tal, o jurista beltrano.
núnrero satisfatório. Então, viva o número! Abaixo o probletodos vêm em socorro dessas teorias desumanas que defendem
mâ sociãl que surgiu.
altas_ taxas de juros, teorias que de tão fofas; iélQ balofas
- Sr. Presidente e Srs. Senadores, Governo, Banco Central,
e tão sem graça, já deveriam ter sido ~arquivadas.
Assembléias
Legislativas, Câmara, MiniStériOs vivem para cuiParticipei de um debate, como disse ontem aqui, e quando
dar de seres humanos; tudo, em última hipótese,leva à criatura
dei a minha primeira opinião, parecia que havia falado urna
viva, ao ser humano, à famfiia, às necessidades estomacais.
figura da pré-história, uma pessoa da paleontologia, que estava
Se se pudesse editar uma medida provisória estabeleCendo
dizendo uma grande cretinice; mas eu estava falando algo
que o brasileiro deveria ficar sem corrier, durante 30 dias,
muito moderno, um passo à frente, um passo adia-rite dessa
para baixar a inflação, tudo bem, seria ótimo: «Durante 30
economia que não respeita o ser humano, que não respeita
dias não se comprará produto de consumo humano ou_ ania criatura, que não respcíta o ser vivo, que não respeita a
mal". Mas os animais comem e os homens tambérri. Só que,
cultura, que não respeita o País.
para ·esses economistas atacados pela AID_S id~ol~gica; as
A elevação das taxas de juros - defen_dida aqui pelo
condições humanas são solenemente ignoradas . Vem o Presiatual Presidente do Banco Central, Dr. Ximenes- é uma
dente do Banco Central e defende, diante de uma Gas_á_ de
teoria muito gasta n~sesc'<;ll_as~_c!~ __ E~~~?mi~, e-~u.-nca lev.ou·· pessoas maduras, onde estão ex-Govern~dores~ ex-MiniStros,_
a canto algum. É uma espécie de desestimulo, d~stinado a
juristas, médicos, teorias absolutamente idiotas, com ar de
dissuadir tanto os cons~midores, com<?_ os empresários, de
sapiêllcia. Depois, ainda fica- no cargo, quando tudo que disse
tomarem novos empréstimos. Disso result3!fã a redUção do
aqui se choca com o plano de governo.
ritmo de atividade ou, se mantida por longo te~_po a situação,
Estou fazendo essa explanação só para mostrar que aqui
a recessão econômica.
_
- - .ninguém é besta, ninguém chega a esta Casa sendo besta.
Então, quem vai a baDco?. a·ueY:n est.á em d_f:SesjJero!
Todos que aqui chegaram foi por uma razão de inteligência,
QUem planifica não pode ir a banco, porque não é louco
de competência, de trabalho e de experiência. Os caminhos
de pagar as taxas de_ juros çQm que trabalha o ~ercado. Só
que trazem ao Senado sã_o tortuosos e tristes e exigem, acima
vai a banco quem está po desespero, com a corda nq_ pescoço,
de tudo, o labor humano, muito labor. Não falei no Nabor
no estado pré-falimentar, pensando em fazer a última ~artada:
Júnior; falei em labor.
ou isso, ou a concQrdªta; ou isso, oo a falência. Q cidadão
A situação, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é muito gracomum, a empresa que quer inve-stir~- quem quer- crescer~dJati.
ve._ Poderia alongar, inclusive me detendo; agora, Sobre o _
te dessa teoria, não terp. porta de chegada às instituições finanJapão, para mostrar que lá, o Banco Central não é indepen___ ~ ~-: --~--- -dente;::, vive atrelado e sob as ordens di retas do Governo.
ceiras.
0 processo é conhecido: diminui-se o conjuntq de ct;>m_O Gove_r:r;10 do ~ap~O tem muita segurança do que faz no
mercado fimi.ncelrO~ Principalmente de-pois das lições que fopradores, os _fabricantes__têro. também menor incentivo, podendo reduzir os preços ou diminuir a prodUção, ou ambos. Feram dadas, de forma tão sofrida, pela Segunda Guerra Mun~
dia I. O modelo de administração macroeconómici e de sistema
cham as fábricas ou despedem os operários. Folhas de pagamento redulidas significam menor dispê- dio na economia,
financeiro no pós-guerra merece uma reflexão muito profuno que contribui para contrair ainda mais a deill{lllçl_a por bens
da. Atualmente, o Japão tem um equilíbrio no sistema que
e serviços. Mas acham que é uma grande coisa. E o desemos Estados Unidos gostariam de ter, e tem um banco central
preg_o? O economista diz: "l$50 é um problem_a de cada de_semdependente.
pregado". Mas não é~ porque cada desempregado soma o
Quero dizer, por fim, que nenhum órgão de nenhum
povo, soma a população, soma o grupo social. soma o estagoverno do mundo pode ser gerido somente por técnicos damenta, _atinge o sindicato, e, por que não dizer, na raiz de
quele setor, que se entregam a um egocentrismo quase maníatudo, atinge a própria família.
co que leva a soluções decantadas em prosa e verso e que
Se iss-o é possível com esse Banco· Ce_otral dependente,
não çlão certo em parte alguma do mundo.
imagirie com um Banco Central independente? Se um Banco
No Brasil, desde a Revo~ução de 1964, essas pessoas tiveCentral que depende desta Casa, do Presidente da República,
ram acesso à administração. O legislador. o jurista, foi substideixa o mercado finanCe1ró-nessa anarquia ein que se encontra,
tuído pelo economista, e o Direito nacional pagou caro por
imaginem a imitação norte-aihericana! U o dinheiro é robusisso, notadamente na parte fiscal, na parte tributária. O Códito, é muito; aqui o dinhçiro é escasso, a divisa l bem menor
gO" Tributário brasileiro não é nada que se recomende como
e a nossa cultura é absoh,J.tamente diversa. O grande _problema
_modelo a nenhum povo. A Lei Alfandegada, a Consolidação
é querer trazer para a nossa cultura soluções que dão certo
daS Lels Alfandegárias de 1894/1896 guardava sapiências que
ou não em outras culturas. E a imitação sempre-chega-atrasaforam substituídas por uma irreflexão do governo da Revoda. Nesse momento estamos imitando os Estados Unidos
lu~~o de 1964. Daí por que I}Un~a mais se organizou o sistema
quando erraram, porque hoje já pa11ein para o ·crmtrole dos
alfandegado, ou alfandegário; nunca se Conseguiu controlar
juros.
o contrabando, nos dois sentidOS: o contrab.ando_ que entra
Como o desemprego aumenta e as rendas pessoais dimiou o descaminho, a mercadoria que entra, ou aquilo que
sai.
nuem iuntamente com os lucros empresariais, o iiilpãCtó sobre
O Sr. Mansueto de Lavor- Exatamentc. A importância
do seu pronunciamento é fundamental para que não se coloque

o

·~~---------·------.

----~.-~~--~

Jri! de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl (SeÇão JI) -

O Brasil já foi· o P"áfs dOs_ cOntrabãndos-,- na éi)oca cm
que se escandalizava com-iSso. Talvez, hoje, o contrabando
seja tão comum nos dois_ sentidos que já s_e_tornoüui:n a-contecimento social absolutamente aceito. Por quê? Porque o Direito
nacional é fraco nesse mister, é confuso quanto a isso~ o Direito
nacional mergulhou para retroagir- e retroagiu- no campo
do Direito Público: Ele manteve-se forte no campo do Direito
Privado,._ onde as conquistas dos mestres brasileiros foram
respeitadas, porque eram assuntos qti:e não interessa-v-am diretamente ao Estado.
Veja, Sr. Presidente e Srs . .Senadores,_ o Banco Centr.al
mesmo é uma invençãO da-Revolução, Õaquela ocupação de
espaço. A Revolução não tinha simpatias, não tinha área de
atração; ela tinha que ocupar os espaços._ Só faltou_ estatizai
a Academia Brasileira de Letras. Mas foi ao cirlenia~ ao teatro,
domiriou ·as estradaS, os portos, o futebol, dominou tudo.
O 'EsfáâO _ocupou --todos os espaços porque tinha medo que
alguma trama, em algum lugar, tirasse aquelas pessoas do
poder. Foi nessas tramas de manutenção do poder que se
transformou a Carteira do Banco- do Brasil - a SUMOC
-Su-perintendência da Moeda e do Crédito - num banco,
no Banco Central, que, gradativamente~ foi crescendo dentrode um secretismo, de um autoritarismo, de uma irreflexão,
em meio a medidas contraditórias ao longo do tempo: opulência diante de um povo miserável; autoridade demais quando o povo queria liberdade; muito domínio do sisfema financeiro, quando as pessoas queriam crescere criar taffibém ness_e_
setor.
Hoje, estamos af coni- o -Banco Central e n3o -sãbeinos
bem qual é a sua missão. Até os funcionários São dúbios,
não sabem se querem ser funcionários públicos, se são bancários ou ser\lidores_ públicos. Há quem resista ao fato de o
Banco Central ser uma autarquia e, sendo autarquia, está
submetido o seu corpo funcional ao Regime Jurídico Único
dos Servidores Públicos do Brasil.
O Banco Central precisa de uma revisão, e o Presidente
da República deve demonstrar a sua autoridade nesse exato
momento, tirando desses postos-chaves pessoas que não são
como O~Presidente, pessoas q1:1e só vêem _n~m~ros~ que s6
raciocih~un em terinos de técnica: o_jufo -desaguece e, com
o juro alto, ninguém pede empréstimo; nãO pedindo empréstimo não há produção; não produzindo não há o que comprar;
não tendo o que comprar. não se gasta dinheiro; não s.e gastando dinheiro etc. São__c::oisas perversas. maquiavélicas, diabó~
licast
Isso não é para estadista, é pensamento para mau caráter.
Qu_alquer mau caráter elabora uma teori_a ~conômiCã dessas. _
Quero ver teoria econôtnica;-·soiução_ económica com bom
caráter, pensando na economía -popular~ na famt1ia, pCnsando
que e5 pai piecisa de escola para o filho, que educação é
o grande problema deste País. É assim que funcionam_ os
juros: se o colégio não fOr pago" até.O dia dez, o valor aumenta
20%; dep-ois do dia dez, aumeriúi-mã.is 40%; se não for pago
no mês seguinte, torna-se quase impossível pagá-lo, porque
não há mais dinheiro, e a criança está fora do colégio. Diz,
então, o economista!·menós-um para pagar, assim a: iriflação
vai cair ein 0,000001%. Foi a vitória do sistema ecônõniko.
Quero dizer que passou essa época de--palhaçada. O Presidente da República já não é Urita pes-soa-desvairada; é- um
homem maduro, sensato, valente, humano, que conhecemos
demais e que se chama Itamar Franco: Não é mriis o antecessor
que está lá,
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Essas firulas, essas fantasias desses_jovens ec_o_nomistas
dos banquetes- noturnos ae BrãSílía~-das confabulações em
dólar. dos depósitos no exterior, dos golpes contra os fundos
de pensão, das tentativas de acabar com a PETROBRÁS,
nãO pOdem ter vez. Neste governo, ~ão é poss(ye_l mais -tsso~
Não estamos mais- nesse tempo. O tempo agora- é de maturidade, de decência, de transparência. Nada de pavão misteriOSOt Estamos diante da necessidade de muha transparência,
lncfusivc do Banco Central. Quero dizer que aqUela "vidraça
dp Banco Central deveria s_er transparente e com lente_ de
aume_nto.
O Sr. Bello Parga -Permite-me V. Ex' um aparte?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Ouço V. Ex'.
com prazer.
O Sr.-Bello Parga- Nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, V. Ex~ faz um pronunciamento da maior relevância sobre
assunto da economia brasileira e assinala, com bastante preci·
são, o superdimensioname~to das atribuiÇões do B,anco Central. O embasamento do discurso de V. EX", segundo pude
depreender, é de que quem deve governar são os políticos.
n_ão os técnicos. AproveitandO-se de uma conjuntura nacional
que foi a da Revolução de 1964, os técnicos, levados pelos
militares, Se assenhorearam do poder e este-nderam seus tentáculos sobre a administração pública. E foi aí que a extinta
SUMO C transformou-se em Banco_ Central, chamando para
si uma série de atribuições que não pertencem a banco central
de nenhuma nação. Na ânsia de controlar a econor.n-ia, os
téCriiCOS éStenâerarri seus-tentáculos sobre a sociedade através
do Banco Central. E um exemplo frisante disso posso i-elembrar. Quando o executivo maior do Federal Reserve Bank,
dos Estados Unídos, veio ao Brasil ficou pasmo com as instalações suntuosas daquele edifício, que é uma das belezas arquitetõnicãs desta capital, mas motivo de desgosto para quem reflete positivamente sobre os temas económicos. A economia americana, com a qual a nossa não se pode comparar. é, no tocante
à moeda e ao crédito. regida pelo Federal Reserve Bank.
No entanto, as instalações do Banco Central americano, situa·
do na capital americana, Washington, são modestíssimas c_omparadas com esse monumento arquitetôníCo que é ci noSso
Banco Central. Logo, há que se fazer uma revisão das atribui-ções e das funções do Banco Central, como bCm -assinala
V. Ex", reclamação que encontra eco na minha pessoa e,
acredito, na maioria dos Senadores desta Casa.
FariamuitO bem o Presidente da República se. no séu
plano dei privatização; incluísse esse prédio ~o.Banc'? Cen!ral,
a fim de que o Governo viesse auferii receita para os seus
programas sociais e colocasse aquela instituíção finãn-ceira gOvernamental num edifício mais cOriâiú:n~te com as limitações
da sua atuação na ~conomia brasileira. Muito obrigado.__
· O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Confesso que
a_?bservação d~_ V. Ex• me é mUito útil, porque, inclusive,
mexeu na minha memória.
Quero lembrar a V. Ex"s que um dia participei - cbni
o saudoso ~e nado r Severo Gomes, com o Deputado Fernando
Gasparian, coni o a-tual Ministro Fernando Henrique Cardoso,
creio que também com o ex-Senador Roberto Campos e outros
parlamentares- de um encontro de parlamentares brasileiros
com parlamentares norte- americanos. Um senador norte-a~
mericano veio falar comigo e me pediu que eu lhe falasse
S_obre o Nordeste. Ele queria saber se no Ceará ·não tinha
á~a nem nas torneira-s. Daí, fui explicar a realidade do Ceará,
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sobre a seca periódica~_Falei-lhe sobre_a fome,_ o ê~odo etc.
O__senador norte-amçricano,_então, disse: "Mas isso é cataStro:.
ficamente bíblico." Vi que estava emo_cjonado Com a minha
dissertação... Fe_z um silêncio, virou-me a cadeira violentamente, bateu na minha perna e perguntoU: "Diante ôe-Sse q~â.dro
catastrófico em :sua região, ·aqui, tão-perto,_ como pode o
Banco Central ter a sede_ que tem?"
Expliquei-lhe que 13rasília era uma cidade de_certa_ya_idade arquitetônica. Procurei .encamioh4r-me exatamente para
esse lado, mas senti que quanto mais argumentasse, maJsele
me cobraria do seguinte modo: "Mas_se esse dinheiro tivess(!
sido usado na sua terra não haveria água nãs toni.éira:S? se-esse dinheiro tivesse sido utilizado na sua terra, teria havido
esse genocídio sobre o qual me fala o senhor?" E.espondi-lhe:
••Sinceramente, não sei calcular ..,
Acredito que eles tenham levado daqui uma profunda
crítica, uma impressão,_ urna natureza _crifita, entre outras
coisas, sobre a Ioc~ação do Banco Central.
COmo recorda V. Ex\ eles me disseram: "Lá,.iudo do
Banco Central é muito mais simples."
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_ O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) a p3.lavra ao nobre Senador Júlio __ Çampos.

Concedo

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- MT. Pronuncia o seguinte discufso_) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadox:es, por
ocasião-do seu vigésimo quinto aniversário. que transcorre
este ano, a Associação dos Empresários da Amazônia resolVeu
criar especialmente para a data a Medalha do Mérito Amazô:
nico, que foi atribuída a doze cidadãos que se destacaram
entre aqueles que, apesar das difiCuldades, levaram adiante
proietos de alto interesse para a região Amazónica. mesmo
sem contar com qualquer recurso oficiaL
A Associação dos Empresários da Amazônia, atualmente
presidida por Adhemar Cezar Ribeiro, do grupo Bamerindus,
foi fundada em 1968 com o objetivo primordial de lutar pela
redução das diferenças regionais, de maneira que aquela região venha a se inserir, o· mais rapidamente possível, no contexto económico nacional. Para comemorar seu jubileu de
prata, a AEA resolveu homenag~ar com uma medalha criada especialmente para essa ocasião pelo artista plástico
Valdir Sarubbi -doze empresários. São eles: Enio Pipino
(Colonizadora Sinop S:A.); Gabriel Hermes (Federação das
O Sr. Bello Parga- Para vergonha noss~.
-Industrias do Estado do Pará); José Aparecido Ribeiro (AriO SR. CID SAI!ÓIA DE CARVALHO- Na Assembléia
nos Comercial Industrial Lim-itada); Matias Machline (Shã.rp);
Nacional Constitu_in~e. tentei ~lterar o B;mco Central.
Olacyr Francisco de Moraes (Grupo ltamarati) e SamUel BenO SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Nobre Senachimol (Grupo Bemol!Fogás). ln memoriam foram homenador Cid Sabóia de Carvalho, pediria a V. E~ que ultimasse
geados: AriostO deRiva (Indeco S.A.); Attílio Francisco Fonseu pronunciamento.
~
---- ta~a-(Sadi~_; Hermínio Ometto (Cia. Agrícola Comercial São
João); Octávio Cava_lcanti Lacombe (Grupo Paranapanema);
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. P_residente, __ Qy_ídi9_Çarlos Miranda Britt:?_.(Grup~ Cotia)_; e Rômulo Maiovou concluir. V. Ex~ já foi deve_rªs paciente. Talvez Seja no~s.ª
rana (Grupo Maiorana).
-· ·
condição_ de ..nordcstinida,de" que deu ao seu co_ra_ção esse
Sr.
Presidente,
Ses.
Senadores,
como
o
fato
é
de
grande
--- sentimento de tolerância.
importância para a minha região-; gostaria de traçar aqUi um
Mas, Sr. Presidente~ _tentei div,idir _o Ban_co ·central na
breve retrato desses eminentes cid~dãos que, arrostando granAssembléia Nacional Çpqstituinte. Sugeri Ctue--ele f_Qss_e regíodes dificuldades e riscos, foram pioneiros na arranca-da para
nal. EX"tamente, para não ter esse poderío todo, _e1e de.v.eria
o progresso que vem varrendo a Amazônia neste último quarto
ser localizado em diferentes regiões.
de século.
Porém, o relator da subcomissão que eu presidia- Sub_,_ Enio Pii)ino é presidente-fundador do Grupo Sinop, que
comissão do Sistt:ma Financeiro-, nobre Deputado Fernanengloba as empresas Colonizadora Si.nop, Sinop Agroquímica
do GaSparian~- pessoa=dc escOl, pessOa de muito brilho, não
e S~9P Terras, esta a mais antiga empresa colonizadora em.
aceitou essa sugestão, e o Banco Central ficou e·xaiãmenle
funcioJ:!:amento no País. Além de d_esenvolv~r projetas de colocomo está.
· -níz_aç~9 em maiS de .1.100 hectares, foi autor do programa
Não sou inimigo dO Banco Central, mas sou inimigo da
de mandiocultura, como incentivo aos pequenos e médios
proprietáríos que, pióileiramente, ocuparam: a Amazónia. Os
opulência num país de miseráveis. Sou inimigO do autoritarismo, quando queremos transpar€ncia. Sou inimigo das coisas
investimentos do grupo somam hoje US$700 milhões. __
misteriosas, quando precisamos de transparência.- Sou amigo
Gabriel Hermes preside o Grupo Dendê de Moerna, o
da harmonia que deve existir entre o Banco Central e a Presimaior plantador de dendê da América Latina, maior produtor
dêncía_da República·. Sou amigo da sociedade, Não PossO, --de óleo no Brasil e segundo no mundo. Foi s~r_etárj_Q _ P,e _
nunca, admitir uma política perversa de crescimento de juros
Estado no Pará em 194S, e, Posteriorinente, elegeu-se; pór
para desestimular, desaque:cer a economia,_ como dizem-· os
seis vezes, pata a Câmara dos Deputados.
economistas, à custa_óa_vida hum~.n.a. À custa da vida hunúl.ila!
José Aparecido Ribe_i_ro é diretor-presidente da Mutum
l:;_so é_canalhismo. lsso não é teoria económica, inuito embora
Agropecuária Sociedade Anónima, um dos maiores produseja defendido com rosto se.iissirno nas empresas-de ielevlsão,
tt:?res de soja nO Mato Grosso. Este grupo atua ainda na área
no vídeo, pondo isso dentro de nossos lares 1 sem o menor
de criação e engorda de gado para corte, plantio de arroz
c::- colonJzação.
controle. Doutos cidadãos vão __ opinar sobre se está certo!
Ora, por que o Presidente do Banco C~:;:ntral irá querer contra__ Matias rylachline pre~ide o Grupo Empresarial MãchHne
lar os juros? Porque os juros têm que crescer para desaqu-eCer;
(Sharp/SID/Digibanc o), que, em ManauS, tem investimentos
têm_ que crescer para a fome; têm que crescer para que não
da ordem de US$110 milhões e produz equipamentos de áudio
haja escola; têm que crescer para que não haja estrada; têm
e vídeo.
Olacyr Franciscq de Moraes é presidente do Grupo Itamaque crescer para as falências, para as concordatas. É isso.
Eu não tolero esseB~co C:entral!_Ter_minp~ ~ b.ft_!i\.!l!a! ço~rn~~~---=__r!l!i1 _g,~~de_sd_e !9_~Q? yem_ ~!uando n~__A,mazÇ>nia-.. Precursor
çada do SL Paul_o_ César_Ximçnes à fr~Q_te d~, r~~~rt<!>_l3.a.~~.-':.;: ·-~~_Ç~lW.c~-~~d~ ~lgodãq_na região, o -Grupo desenvolve projetas
Era o que tmha a dtzer, Sr. Prestdente.
de pecuária, produÇão de açúcar e álcool e de grãos (mill~o, _
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arroz e soja). Colli inVCstimetitos da orderri de US$300 miR
lhões, o Itarnarati atua também com moinho de_ calcário e
constrói a Usina Hidrelétrica de Juba, com potência de 84
megawatts.
Samuel Benchimol preside o Grupo Bemoi/Fogás, que
atua no engarrafamento e distribuição de_g_ás liquefeito de
petróleo na Amazônia Ocidental e na distribuição do gás produzido nos rios Urucu e Solimões. Trabalha também com
importação e exportaçãO lOjiis de departamento. Samuel
Benchimol é muito conhecido pelos seus numerosos estudos
e pesquisas, publicados em livros,_sobre problemas da região.
Ariosto de Riva, por sua vez, ·presidiu a Jndeco S.A.,
empresa que implantou as cidades de A! ta Floresta, Paranaíta
e Apiacás, no Estado de Mato Gross:o~-?, frente de sua empreR
sa, executou projetbs q·ue resultaram na construção de 2.100
quilómetros de estradas, na demarcação de quatro mil proprieR
dades rurais e de 19 mil lotes urbanos, envolvendo um total
de 800 mil hectares de terras colonizadaS·.- Hoje, Alia -FloreSta
conta com linha áerea regular, está ligada_ a CuiaDª--POr -y.-rlla
estrada de 800_ quilómetroS, tem quatro hospitais, diversa:S _
agências bancárias e escOlas particufat-cs: Os inviStl.meiltOs
da Indeco na região passam de US$150 m!ffiões.
Attnío Francisco_ Fontana fundou, na década de 40, o
grupo Sadia. Nos anos 50, irtiplaritOu no Bi'a:sil o sistema de
parceria entre a irtdústria e o agricultor. Hoje, -~ste grupo
é forffiãdo por 23 empresas que ã.tüã.m em mais de 40 países
dos cinco continentes. Maior exportador de frangos do País,
produz por ano três milhões de toneladas df! alime~tos. Suas
prinCipais atividades em Mato Grosso·sao: indústriafrigorífica,
fabricação de rações, armazenagem· de soja, granjas avícolas
e comércio atacadista de cerais, atividades nas quais investiu
mais de US$100 ffiifhOes.
Hermínio Ometto presidiu a COinpanhia Industrial e
Agrícola São João e a Associação dos Empresários AgropeR
cuários da Amazónia. Em 1966, esteve à frente do projeto
agropecuário denominado Suiá-Missões - o primeiro aprovado pela Sudam -.-no planaltq da Serra ~o Ranca~C?r. entre
os rios Ara:guala e Xingu, cm Barra do GarÇaS. Mãis tard~.
organizou a Agropecuária do Cachimbo, tambéin em Mato
Grosso: com cerca de 100 mil hectares.
Octávio Cavalcanti Lacombe presidiu a Paranapanema
Mineração, Indústria e Comércio, hoje a maior empresa de
miileração do Estado do Amazonas. Na construção civil pesada, atua na pavimentaçãO de estradas e em obras de -~arrea
mento. Investiu mais- de US$200 mUhões na extração de estanho.
Ovídio Carlos Miranda Brito_ fundou, em 1975, a ·c-otia
Trãding, que muito f:OveStiu ria- Aiilazónía, especificamente
no projeto Dendê do Pará, para a produção de óleo ?e _palrn_a.
No Mato Grosso, deu infcio a um projeto de seringueiras
-Projeto TriângulO Agro~l1_1du~ifial do :Cátéx- que é hoje
a segunda maior área em ce-Xteilsão do País com esta cultura.
o· jornalista Rómulo Maiorana foi diretor-presidente do
Grupo Maiorana,-·a maior CompleXo de empresas de comunicação da região, que engloba hoje· os jdrnais-__ Liberal_ e
Folha do Norte (diárlos),_oito estaÇõéS Oe iádio e â TV Liberal,
que retransmite a programação da Rede Globo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero aqui me congratular
com os dirigeiiteS da Associação dos Empresários da_ Amazônia - que- atualinente cong~ega 300 empresas d<?~ mais
diversos setores - , que tiVeram' a brilhante idéia de homenagear os homens que muito fizeram ou que ~uit~. fái~m_pó.~
minha região. Um país precisa reconhecer o valor daqueles
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cidadãos que. a despeito de iodã.s as d.ificuldades, se entregam
corajosamente às grandes obras. Assim, temos de elogiar os
desbravadores, os pioneiros, os que. enfrentando ·grandes risco_s_. criaram empresas e contribuíram para que a Arna,zõnia
viesSe_ O -OcuPar o papel de destaque que hoje desKruta no
cenário nacional. Foi justamente por.isso que fiz questão de
ler aqui, um por um, os nomes e os feitos destes cidadãos,
aos quais a Associação dos E)Jlpresários da Amazónia, muito
oportunamente, resolveu homenagear.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo
a palavra ao nobre Senador Henrique Almeida.
O SR. HENRIQUE ALMEIDA (PFL - AP. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, sr~ e Srs .. Senadores,
nossa época registra imprevisíveis acontecimentos, que surpreendem a humanidade.
_De _um lado, o final da "guerra fria", a derrubada do
muro de Berlim. a dissolução do império soviético. o fracasso
termínal do comunismo, a violência desenfreada dos combate_s
étnicos e separatista, a sobrevivência absurda do terrorismo.
_ De outrQ, o _surgimento de poderosos instrumentos de
integração econômica e comerciâl: a Europa coe-sa em Comunidade, o North A.merican Free Trade Agreement- Estados
Unidos, Canadá e México, os "tigres asiáticos" - Japão,
China~ COréa.
·
·
Guardadas as proporções~-o Mercosul congrega o Brasil,
a Arg_entina, o Uruguai e o Paraguai, contribuindo o nosso
País com cerca de 85% (oitenta e cinco por cento) do PIB
e do Mercado Interna totais. Aind(! é cedo para avaliarmos
seu potencial, que certamente dependerá de ajustes à realidade diferen_çi_ada_de seus integrantes.
De qualquer forma, deixemos_ claro que o Mercosul é
uma iniciativa válida, quase um gesto de legítima defesa•.
Teiiios o dever de nos posídonar, em face de tu'.do is'so.
Nossa atenção deve se dirigir às frOnteiras do Norte, -aboliiido-se as barreiras que nos separam das Guianas, da Venezue:Ia, da .CotõmPi~. da,í .franqueando o acesso ao Caribe.
à AinériC3 Cenú_ãl e_à Anlérica do Norte e seu NAFTA.
Esta perspectiva: longe de ser visiónàriil é profundanieiné
realista_e_--ªtraente _
__ A partii' do Amapá, cuja localização estratégica é incontestável, teria início o processo de integração regional e internacional, em um verdadeiro e poderoso Merconortc. para
logo em seguida chegarmos ao extraordinário campo de intercâmbio comercial e tecnológico com os Estados Unidos, .9
Canadá__e o :México.
. .
.
.
Em uma primeira etapa, seri"am·rre'céssátios investimeilt<:is
·públicos, relativamente modestos, se considerarmos as dimensões e as metas d9 projeto: pavimentação de rodovias, reaparelhamentp de portos, obras de habitação popular e saneamento, financiamento favoreCido de ativídades agropecuárias,
recupera-ção e acesso a pontos de interesse históikos e· turlsticos.
Da iniciativa, piivada, antes de tudo, seria fundaniental
que_~·descobrisse" o Amapá e todo o extremo norte do Brasil,
com suas imensas reservas de minériO-s ValiOsos, madeirãs da
. melhor qualidade, sujeitas à obrigatória reposição e reflorestamento, a pecuária extensiva, a pesCa, e sobretudo a possibilidade concreta, através da exportação, de acesso aos maiores
e rn.aís cobiçados mercados mundiais: a AmériCa do Norte
e a Europa.
·.
Dispondo de recursos satisfatórios no campo da energ1a
elétrica, passíveis de grande ampliação, existe airtda um pro-
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jeto pilot-o de Distrilõ lndu::ittiai_,_em área rese(ILa_da çle 463 ,,
se-a·aysênci_a ocorrida n~_~sas- co~diç_ões faz presuniir a
hectares.
·_niQrte,- à-auforid<!_d~ jUdiciáriápoderá declarar o óbito. ~~_ste.
Apenas à guisa -de ilustfaçãO. lem~T"amos qúe _o Amapá~_ - caso, dar-se-á aos benS-da peSsoa falecida destíilação _previs~a
através do porto de Santana, já_ em 1986 exportàVa mais de
dO díreitO de sucessões. Se, porém, -essa autoridade n~o re~mir
26 milhões de dólares: 496 milhões de to!leladas_çle !V{angan~s,
_elemepto:Lde convicção capazes de suportar a declar,a·ção,

226 milhQes de metros cúbicQs de madeira apfâlilada, 15 nlf·
lhões.de metros cúbicos de madeira coriipenSad3., 32._800 caixas
de Camarão _Rosa,_ 1017 caixas_ d_e-J"aUnuatã, 5.:516 metros
- " cúbicos de cabos de vassoura, entre outros itens.
d~-bate
Desejamos, com este pronuncia-mento, abrir
que almejamos seja o inaís amplo e elevado.
C8.millo Castello BranCo já dizia que a verdade é às vezes
mais i'nverossímel que a ficção.
~ -~O Norte brasileiro é a -verdade. O Amapá é a verâade,
o futuro Merconorte é a verdade do amanhã.
Preparemo-nos para, juntos, ingresWrilbs- em -uina' noVa
época.
-Era o que tinha a dizer, Sr. Presiden_tc.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre S_enador Marcio_L~cerdã..--_

-um

O SR. MARCIO LAÇ_ERDA (PMDJ:! - MT. Pronuncia
o seguinte discurso.) --St. Pr~sidcnte, Sise Srs. Se-nadores,
inúmeras vezes, somos surpreendidos por situações imPrevisíveis, que diferem do _c.urso. natural da. v:ida, no qual se presuM
me que os seres humanos simplesmente nascem, crCscem,
trabalham, se reproduzem e morrem. Assim, nenhum de nós
está imune às catástrofes qUe podem causar o de_saparccimento
trágico de alguém~ sem_ que seja possível localizar-se o corpo
para a declaração de óbito. Esse tipo de situação requer um
procedimento jurídico específico, com o devido amparo legal,
tanto no que se refere ao cônjuge sobrevivente, se houver,
quanto à destin~ção Qos bens do_ falecido.
São situações de extremà_odo_r, nas quais, -além ·de ter
perdido e não poder sepultar o ente querido, presta-ndoMlhe
as últimas homenagens, o familiar ainda se vê con_$.trangido
diante da necessida_de de to :mar as devidas providências legais,
sem ter em mãos o atestado q_l! óbito. A Lei dos Registras
Públicos (Lei n"' _6_.015, de 31.12.73) dispõe sobre os casos
de desaparecimento em naufrágio, inundação~. incêndio, terremoto ou qualquer outra catástrofe, delegarido ao -MTni_stério
Público a competência para declarar o desaparecimento, uma
vez provada a presença da pessoa no local do des_astre, e
suprindo, dessa forma, a falta do exame cadavérico, diante
da impossibilidade de sua rcaliz;1ção_.
Se a morte for presumida e judicialmente _dedara:d8 põf
sentença, o Códig_o Civil determina a transmi~são, desde logo,
do domínio e pos-se da herança- aos. hÚçl_elfo~_ legítimos ou·
testamentários. No entanto, falta inserir no ordenamento jurídico, para os casos de de_$_aparecimento súbito por cãtáStrofe,
um tratamento mais consentâ:o_e_o com- essa condição, quer
em relação ao cônjuge sobrevivent~-,_ quer em relição aos
bens antes pertencentes ao falecido.
_-- _
Nesse sentido, apresentei recentemente a esta Casa o
Projeto de Lei n• 20, de 1993, gue altera a redação do Código
Civil, da Lei de Registras Públicos e da LeL do Dhórcio.
O Projeto contempla as possibilidades de que- se dê_em aos
bens dos ausentes, assim declarado_s em r;;izão de _catástrofe,
a mesma destinação. dadoa aoS: que têm Ii!-Orte reconhecida
através de exame; cadavéricq. O~ ProJeto_ tamQ!.!m <?ferec"e o
respaldo necessário para que, diante de circunstâ!lc:.ias cátas:tróficas, o cônjuge do desaparecido possa retomar o curso
-de sua vida.

o juiz" mandará arrecadar os be_ns, nom~n99 curador para
admíhistfá~lós, conforme preceituado no Códi_go Ci~il_._ f\o
cônjuge supérstite, se houver, serão conferidaS-condições nãp _
apéflas'para-asSeritar o óbito, mas taritbém para casal--se nova- inente. -~-Sr. P,r_e.Sidente,_ Srs._ Senadoies, estarão' V, -Ex~S Úh:-ez
indagando sobre a necessidade e a importància desta-proposiç_ão-. À primeira vista, cuidar de uma-questão aparentemente
secundária pode até parecer excesso d_e zelo, Qiante p.a re~.lidaô~ social, política e económica que estamos vivendo e das
inúmeras dificuldades que o Goven;to, o Congresso Nacional
e o povo brasileifo têm enfrentado. A indagação é pertinente,
-ineSJIIJ)_porque o Código Civil, elaborado há duas décádas,
exemplifica as catástrofes. registrando algumas espécies que
soam estranhas no nosso cotidiano e parecem impróvá:Veis
de acontecer aqui, conosco, em território nacional, tais como
naufrágios e terremotos.
_· Civ~lizadõs que _somOs, otimistaS oU presunçosos. ·optamOs por acredit_ar_que o destino sempre n·os reservará o que
há de !De lho r, e que estamos protegidos pelos modernos instru_mentos de prevenção contra acidentes. Assim, a nossa tendênciã. é de_afas_tar de nossas mentes quaisquer pensamentos desagradáveis em relação ao futuro. FazemOS issO simplesmente
porque somos humanos, e, para nossa própria sobreVivência,
aprendemos a preferir que a desgraça, quando -inevitável; bata
à porta do vizinho.
No entanto, basta abrirmos os jornais, diàriairtebte, para
ali encontrarmos todas as nÕt_ícias que não' gostaríariiôs' de
ler._ É bem verdade que inúmeras- catástrofes· ocOrrem.· êin
terras distantes, e i~~o; num certo sentido, nos traz um alívio
mesclado de solidariedade. Viveinos num país abençoado,
concluímos. Permitam-me, então, V. Ex~s reavivar-lheS a memória, relembrando a tragédia que nos afetou_atQdos: o desastre do helicóptero que sileiiciOu duas· grandes vozes defe_nsora:s
-dos interesses nacionais~ o_DOUtOr" Ulysses e o ex.-Mi{lis_tro
Severo Gomes, juntame-nte com suas E;Sposas e d piloto· Jorge
Comeratto, no litoral do Rió de Janeiro.- - - ·
Se façó -me·nção a tãç_ triste _episódio, Sr. Presidente, é
que ainda- estão presentes em nós a saudade e l_erilbrança,
e também para reafirmar que todos estamos suje-ítós -~peçaS
e às trapaças que a vida_costuma nQs pregar, a todo momento.
-Por oütro lado, tão fácil quanto acreditar na imunidade
às intempéries da vida é reclamar do procedimento jUrídico
em nosso_ País, criticando a moro~idade_ da Justiça, O.s pro-cCssos se ãcuinulãm, e uma -~as c·ausa_s do aCúmUio_ d~ julg~
mentos~ sentenças e d_ec\sões jlú:fdiCas não proferidos é a dificuldade de interpretação das lefs, muitas vezes ultrapássádas
Ou qmissas, iffiposSíbilitai1do a ação rápida e eficiente dos
tribunais. Há décadas, discute;-se ~ nece.:ssidade_de uma re~or
_ma -~ legislação vigente,_ rePleta de ànacron.isr.ng{ Irife1fz~
rnente, sempre temos_ outros prOblemas- maH; urgentes a resolver. ora uma crise ·social, ora uma crise .económica, ora uma
criSe pólítica. E. a nossa atençªo de_leg~51adore~_~caba sendo
-arraída para probleinas conjunturais 1 deixandO de lado pontoS
-Ctucíãís, que pOderiam set tratados sem grandes saçrificio_s,
Cg~o _es;te_ projeto de lei, que ora estamos a defénder nesta
Casa.
·
· -
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Quando ocorre o desaparecimento de uma peSsoa, há
que se considerar, sob o aspecto legal, a grande diferença
entre o ausente que, meramente, abandona o convívio familiar, e aquele que, presumivelmente, sucumbiu vítima de desastre presenciado ou conhecido. No primeiro caSo, há maior
incerteza, pois pode estar vivo e saudável. alhures, iniciando
uma nova vida, da mesma forma que poderá estar sofrendo
de amnésia repentina ou de perturbações psíquicaS, que induzem o indivíduo a condutas inesperadas. Bem diferente é
a situação de uma vítima de catástrofe, pois, neste caso, há
fatOs e--circunStâilcias que~ malgrado_ eventuais simulaçõ~s.
autorizam a presunção de morte.
O primeiro pode esfci.r vivo, enquanto O segundo, provavelmente, estará-morto: Quanto ao primeiro, não s_ão conhecidas suas intehções, ou outros dados a partir dos quais se
possa presumir, com razoável margem de_segurança, que não
desapareceu por iriiciativa própriã~ As in"iciativas policiais se
fundamentarão nas circunstâncias, eSpecialmente as ligadas
à vida íntima do desaparecido, para chegar ~a um _eventual
motivo.
No segundo caso, a catástrofe falará por si, gerando a
presunção de morte do desaparecido, pela simples confirmação de sua presença no local. Ficam excluídos_, aí, quaisquer
motivos volitivos. ou subjetivos. Não se irldagará sobre a vontade do desaparecido de estar no local da catástrofe, mas apenas
se estava presente. Naturalmente, a presença de alguém numa
catástrofe, se seguida de seu desaparecimento,_ é razão bastante para induzir a presunção de que tenha morrido.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Projeto de Lei n' 20/93
contém uma proposta -capaz de acelerar resultados, sem descuidar da segurança de que o tema deve se revestir. A matéria
trata de uma questão de suma irilportância pa:ra aque_les que,
inesperadamente, se vêem com a dolorosa incumbência de
tomar providências legais relativas ao des~parecimento de pessoa cujo corpo não tenha sido encontrado, por motivo de
catástrofe. 0- Projeto é igUalmente significativo, na medida
em que complementa a legislação atual e facilita a atuação
jurídica, promovendo a Justiça.
Considerando esses aspectos, Sr. Presidente, apelo a este
Plenário, para que o Projeto n9 20/93 tenha tramitação urgente, tehdo em vista a iritençâo evidente de que está lrhbuído,
tanto em relação ao Poder Judiciário quanto em relação às
familias brasileiras. Desta forma, -estaremos cumprindo a nos~
sa função de legislar, contribuindo com a Justiça brasileira
e, finalmente, reduzindo o sofrimento daqueles que tiverem
seus lares atingidos por alguma catástrofe.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

A natureza, entretanto. preservou a AII).azônia. O europeu
colonizador não conseguiu Vencer a floresta, onde o tiPo h_umano do caboclo continuou trabalhando, vivendo e persistindo em ficar, em conviver com a floresta, com o rio, com
a natureza.
Das matas amazónicaS situadas no Estado do Amazonas
muito pouco foi tirado. Mas sua cobertura veg~taJ não é,
OOmo vemos hoje, sua única riqUeza: Há por baíxO de S-U:aS
raízes fortunas em minerais, inclusive petróleo.
O que trago aqui hoje, Sr: Presidente, Srs. Senadores,
não _é apenas uma denúncia: é um apelo pela sobrevivência
desse caboclo que persistiu e conviveu, corno convive, com
a floresta, esquecido no mato, mas brasileiro e cidadão como
qualquer um de nós.
No município de Coari, no médio Solimões, 343 Co-munidades se distribuem subsistindo basicamente do cultivo da
m3ndioca e da banana e do fabrico, rudimentar, é claro, da
farinha. Essas comunidades espalham-se por um território
çf_e ~stradas fluyiais e lacustre$~ aJgumas distantes até 1_0 dias
de barco da sede do município. É gente simples, mas confiante
e corajosa, a ponto de remar contra a corrente dias a fio
siri:lplesmente para levar o filho ao médico. Qente _que ocupa
um território em condomínio com as águas, ·onde falta tudo
em matéria de assistência e conforto. restando apenas sentimento de brasilidade.
Sr. Presidente, Srs. _Senadores, essa gente vem sofrendo
todo tipo de exploração, uma situação que as lideranças. suas
lideranças políticas, lutam por reverter. O que é complet~
rnente _intolerável é que o Estado Nacional Brasileiro, através
de uma de suas mais importantes empresas estatais. locuplete-se com essa exploração. Não nos cabe imaginar- e muito
menos tolerar -que brasileiros colonizem brasileiros, apro~
priando-se, por força de urna maior domínio da tecnologia,
de riquezas minerais pelas quais teriam de pagar se não o
justo, pelo menos o mesmo valor que é pago pela mesma
atividade em outras regiões do País. Lamentavelmente, é isto
que está acontecendo.
A Petrobrás descobriu petróleo em Coari. E o está ex~aindo. CoJ!tudo,_ enquanto outros municípios recebem 5%
do produto dessa atividade, o Município de Coari só recebe
1%.
Porquê? Pergunto eu desta trib__una. Por que se permitir
tamanha forma de colonialismo numa região onde as carências
são tantas que nos permitem dizer que seu povo é visto como
cidadãos de segunda classe? Se_ aquele petróleo está lá é justo
que o povo do município seja merecedor de uma justa contrapartida, de um pagamento equânime. É seu direito participar
dos benefícios do produto de sua própria terra.
O SR, PRESIDENTE (Chagas Rodngues) - Concedo
POrtanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, encaminho à
a palavra ao nobre Senador Carlos De'Carli.
Mesa um requerimento de informações para que a Diretoria
O SR. CARLOS DE'CARLI (PTB - AM. Pronuricià-· _da Petrobrásse pronuncie sobre essa situação, que, se comproo se,guinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores,
vada em sua totalidade, impõe urgente t! justa compensação
o Brasil inteiro vem assistindo há séculos a atiVidade extratià _coJetividade daquele município_.
vista em suas terras, nos últimos anos, com a crescente preocuEra isso que tinha a dizer e a submeter à _c.o'nsciência
pação pela preservação do meio ambiente, assunto que hoje
desta Casa que_ jamais faltou com seu dever no sentido de
ganha importância mundial. Discute-se bem mais a floresta
proporcionar, cada vez mais, o bem-estar an povo brasileiro.
amazónica fora do que dentro do Brasil. Lá, eles a chamam
Muito obrigado. (Muito beml)
de rainforest e traçam teorias, algumas em conflito- com os
O
SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
interesses nacionais. Mas, de qualquer forma, deixam patente
a
palavra
ao nobre Senador Alfredo ~mpos.
a pre9cupação com a região.
É verdade que se Passa uma esporija sÕb~e ~ pe~íodo
da colonização, quando países do hoje Primeíro Mundo reforçaram suas economias com o produto das terras das Américas.

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MO. Pronuncia
o_ seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr!"l e Srs. Senadores,
a imediata e decisiva ação da Justiça míneiia cóilsegtiiu obstar
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o aparecimento de um problema que poderia ter acarretado
amplas conseqüências sociais e_ económicas para uma signip.cativa parcela da população de Belo Horizonte.
Refiro-me ao encerramento da atividades do Frigorífico
São João, conforme determinação da Prefeitura, por= fo"rça
de denúncias de tráfego intenso de cartlinhões nos arredOreS
da empresa e do barulho provocado por suas câmaras de
refrigeração, indiscutíveis mo~ivo-s de perturbação do sossego
da vizinhança.
Todas essas questões seriam facilmente solucionáveis,
conforme entendimento dos dirigentes- do frigorífico, Sem a
utilização do reCurso externo decidido pelas autoridades mUnicipais, passív-el de acarretar não apenas o desemprego de uma
em tomo de 1.800 pais e mães de família, como -~ambém
a cessação de fornecimento de carne para a merenda escolar
e para quartéis do Exército, em visível prejuízO para a comunidade envolvida naquele processo. Cerca de 60% de toda a
carne de Belo Horizonte provém dali.
Não me preocupo com a atividade da empresa em si.
Desconheço por completo quem sejam seus responsáveis. Falo
em nome dos possíveis desempregados a se juntar a levas
de desocupados que diariamente perambulam pelas ruas, que
param junto às portas de fábricas já saturadas pela inclemência
do quadro recessivo por que atravessa o País.
Estamos todos ao des_abrigo, à exceçãó dos que se-refugiam e se amparam na lei.
Pois foi o= que SUcedeu. PrC>videncial liminar çq_~i::f?dida
pelo Judiciário conseguiu abordar, por ora, o fechamento do
frigorífico, recobrando os ânimos de seus empregados, preocupados com a preservação da fonte de seu sustento e de suas
famílias.
Antes de qualquer decisão definitiva, é necessário restaurar o diálogo em torno do assunto. A qUestão relativa ao
barulho causado pelas máquinas é plenamente solucionável,
sem que imperem medidas drásticaS a -acarretar um mal superior ao alegado.
Estou certo de que o Prefeito Patrus Ananias e seus colaboradores e$tarão sensf'!{eis e essas ponderações, buscando,
juntamente com os responsáveis pelo frigoi'íficó, a sOlução
mais adequada aos int~reSses. dos morado~es da r~gião em
comum acordo com as razões sociais-subjacentes ao problema.
Obrigado, Sr. Presidente.
·
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr" 1 e Srs. ~en~~res,
foi com grande alegria que pudemos ver, no dia 19 de março
último, o grande órgão informativo de Brasília, O Correio
Brazmense, ingressar no seleto rol dos periódicos nacionais
que editam semanalmente ~m caderno dedicado à agricultura
e às coisas do campo, o "Correio da Terra". sem dúvida
alguma foi essa uma medida auspiciosa, principalmente para
os habitantes do Distrito Federal, de GOiás e do Entorno
de Brasília, de vez que a política adotada· pelo jornal é de
fazer uma publicação que atinja não apenas ·o meio rural,
mas também as residências urbanas e suburbanas, com interesses próprios em j:1ràinagem~ cutt;vo de hortigranjeiros e
criação de animai~. dom~~sticos.
Concomitantéh"'ente, essa publicação assume uma dimensão mais ampla ao dedicar-se também às questões rel~c~ot:tadas
com o meio ambiente, os recursos naturais 1 a flora ç a fau11:a,
ao lado do enfoque das atividades agropecuárias, das políticas

para o setor, da realidade e das aspirações dos produtores
rurais.
-No momento-atual da vida brasileira, publícações dessa
natureza asSumem partiCUlar impOitâri.da, de VeZ que o Cresci~ento das atiVidades agrícolas é uma -imperiosa· necessidade
-nacionaL MilhõeS de de5llutridos por esse Brasil afora estão
ansiosos à espera de- alimentOs que lhes saciem a fome.
Já se foi o tempo em que a atividade agrícola se restringia
ao cultivo rudimentar de um pedaço de terra. para garantir
apenas a subsistência. Hoje, quem quer que almeje algum
retorno ecOnômico precisa estar de braços dados com tecnologias niodemas, com os melhor~s insumos, com oS melh,ores
implementas. É nesse panorama que as publicações voltadas
para o homem do campo assumem papel de destaque. É nelas
que o agricultor vai buscar ensinamentos para_ tornar o seu
empreendimento mais rentável e a_sua lavoura mais produtiva.
Ao tempo em que parabenizamos publicamente o CorreJo
Braziliense pelo nascimento de seu novo filho, o caderno semanal Correio da Terra, rendemos especiais homenagens ao seu
produtor executivo, o jornalista Expedicto Quinfas, e a_tÇçlf! __
-~ua equipe de redatores, técnicos e colab.oracl,ore&:. ~xped~cto
Quintas -não só é profundo Conhecedor .dos problemas_ do
Distrito Fede.ral, CO!JlO tam~ém viVe de perto os problemas
do produtor .rund, pois, além de_ Ser uin- doS PioneirOs da
-capital Federal. é um próspero produtor rural com atuação
m3.rCãrite ·na agricultura e na pecuária. __ _
Temos certeza de qUe. nesse novo émpreeil.dilllento. sabe_ái àliàito_da·a-Su'a"V'asta experiêlldá, a"cumul:lda noS váriOs
cargos públicos que ocupou no Governo Federal e no GDF
e em mais de vinte anos de Cocreio Braziliense, à sensibilidade
adquÍrid·a
trato ~d3. terra e· nà ·nâa cóffi Os 3niinaiS." pata
briridar-nos, seus leitores e admiradores; Com ·um jornal realmente__"voltado para_ a valoriz3ção doosetor-agrícóla e daquelas·
pesSoas que exploram a teria dê form-a racionai e efiCiente.
Quem quer que se dedique a trabalhar a terra só pode
estar contente com essa nova publicação e fazendo votos para
que esse caderno seja cada vez. m'!is informativo e cada vez
mais abrangente, de modo a estar presente num número sempre maior de mesas de trabalho.
Parabéns, Correio Braziliense!
Parabéns, jornalista Expedicto Quintas· e tOdos-os ·seus
colaboradores n~ confecção do ''Corr~io- da Terra''!
-··
--Muito obrigado!
- --

·na

O Sll. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presidência convoca sessão ·extraordinária a re:ilizar-se, hoje, às
18h30m.in~com a seguinte
ORDEM DO DIA
-1-·

REQUERIMENTO N' 331, DE 1993
Votação, em turno único, do Requerimento n~ 331, de
1993, de autoria do Senador_ Moisés Abrão, solicitando, nos
termos regimentais, tramitaçã-o coíijllnta do Projeto de Lei
da Câmara n"' 144, de 1992, e do _Projeto de Lei do, Senado
n~ 31, de 1993, por tratarem de matérias que versam sobre
o mesmo assunto.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Nada mais
havendO a tratar, -declaro enceriada a sessão.
_o_,_-

(Levanta-se a- Sessão àS 18 horas e

2~_miriutos.!
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Ata da 683 Sessão, em 28 de abril de 1993
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
EXTRAORDINÁRIA
Presidência do Sr. Chagas Rodrigues

ÀS 18 HORAS E 30 MINUSTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Affonso Camargo _ Albano Franco _ Alfredo Campos _ Almir
Gabriel -Álvaro Pacheco - Amir Lando- Bello Parga- Beni
Veras_ Carlos DerCarli _Carlos Patrocínio- César Dias- Chãg~
Rodrigues _ Cid Saboia de CarvalhÇ' _ D<lri.o Pereira - Dir~eu
Carneiro_ Divaldo Suruagy _ Elcio Alva,r~ _ Espefi;dJão AminFlaviano Melo _Francisco Rollemberg _ Gariba.Jdi Alves_ Filho·Gerson Camata _ Gilberto ___ Miranda _ G1,1ilherme Palmeira _
Henrique Almeida_ Humberto Lucena __ Hydekel Frei_tas _Iram
Saraiva_ Irapuan Costa Júnior _·Jarbas PasSadilho _João Calmqn
_João França_ João Rocha_ Jonas Pinheiro_ Jos~phat Marinho-:José Fogaça_ José Sarney _Júlio Campos_ Júnia Marise _ Jutahy
Magalhães _ Juvêncio Dias _ Lavoisier Maia _ Leyy DiaS _
Louremberg Nunes Rocha_,I,owiVl)l Baptista- Lucfdio PortellaLuiz Alberto Oliveira _ Magno Bacelar _ Mansueto de Lavor ·Márcio Lacerda _ Marco Maciel _ l\1_ário _Çovas _Mauro
Benevides _Moisés Abrão _ Nabor Júnior __ N.els_p__n_Ça.rn.eiroNelson Wedekin _ Ney Maranhão_ Ney Suassuna _ Q4açir Splll';ls
_ Onofre Quinan __Pedro Simon _ Pedro Teixeira _ Rachid
Saldanha Derzi _ Raimundo Lira _ Ronaldo Aragão _ Ronan Tito
_ Ruy Bacelar_ Valmir Campelo _Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A lista de
presença acusa· o oomparecimento de 70 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, decla:t;o aberta. a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a
mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1~ Secretário.
É lida a seguinte
Brasfiia, 28 de abril de 1993
Senhor Presidente:
Comunico a V. EX', para os efeitOS -dõS 1~ do an. 13
do Regimento Interno, que estarei ausehte dos trabalhos desta
Casa e do Congresso Nacional nos dias 3 a 7 do próximo
mês de maio, a fim de participar, como integrante da Delegação do Brasil, dos trabalhos da XI Conferência Interparlamentar, que reúne o Parlamento- Europeu e o Parlamento
Latino-americano·, na cidade de São Paulo. À dita reunião
deverão comparecer 52 pai-lamentares europeus e cerca de
150 parlamentares latino-americanos.
Sala das Sessões, 28 de abril de 1993. -Senador Nelson
Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) . diente lido vai à oublicação.

O expe-

Sobre a mesa, requeriniento- que sefá lido pelo Sr. 19
. .
-É lido e aprovado o s_eguinte
REQUERIMENTO N• 398, DE 1993
Nos termos do art. 281 do Regiriú!rlto InternO, requeiro
dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para
a Mensagem n"' 158, de 1993, qUe submete à ãjJTovação do
Senado Federal, o nOme-de GaJba Magalhães Velloso para
compor 0 Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de Ministro
Classista Temporário, representante dos empregadores, no
triênio de 1993 a 1996, na vaga decorrente do término da
investidura de José Carlos da FOnseca, a fim de que figure
na Ordem do Dfa -da sessão seguinte.
. _
_.
Saladas Sessões, 28 de abril de 1993. -Senadores Jarbas
PitSsarioho - Mãuro Benevides.
·
o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Aprovado
o requerimento, a matéria a que se refere figurará na Ordem
-do Dia da próxima sesSão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
É lido e aprovado 0 seguinte
s~cretário.

REQUERIMENTO N• 399, DE 1993
Nos termos do art. 281 do Regimento Interno, requ~iro
dispensa de interstício e préviã--distribuição de_avulsos para
Mensagem n•15~, de 1993, que submete à aprovação do Sena. dO Fedei"a1 o nome· de Juraci Candeia de Souza para compor
o "Tribunal SUperior do Trabalho, no cargo de Suplente_ de
Ministro ClasSista Temporário, representante dos empregadO-Tes; no triênio de 1993 a 1996, na vaga decorrente do término da investidura de Hermínio Mendes Cavaleiro, a fim de
qUe- figure na O"i-deni do Dia da Sessão seguinte. Safa das Sessões, 28 de abrifde 1993. -Senadores Jarbas
Passarinho - Mauro Benevides.
_ Sobre a_ mesa, requerimentO que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Aprovado
o requerimento, a matéria a que _se_ refere figurará na Ordem
do Di~ da próxima sessão.
b lido e aprovado o_seguinte
REQUERIMENTO N• 400, DE 1993
Nos termos do art. 281 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de interstício e prévía distribuição de avulsos para
a ilrlensagem D"' 160, de 1993, que submete à aprovação do
Senado Federal, a recondução de Roberto Della Manna, ao

3800

Quinta-feira 29

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

cargo de Ministro ÇlaS:$ista Tell).porário, i'epreséntã.lite dos
empregadores, no triénio de 1993 a 1996, na vaga decorr.ente
do término de sua investidura, a fim de que figure _na Or;dem
do Di3 da sessão sçguinte.
Sala das Sessões, 28 de abril de 1993. -Sena~ores Jarbas
Passarinho - Mauro Benevides.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Aprovaoo
o requerimento, a matéria a que se refere figurará na Ordem
do Dia da próxima sessão.
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. lo:> SecretáriO.
É lido o seguinte
.. ,,
PROJETO DE L!>! DO SENADO N• 49, DE 1993
Acrescenta dispositivo à Lei n'16.494, de 7 de d~zem
bro de 1977, que "dispõe sobre os estágios de estudantes
de estabelecimentos de ensino superior e de ensino profissionalizante do 29 Grau e Supletivo e dá outras providências".

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Acrescenta-se ao art. P da_ Lei n~ 6.494, de 7
de dezembro de 1977, o seguinte parágrafo:
·
''Art. 19 ........................... ~ •• - .........._ .........~ ... •••
§ 39 Para efeito desta .lei, nenhum estágio terá
duração inferior a um ou superior a seis semestreS letivos, devendo ter iníCiO somente :;t parti"t do terceiro
semestre do curso e Jérmino, no máximo, até um ano
após o estagiárió haver concluído o curso."
Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi~
cação.
Art. 3<:> Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
As limitações do aprendizado teórico e a:s deficiências
de nosso ensino profissiOnalizante, tanto na -ár.ea de ensino
público quanto na do privádo, fazem dos estágios supervisionados uma exigência imprescindível em nossa sociedadç. ~
Assim, o processo de ensino-aprediz8.gem da escola regular só se completa com a simultânea aplicação dos conhecimentos adquiridos no mundo práticO do trabalho que se desenvolve nas empresas. Isso deve_ ocorre_r_logo após o educando
assimilar os conceitos operacionais báSicos e os conhecimentos
introdutórios indispensáveis para ter um bom desempenho
na própria instituição educacional ~na empresa, o que, normalmente, só se verifica após os dois pnmeiros semestres
letivos de qualquer curso de nível médio ou superior.
Por outro lado, muitos alunos só conseguem estágio ao
final do curso ou após o seu término, sendo ju!j;to que eles
também tenham direito a fazei" ou·a Cóllduir o estágio.
Esta proposição, além de dispor sobre ésses aspectos,
tem também como objetivo obrigar que-_os estágios tenham
duração mínima de um semestre letivo e máxima de três anos.
Destarte, o § 3~ que este projeto acrescenta à i.ei no:>
6.494, de 7 de dezembro de 1977, vem sanar uma lacuna
da legislação vigente, em benefício de grande parcela dos
estudantes tanto do ensino médio quanto do ensino superior.
Sala das Sessões, 28 de abril de 1993. -Senador Esperidião Amin.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 6.494, DE 7 DEZEMBRO DE 1977
Dispõe sobre os estágioS de estudantes de estabeleciméntos de ensino superior e de.ensino profiSSionalizante
do t.~ grau e supletivo e dá outras providências.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 19 As pessoas jurídicas de .direito privado, os órgãos da administração pública e as instituições de ensino podem aceitar, como estagiários, alunos regularmente matricu·lados e que venham freqüentando, efetivamente, cursos vinculados à estrutura do ensino público e particular, nos níveis
superior; profiSsionalizante de 2<:> grau e supletivo.
§ 1~ O estágio somente poderá verificar,;se ein unidades
que tenham condições de proporcionar experiência prática
na linha de formação, devendo, o estudante, para esse fim,
estar em _condições de estagiar, segundo dispost9 na regula·
·_
·
·
mentação da presente lei.
. § 29 Os estágios devem propiciar a complementação do
ensino e da aprendizagem a serem planejados, execJJt.a.d.os,
acompanhados e avaliados em conformidade com os currfculos, programas e cal~IJ.dá:rios escolares,, a fifi de se constituírem
em_instrumentos de, integração, em .tenrios de treinamento
prático, de aperfeiÇOamentO técnico-cultural, científiCo e de
relacionamento humano.
............................. •.•• ......... .. ...
....
._.... .
DECRETO N• 87.497, DE 18 DE·
AGOSTODE 1982
· Regulamenta a Lei o1' 6 .494, de 7 de dezembro
.de 1977, qp.~ _dispõe sobre o estágio de estudantes de
estabelecimentos de ensino superior e de 2~ grau regular
e.supletivo, nos limites que especifica, e dá outras providências:
··~·

·-·-~

····~·~·

~·~:.·• ~~

.............................................................;.-..

~.;~~~

..

(À Comissão de Educação- decis~o terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O Projeto
lido será publicado e remetido à comissão competente.
Sobre a mesa, requerimento que _será lid9 pelo
Sr. 1<:> Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 401, DE 1993
Nos termos do art. 43, II, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro sejam considerados como licença autorizada· os dias 2, 5, 6, 7, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28,
29 e 30 de abril de 1993, quando estive ausente aos trabalhos
da casa, sendo que nos quatro primeiros dias estive acompanhando_ a delegação do_ Estado do Acre em audiências no
Estado de São Paulo, para tratar da reabertura do inquérito
que trata do assassinato do ex-Govemador Edmund() Pinto;
e nos outros dias, desloquei-me ao Estado do Acr_e para participar do plebiscito e visitas a:os municípios do Estado que
represento na Câmara Alta brasileira.
Sala das Sessões, 28 de abril de 1993. -:-Senador Aluizio
Bezerra.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Aprovado
o requerimento, fica concedida aJiçe_pça solicitad_a. nos tç:rmos
do art. 43, inciso II, do Regimento Interno.
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Sobre a mesa. requerimento_s que serão lidos pelo Sr.
1"' Secretário.
--São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 402, DE 1993
RequeremOs urgêilcia; nos termos'dq art. 336, ·alínea c,
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei dã. Câmara
n~ 113, de 1992, que'"-"Dispõe ·sobre a identificação crin:iinal
pelo processo datiloscópico, a coleta e a utilização de informações para conhecimento e controle da criminalicJ!lde _no País
e dá outras providências''.
Sala das Sessões, 28 de abril de 1993. -Senadores Cid
Saboia de Carvalho - Jarbas Passarinho - Elclo Alvares
- Jutahy Magalhães.

REQUERIMENTO N• 403, DE 1992
Requeremos Urgência, nos termos dõ art. 336, alínea c,
do Regimento Interno, para o ProJeto_ -de Lei da _Câm_a_r_a
n"45, de 1993, que "AutoriZa a transfQimação d'e Cargos vagos
no âmbito das instituiçóes federais de ensirio, àbrangidas pela
Lei n'7 .596, de 10 -de abril de 1987".
Sala das Sessões, 28 de abril de 1993. Senadores Cid
Saboia de Carvaih·o ~- Jarbas Passarinho - Elcio Alvaress
- Jutahy Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Os requerimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na forma
do art. 340,.iriciSOII, do Regimento Interno.
A Presidência recebeu, do Banco Ce_ntral do Brasil, o
Oficio n\> 899/93~ encãriílnhando os documentos necessáriOs
à instrução do Ofício n• S/30, de 1993.
O expediente será encaminhado à Comissãô- de Assuntos
Econômicos, -paTa -ser anexádo ao processo- em referência.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presidência- recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ófíciá n9 900,
de 28 do corrente, encaminhando complemento da documentação necessária à instrução do Ofício n~S/31, de 1993.
O expediente será -despachado à Comissão de Assuntos
EcOnômicos para ser anexado ao processado da matéria em
referêriciã.------ -··
·
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Passa-se, agora, à votação do Requerimento n9 402/93,
_de urgência, lido no Expediente, para o Profet~ d_e ~i da
Cãmaia n' 113, de 1992.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Apl-ovado o reqUerimento, a matéria à. que se-refere figurará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se,
agora, à votação do Requerim-ento_ il"~'--403/93, de urgência,
lido no Expediente, para-o Projeto de Lei da Câmara n 9 45,
de 1993.
Em vótaçaõ.
Os Srs. S~nadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
-Aprovado.
Aprovado o reqUerimento, a matéria a qUe sé refere fígurará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária s_ubseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se, hoje, às
18h53min, com a seguinté

ORDEM DO DI~
-·l-

REQUERIMENTO N' 935, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento n9 935, de
1992, do Senador Almir Gabriel solicitando, nos termos do
art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão, em Ordem
do Dia, do Projeto de Lei do Senado n' 119, de 1992, deautoria do Senador Aureo Mello, que cria o Parque Nacional
das Anavilhanas.
--2MENSAGEM N• 128, DE 1993
ESCOLHA DE AUTORIDADE

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno únicõ~ do Requerimento n9 331,
de 1993, de autoria do Senador Moisés Abrão, solicitando, nos termos reginientais, tramitação-éonjunta do
Projeto de Lei da Câmara h' 144, de 1992, e do Projeto
de Lei do Senado n 9 31, de 1993, pór tratarem de matérias que vetSani sObre o rriesmO-ãSSU.iilo. -Em votação o requerimento, em turno úri1cO:
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Lei da Câmara n• 144, de 1992, passa a
. tramitar em conjunto com o Projeto de Le:i ..Q_o. SenadO n9
31, de 1993.
·
-~-- ~
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Está esgotada a matéria coD.Stailte da Ordem do Dia. -

DíScUssão;ein turnO únicO, dO Parecer n9 73, de 1993,
da COmissão de Constituição, Justiça ·e Cidadania sobre a
Mensagem n' 128, de 1993, (n• 117/93, na origem), de 11
de março do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente
cta República submete à delib_eração do Senado a escolha
do Senhor FRANCISCO URBANO ARAÚJO FILHO, para
compor o Tribunal Superiór"dó Trabalho, no cargo e Suplente
de Ministro Classista Temporário~ representante dos trabalhadores, no triênio de 1993 a 1996.
-3MENSAGEM N• 158, DE 1993
. ESCOLHA DE AUTORIDADE
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do IU'f.. 281 do _
. -=-_Regimento Interno)
_ Discussão, em_turno único do Par~~r n 9 11? de 1993,
da Comissão de COnstituição·, Justiça e Cidadania sobre ~
Mensagem- n' 158, de 1993, (n' 182/93, ria -origem), de 1~
de abril do corrente ano, pelã ciual o Senhor Pr~Sideitte d~
República ~ubmete à deliberação do Senado a escolha d</
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Senhor GALBA MAGALHÃES VELLOSO, para compor
o Tribunal Superior do Trãbalho, no cargo de Ministro Classista Temporário, representante dos empregadores, no triênio
de 1993 a 1996, na vaga decorrente do término da investidura
de José Carlos da Fonseca.

-4MENSAGEM N• 159; DE 1993
ESCOLHA DE AUTORIDADE
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 281 do
Regimento Interno)
DiscusS_ão, em turno único, do Pã.r'ecer n_o;~ 120, de 1993,
da Corriissão de ConstitUição, Justiça e Cidadania sobre a
Mensagem n' 159, de 1993, (n• 183/93, na origem), de i9
de abril do corrente ano, pela qual O SenhOr Preside_p.te da
República submete à deliberação do Senado a escolha do
Senhor JURACI _CANDEIA DE SOUZA, para compor ·o
Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de Ministro Classista
Temporário, representante dos empregadores, no triênio de
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1993 a 1996, na vaga decorrente do ténnino da investidura
de Hennínio Mendes Cavaleiro.

-5MENSAGEM N' 16ll, DE1993
ESCOLHA DE ÀUTÓRIDADE
(lncluldo em Ordem do Dia nos termos do art .281 do
_Jlegimento Interno)

Di~cussão~ em turno único, do Parecer nÇ> 121, de 1993,.
da Coniissão d~ ConstitUiÇão, Jtiillçà e Cidadania sobre a
· Mensagem n• 160, de 1993, (n' 184/393, na origem), de 19
de ·abril do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da.
República submete à deliberação do Senado a recondução
do Senhor ROBERTO DELLA MANNA, para compor o
Tribunal Superior do Trabalho, ao cargo de Ministro Classista
Temporárit>, represerite dos empregadores, no triénio de 1993
a 1996, na vaga decorrente do término de sua investidura.
7

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nada mais
havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão àS 18 horas e 52 minu~os~)

Ata da 693 Sessão, em 28 de abril de 1993
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
EXTRAORDINÁRIA

Presidência do Sr. Chagas Rodrigues

ÀS 18 HORAS E 53 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN·
TES OS SRS.. SENADORES:
-

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A lista de
-presença acusa o comparecimento de 70 Srs. Senadores. Havendo niíilieró regimental, declaro-aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniCiamos nossos trabalhos.
Não há expediente a ser lido.
O SR. MAURO iiENEVIDES · - )i.r. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
-a palavra ao nobre Senador._

Affonso Camargo _ Albano Franco _Alfredo Campos_ Almir
Gabriel _ Álwu:o Pachecç__ Amir _Lando ~J3e_llo Parga ~ Bepi
Veras _ Carlos De'Carli _Carlos J"aqocinio _César Dias _ Chagas
Rodrigues _ Cid Saboia de_ Carvalho _ parlo Pereira _ Dirceu
Carneiro- DivalctO Suruagy:.. Elcio Álvares- Esperidião Amin -Flaviano Melo _fr~cisco_Rollemberg...:. Galjbaldi Alves Filho __
Gerson Camata _ Gilberto Miranda _ Guilherme Palmeira
Henrique Almeida_ Humberto Lucena _ Hydekel Freitas _ Iram
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Pela ordem.
Saraiva_ Irapuan Costa Júnior_ J~ba~ Passarinho_ João Calmon Sem revisão do orador.)_- Sr. Er_esidente, gostaria apenas
_João França_ João Rochª-__Jçnas Pinheiro _Josaphat Marinho_ de pedir a V. E~ que reitere, com a veemência que a ·cadeira
José Fogaça_ Jçsé Samey _Júlio CaiQpçs _ J~nia Marise _ Jutahy ·presideneial garante a .seu titular, um apelo a todos os Srs.
Senadores que se encontram nesta Ca~a- somos, hoje, 69
Magalhães - Juvêncio Dias -- Lavoisier_ Maia - L.e:vy Dias - Senadores na Casa e, seguOdo identifica o senador Cid Sabóia

~~~:~oN~1~~:!o~haM-;!;:';~:e~~p~is~!;~~~di~e P{'.~~!a = ~~r~:r"ru:~;,.e~~~. ~';~e~:s;:~~e!~7so:~:~~r~~.s~r~~~í~

Márcio Lacerda -- Marco Maciel - Mário Çovas - Mauro semos o quorum para apreciação dessa matéria na noite de
Benevides _Moisés Abrão _ Nabor Júnior _.Nelson Carneiro _ ·hoje.
Nelson Wedekin _ Ney Mat"anhão _Ney $qassuna.- Odacir S9are~_
: Port.anto; pediria a V. Ex~. Sr. Presidente, que insistisse
_ Ono(re Quin;m __ fecJro,.$i~OlJ __ Pedro Tçixeiq~. --.. ~cltid para que os Srs. Senadores, que se encontram naturalmente
Saldanha Derzi _-Raimundo !,_..ira _ Ronaldo Aragão_ Rc,lnan Tito .-entregues aos seus_afazeres parlamentares, viessem imediata- Ruy Bacelar_ Valmir C_ampelo _Wilson Martins.
· !'l_lente ao plenário, a furi d_~__que pudés~mos apreciar essas
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indicações de autoridades que vão compor Tribunais Superiores .. É o apelo qu·e sugiro a V. Ex• transmitir, com a autoridade

de Vice-Presidente no exercício da Presidência desta C3.sa.
OSR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nobre Líder
Mauro Benevides, a sugestão de V. Ex~ é_ oportuna.
A Presidêndã re1tera apelo no sellfido ·de que os Srs.
Senadores que estão em seus gabinetes e em outras dependências venham ·ao plenário, pois o Sefiado irá apreciar a
índica·ção de nomes de autoridades para Tribunais Superiores.
Esta Presidência lembra, ainda, que a votação é nominal
e se não houver um número suficiente -para permitir uma
votação segura pois em princípio os SrS~ Senadores vêm se
manifestando favoráveis a essas índicações- pode h a ver uma
surpresa muito desagradável e não desejada pela Casa.
O SR. PRESIDENTK (Chagas Rodrigues) - Passa-se
à

ORDEMDODrA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 935,
de 1992, do Senador Almir Gabriel, solicitando, nos
termos do art. 172, inciso I, do Regimento_ Interno,
a inclusão, em Ordem do Dia, do Prõjeto de Lei do
Senado n~ 119, de 1992, de autoria do Senador Aureo
Mello, que cria o Parque Nacional das Anavilhanas.
Em votação o requerímento,-em turho útllco·.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram p-ermanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto será incluído em Ordem do Dia, oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- As matérias
constantes dos_ itens 2 a 5, da Ordem do -Dia da presente
sessão, de acordo com o disposto no art. 383, alíneas g e
h, do Regimento Interno, deverão ser apreciãdas eni--sessão
pública, sendo a_votação procedida por escrutínio secreto.
Item 2:
MENSAGEM N' 128, OE 1993.
ESCOLHA OE AUTORIDADE.
DiscUssão-, em tilf-no- único, óó Parecer n"' 73, de
1993, da Comissão_ de ConstitUição, Justiça e Cidadania
sobre a Mensagem n' 128, de 1993, (n' 117/93 na origem), de 11 de março do corrente ano, pela qual o
Senhor Presidente da República submete à deliberação
do Senado a escolha do Sr. FRANCISCO URBANO
ARAÚJO FtLHO. ·para compor o Tribunal Superior
do Trabalho, no cargo de Suplente de Ministro Classista
Temporário, representante -dos tnibalh~n:fOres, no triénio de 1993 a 1996.
A matéria foi incluída em Ordem do Dia, noS termos
do art. 281, do Regimento Interno.
Em_discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Passa-se à votação, que deverá ser realizada-em eScrutínio
secreto.
A Presidência reitera o apelo feito aos Srs. senadores,'
no sentido de que compareçam ao plenárro;·a-rrm de votarmos
matéria da maior iiripoi"tãfidá; referente à escOüúi"ile autori. _dades, para -compor·o Tribunal Superioido Trabalho no cargo
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de Suplente de Ministro Classista Temporário, representante
dos trabalhadores, no triênio de 1993 a 1996. Trata-se do
ilustre Líder Francisco__Urbano Araújo Filho.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à ~otação.)
VOTAM OS SRS. SENADORES:
Albano Franco
Alfredo Campos
Almir Gabriel
Bello Parga
Beni V eras
Carlos Patrocínio
Chagas Rodrigues
Cid Carvalho
Elcio A1 vares
F. Rollemberg
Garibaldi Alves
Gerson Camata
Guilherme Palmeira
Henrique Almeida
Iram saraiva
J arbas Passarinho
Josaphat Marinho
Júlio" CanipoS
Jutahy Magalhães
Lavoisier Maia
Lourival Baptista
Lucídio Portella
Mansueto de Lavor
Marco Maciel
Mário Covas
Mauro_ Benevides
N_felson Carneirq
Ney .Maranhão
Ney Suassuna
Odacir Soares
Onofre Quinan
V Sr. Chagas Rodn'gues, J<? V ice-Presidente, deixa
.a cadeira _da presidência, que é ocUj)(ida pelo ·sr. Humberto Lucena, Presidente.
0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presidência vai proclamar o resultado.
Votaram SIM 31 Srs. Senadores; e NÃO, 1
Não houve abstenção.
Total de votos: 32
Não houve quorum. A votação da matéria fica- adiada.
00

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Item 3:

MENSAGEM N' 158, DE 1993
ESCOLHA DE AUTORIDADE
(Incluído em Ordem do Dia 1)95 termos do an:. 2$1 do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Parecer nÇ> 119, de
193, da ComissãÓ de ConstitUição, Justiça e Cidadania
sobre a Mensagem n' 158, de 1993, (n' 182193, na origem), de 19 de abril do corrente ano, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do_ Senado a escolha do Senhor GALBA MA G ALHAES .
VELLOSO, para compor o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de Ministro Classista Temporário, representante dos _empregadores, no triênio de 1993 a
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Dís_çussão, em turno único, do Parecer no 121,de
1993, da Comissão de Constituição, Justiça e Cid3.âania
sobre a Mensagem n' 160, de 1993, (n' 184193, na origem), de 19 de abril do corrente ano, pela qual o Senhor
· Presidente da República submete à deliberação do Senado a recondução_do Seohm: R_OBERTO DELLA
MANNA. para compor o Tribunal Superior do Trabalho, ao cargo de MinistrO Classista TemporáriO~ representante dos empregadores, no triênio de 1993 aJ996,
na vaga decorrente do término de sua investidura.
A matéria fOi incluída em Ordem do Dia, nos termos
do _art. 281 do Regimento Interno.
Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta e quorum.

1996, na vaga decorrente do_ término da in\'estidura

de josé Cã"rlos da Fonseca.
A matéria foi iiiCluída em Ordem do Dia. n_os. _t~rm_gs_
do art. 281 do Regimento Interno.
·
Em discussãó~o parecer. (Pausa.}
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada_ por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Item 4
MENSAGEM N• 159, DE 993
ESCOLHA DE AUTORIDADE

(Incluído em Ordem do Dia nos tennos do art. 281 do
Regimento Interno)
DiscuSS:âõ, em turilo úniCo, do Parecer" nQ 120, de __
1993, da Comissão de Constituição; Justiça e Cidadania
sobre a Mensagem n• 159, de 1993 (n' 183193, na oriO SR. PRESIDENTE. (Humberto Lucena) ----A Presigem), de 19 de abril do corrente ano~pela_qual o Senhor
dência convoca sessão extraordinátfa a -realiz._ar-se hoje, às
Presidente da _República submete à deliberação_do Se19h15mim, com a seguinte
nado a escolha do Senhor JURACl CANDEIA_ DE
SOUZA, para compor o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de Ministro Classis.ta Temporário, representante dos_ empregadores, no triênio de 1993 a 1996,
ORDEM DO DIA
na vaga decorr~nte do término da _inyestidura de fler- _
mínio Mendes Cavaleiro.
--'1--'
A matéria foi incluída em OLdem do Dia, nos termos
REQUERIMENTO N• 364,"DE 1993
do art. 281 do RCgimento Interno-,-Em discussão__ o pa:tece'r. (Pausa.y--~-- ,
Votação, em turno único~ do Reciueriníento no"364, deNão havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
1993, do Senador Jarbas Passa_riQho, soU.citando, nos termos
A votação fica adiada. por falta de quorum.
regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo intitulado "Sem incentivos fisCais, ai-de ti Amazónia",
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 5:
de autoria do ex-Deputado Jorge Arbage, publicado no jornàl
O Liberal, edção de 1.8 de abril de 1993.
MENSAGEM N• 160, DE 1993
ESCOLHA DE AUTORIDADE
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Nada mais
havendo a tratar, está encerrada a sessão.
(Incluído _em _Ordem do Dia nos termos do art. 281 do
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 14 minutos.)
Regimento fnteni6)
o

Ata da 703 Sessão, em 28 de abril de 1993
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
EXTRAORDINÁRIA

Presidência do Sr. Humberto Lucena

AS 19 HORA.S E 15 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:.
Affonso Çamargo _-Albano Francõ _ AlfredQ-Càlnpos _ Alrnir
Gabriel _ Alvaro Pacheco _ Amir Lando _ Bello Parga..,.. Beni
Veras_ Carlo.s De'Carli _Carlos Pati:oc!nio _ CésaiDías _ cliagãsROdrigues _ üd Saboia de Carvãl!)o _Dario Pereira _ Dirceu_

C~rneiro _ Divaldo Suruag.Y-.:_ Elcio"-Âiv?Ies _ ESp_ericiião Amin _
Flaviano Melo _ FrancisCo Rollem-berg- _ Ga.fi:baldi Alves FilhO _
Gersoii Camata _ Gilberto ~_Miiãnda _ GYJlheime :ealmeira _ :
·Hen~q~e AI~eida __ Hu~b:~~ Lucen~ _ Hy~ekel Freitas_~
Saratva _ Irapuan Costa_Jumor _ Jarb~s P~ssannho _ JQ~ C~mon
-João França_ João Rocha _J?nas PinheU"o ~ Josaphat Mannho _

José Fogaça- José Samey_ Júho Campos_ Júnia Marise _ JutaJ:y
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Magalhães _ Juvêncio Dias _ Lavoisier Maia _ Levy Dias _ Passarinho - João Calmon - João França ~ João Rocha
Louremberg Nunes Ro-cha_ Lourival Baptista·_ LuCidio Portella _ - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Sarney Luiz Alberto Oliveira _ Magno Bacelar _ Mansueto de Lavor _ Júlio Campos - J únia Marise - J utahy Magalhães - J uvên~

cio Dias - LavoiSier Maia - Louremberg Nunes Rocha Lucfdio Portella - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor
....:.... Márcio Lacerda- Mauro Benevides- Nabor JúniorNelson Carneiro- Ney Maranhão- Ney Suassuna --odacir
Saldanha Derzi _ RaimundO Lira _ Ronaldo Aragão _ Ronan Tit< Soares - Onofre Qulnan -Pedro Simon - Pedro Teixeira
- Rachid Saldanha Derzí - Raimundo Lira - Ronan Tito
_ Ruy Bacelar _ Valmir Campelo _ Wi_lson Martins.
· - Ruy Bacelar- Valmir Campelo- Wilson Martins.

Márcio Lacerda _ Marco Maciel _ Mário Covas _ Mauro
Benevides _ Moisés Abrão _ Nabor Júnior _ Nelson Carneiro _
Nelson Wedekin _ Ney Maranhão_ Ney SuasSuna _ Odàcir Soares
_ Onofre Quinan _ Pedro Simon _ f~() _Teixeira _ Rachid

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A lista de
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O requeripresença acusa o comparecimento de 70 Srs. Senadores.
--mento será votado após a Ordem do Dia, na forma do disposto
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
no art. 342 do Regimento Interno.
Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos trabalhos.
Passa-se à
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1<:>
Secretário.
ORDEM DO DIA
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 404, DE 1993
Item 1:
RequeremOs urgência, nos termos do art. _336, alfnea b,
Votação, em turno único, dó Requerimenton9 364,
do Regiineiito Interno, pata a Mensagem n'? 167, de 1993
de 1993, do Senador Jarbas Passarinho, solicitando,
(n' 221193, na origem), que propõe autorização para a contranos termos regimentais, a transcrição, nos Anl!is do
tação do financiamento no valor equivalente a US$
Senado Federal, do artigo intitulado "Sem incentivos
11,024,615.00, a ser celebrado entre a República Federativa
fiscais, ai de ti Amazônia", de autoria do ex-Deputado
do Brasil e a Link-Mil_ies-Limited, destinados ao fornecimento
Jorge Arbage, publicado no jornal O Liberal, edição
de um Simulador d_e TJ;'einamento para SUbmarinos da Oasse
de 18 de abril de 1993.
·
Tu pi.
Em
discussão.
{Pausa.)
Sala das Sessões, 28 de abril de 1993. -Senadores AlfonNão havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
so Camargo - Alfredo Campos - Amir Lando - Bello
Em votação.
Parga- Beni V eras -César Dias -Carlos Patrocínio ~
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
Chagas Rodrigues -Cid Sabóia de Carvalho- Dario Pereira
sentados.
(Pausa.)
-Dirceu Carneiro - D_ivaldo Suruagy - Élcio Álvares Aprovado.
Esperidião Arnin- Flaviano Melo- FranciSCo Rollemberg
Aprovado o requerimento~ será feita a transcrição solici- Garibaldi Alves Filho - Gerson Camata - Gilberto Mitada.
randa- Henrique Almeida- Humberto Lucena- Hydekel
Freitas - Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior - Jarbas
-É a seguinte a matéria cuj-a transcrição é solicitada:
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Sem incentivos fiscais, ai ·de ti Amazônia
JORGE AIIIIAGE

asroindustrii.J, qro.pec:uúio. entre··outros. -oraças a esses incen·
tivos tem sido possívelat.rair uma
. imCnSa sarna de investidores pa·
ra obras de infra--estrutura. com
poupanças do própria Jqiio e de
ouuos Estados da Federaçi.o,.

A partir da Constituiçio federal de 1946, inaucurou~se -no
Brasil a era dos orpnistrios rqio
nais que. sob a forma jurídica de
auwquias e sociedades de ec::o.
nomia mista, servem de instru·
men~ i concmizaçlo da poUlica
feóeraf de inrervençio econ6mi·
ca clima em Wrias reaiões do
pala. sobretudo naquelas deno- ·
rninadu ••Recioes-Problema",
como o Nqrdeste e a Amazônia.
A. base jurldica que leaitima ~
sa intervençlo é aquela que deri·
va do texto constitucional. Com
fulcro na sua disposiçlo, foram
conslituidos a SpVEA - Supcrintendb.cia do Plano de Valori·
zaçlo Bcon&~~· Amazônia.
hoje Súdam;
- Departamento N'lcional de Obm Con·
tra u Secas; ~e - Comissio
do Valqdo Sio Francisco e atual

S#"riul - Superintend!ncia do
Plano de Valoriz&çio Econ0tl)j-

ca da Fronteira Sudoeste e aMf!

d«< - Superintend!ncia do ()e..
senvolvimento da Reaiio· Cen·

Iro-Oeste.
Convém ressaltar que· esses
orpni.smos foram institufdos en·
tte t946e 1967, sóbo amparo de
uma poderosa rede de bancos
oficiais. Nos quase SO anos de
açlo sistem4tica do Poder Fede·
ral, exercida atl'l'tá de tais instru·
mentes. já ·se tornou possível
reJistrar tncontáveis resultados
positivos na luta contra.o subde·
senvolvimento que secularmente
vem penalizando Jll'&llde parcela
da-popul~~bwiloira.~

indefesa ·de certos pressupostos
indianos de qualquer civillzaçlo
como a fome, a miséria e a subnutriçlo.
Mister se faz esclarecer Aue
o oxia!nio no qual se alimentam
os orpniamos responúveis pela
política do desenvolvimepto nas
reai6es mais carentes do tc:rritório "'trio é. sem nenhuma som·
brade dúvidas, o que deriva da
isençlo do Imposto de ,Renda
para investimentos em· projetOI

co-

mo Slo ·Paulo, Rio de Janeiro.
etC.·Jliino de menç1o eo rato de
que nenhum pais do mundo conhece mecanismo temelhante.
Sua criaçio ~ patente aenuinamente brasileira e collltitui-se na
chave de bom bdto com que a
iniciativa privada ht participa·
do da industrlallzaçlo na Amazônia e Nordtlte e comprovado
tam~m sua capeadade empre-sarial.
COmo qualquer tipo de po.
lide& posta em pr*tica pelo setor
púbtico, meomo que ceroada de
p,...uçOa no edltat aleaislaçto
peniaente, a dOI incentiVOS fi...
cais para u reaiOM aubdocn·
volvidas -nlo pôde exapar imu·
ne •o ~ du diltorç(lel.
motivando o desvio dê fabulo.
soa rec:unoa e, com isso prejudi·
cando a t,.jetóri& daenvo!vimenústa ao lonao 4o tompo e do

espaço.
Objetivando conter a ofli&
do lllcito que resultaV11 praticamente impune, quando deputado
fedetal apmentei projeto de lei
equiparando o desvio de recur..
SOS dOI incentivos fiscAil de SUU
finalidades lepb ao esteliona·

Imqinemos a Amazônia e o
Nord:ste. principalmente, órtl'os..
para sempre. dos recursos. que
provêm dos incentivos fiscais,
enfrentando com as forças j'
combalidas os problemas mais

q:udos de_ um pais, ou ~ja, a falta do mercado de tra~alho nio

qualificado. a inexist~nc:ia de
infra.estnnura básica, a estaa:naçio da indústria por falta de in·
vestimento na sua modernizaçlo
eu inevit4'1Cis calamidades da recesslo. da fome,. da miséria e d•

humilhaçio?
Deus nAo tm de permitir que
chquemos ao cume dessa traa~
di~ inaceit4vel nem mesmo por
uma civilizaçlo ainda sem pani..
cipaçlo nas belezas produzidas
pelo proaresso e o desenvolvj..
mento.
Ali'-s, devemos contemplar
com muita simpatia a pertin.cia
dos empresirios ama:<Onidu e
nordestinos na defesa da preser·
V&Çto da política de incentivos
flscala. mediante nova prorropçlo, se pouivelate o ano de 1999,
anle-véspera da virada do skulo
e do mil~nio.

Mesmo J»rec::endo um movimento em causa própria, visando assegurar 1 panicipaçlo do

setor empresarial nos recursos
destinados • Sudam. ainda assim
nlo compromete a idoneidade

em todo o paiJ- ruem du diJ-

desse maanffico trabalho junto
los setores aoverpamentais do
Distrito Federal. É preciso levar
em conta a necessidade de serem
corrisidos o quanto anres os de·
sequilíbrios rqionais. pois é ne·
les que se assenta a idéia do
irmlentismo, de outro modo im·
possível de ser evitado a qualquer
momento.
Seria leviandade admitir.

~-~niiHMcç;ee.,~

ncm-mcsmo-.par!__acaumentar, o

api'OYCitam·te delu pua suaenr
ao Poder Foderal a sua definitiva O!!tlnçlo. Nlo seria de melhor

perfcc:cionismo absoluto no tex·
to do lqis!oç•o ordinárnt que trata ~ politi<:a de Ín<entÍVOI fiJC&is
para u reaiôes subdesenvolvidas
do nosso pais. Ht cadncia de teJAI mais rfaidas nos mec;anismos
da burocraàa que precede a manifest&Çto do Condel, para que
acompanhem a dinlmica do de·
senvolvimento sócio«on6mico e
possam dificultar, o quanto pos-sh·-el, a prâtica de distorções na
implantaç.lo dos projetes subsi·

to.

Nlo loJtel a sua api'OY&Çiol

.......,te do Conarmo NO<ional,
suponho que tenha sido arqui·

vado.
Os critlCOI do politica ln«ntivada """' deduçôa do Imposto de Renda, e

nlo do

poueo~

conveni&lcia .separar o joio e o
triao. punindo« oa iDcoo'etoo na
aplicaçlo doi m:u1101 com o
CIJiçelamento doo projetas e o
RS181'cimento doa p<ejulzoo devidamente corrilidoJ, jt que &oçlo
penal nlo pm:ce multo ao alconce desoe delito de lela-rqilo subdesenvolvida e prestiliar os que
i.nvest.em com hqnestidade1

diados com recui'$0S dessa ;'I.4C.tureza.
.
Quem acompanha. para -r~
so como nós outi'O$ o deseTYI j
nho das norm-.s jurídicas q-U.c. JtLgem a matéria n_~ últimO)
anos, reconhe<:e a t..Xist~ric.IP b f
avanÇOS filntásticOS introdU.ii!>O.:.,
no sistema de aprimora.menr1 rc.: ""
ra adequá-las à realidade do- -.cdela capitalista ao qual esCAMo%7
junaidos. Todavia, ainda L.:..!- f .1~
mos bem distantes do •
ideal. que virá. certamerrt~
lastro da expcri4!ncia, sem 1-(!l.lS
delonp.
Aliú. nAo se deve est
o quanto de esforço nos C\
em preoçupaçlo e trabal
aprovaçlo da Ieaislaçlo o
ria em vigor sobre a polítl·
incentivos fiscais. Se deJX'
apenas da ex·ministra Zéh
doso de Melo. que-jamai~
deu sua m• vontade em mo
no aovemo Collor, teria s1
tinta. automaticameme, ~
reito a choro nem vela. (
por&n, a presença de imr
tes lideranças empresari<
Brasnia, OriUndas das
Norte e Nordeste, e o apr
ciço de deputados e sen:
muitos dos quais do Pa
possível a aprovaçio de u
jeto de lei elaborado sor
taÇio do dr. Aldebaro
JO.,utau e outros eminenl(
tas da notn terra. felizm,
go llncionado pelo prcsid
República.

Finalizando, mta
sear o slogan tio difund
orquestra udenisra na df
19<W, afumando que·~ 1
pennan4!ncia dos Incent
cail na polític& de de~

menta da Amazônia e
deite é a eterna viaiJAn1

Quem, mais do qu
presários e os represenll:
líticos das duas res
Conaresso Nacional,
mOntar um plantio mt
em Brasília. para evitar
conquilta já confi1urad
tos de_ notsa história. ve
o mesmo destino dado
Onze, de 11udosa mem.
01 carioeu: um fina'
cólico?
•
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que os mesmos são admissíveis e estão de acordo com a legislação brasileira aplicável a espécie, tendo sido observado o disposto no art. 5~ da Resolução 96/89, que veda disposição con-no Expediente, para a Mensagem n" 167, de 1993.
tratual de natureza política ou atentatória à soberania nacional
Em votação.
e à ordem pública.
Os Srs. senãâõtes -que o aprovam queiram permanecer
As demais formalidades prévias à contratação de empréssentados. (Pausa.)
- ~imo e~temo prescritas na Constituição Federal e na ResoluAprovado.
__ . _______ --·---__
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da ma- ção n~ 96/89 do Senado Federal foram obedecidas,
Ante o exposto, somos pela autorização pleiteada peta
téria.
- -M~nsagem n" 167/93, nos terrilos do seguinte Projeto de ResoNos termos do disposto no art. 140, a, do Regirriento
·
Interno, designo o nobre Senador Jarbas Passarinho para pro- lução.
ferir o parecer.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 35 , DE 1993
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se
à apreciação do Requerimento n~ 404/93, de urgência, lido

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Para proferir
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, trata-se de dar
um parecer, em plenário, sobre a Mensagem n? 167193, do
Senhor Presidente da República, encaminhando ao Senado
Federal proposta para que seja autorizada a ··contratação de
financiamento externo, no valor equivalente a 11 milhões,
24 mil e 615 dólares, junto à Link-Miles Limited".
O Senhor Presidente da República encaminha, para exame do Senado, esta proposta. O montante de re_cursos já
está citado na leitura do Sr. 1" Secretário e na que eu acabo
de fazer.
O valor, já foi dito, é de 11 milhões~ 24 mil e 615 dólares.
Os juros, de 0,8125% ao ano, mãiS -libOr de três anos_ a ser
fixada na data da apresentação, para aceitação, da letra de
câmbio associada_ à carta de crédito, contados sobre o saldo
devedor do principal, a partir do embarque.
Negotiation fee: 1/8% do flat, sobre o valor da carta de
crédito do principal mais juros, devida ao Banco do Brasil
em Londres.
Opening Comission:1/4% da flat a cada. trime.stre, incidente sobre o saldo devedor do financiamentQ principal mais
juros, a partir da data de abertura da carta de crédito, devida
ao Banco do Brasil, Londres.
Condições de pagamento:
Do principal, em dez parcelas semestrais, iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira centó e oitenta dias contados
a partir do embarque.
Dos juros: semestralmente vencidos, juntamente com o
principal.
Da Negotiation Fee: após a emissão do certificado de
autorização.
Da Opening Comission: trimestralmente antecipada, vencendo-se a primeira parcel.a após a emissãO do certificado
de autorizaçã<Y.
·
·
Quanto ao_s mecanismos ;cte controle das operações de
crédito externo, definidos ao hívcl constitucional e regulamentados pela Resolução do Senado Federal n' 96, de 1987,
cabem os seguintes esclarecimentos:
1 - Os limites de endividamento definidos nos arts. 2~,
3~ e 4" da Resolução de 96/87 são atendidos, conforme_informação do Parecer da Secretaria do Tesouro Nacional que
acompanha a Mensagem Presidencial.
A Mensagem encaminhada ao Senado Federal não foram
anexados, todavia, os dados comprobatórios do cumprimento
dos limites de endividamento, assim como· as· informações
sobre as finanças do tomador. Apenas é mencionado na men~
sagem o cumprimento dessas exigências e condições_.
2- O parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional- PGFN/COF/n" 1.107/92, encaminhado ao Senado Federal, no exame das cláusulas da minuta contrati.ml, conclui

Autoriza a República Federativa do Brasil a contra~
tar operação de financiamento externo, no valor equivalente a US$ 11.024.615,00 (onze milbões, vinte e quatro
mil e seiscentos e quinze dólares), junto a Link-Miles
Limited.
O Senado Federal resolve:
Art. 1~ Fica a República Federativa do Brasil autorizada a contratar financiamento externo, no valor equivalente
a US$11.024.613;00 (onie milhões, vinte e quatro mil e seiscentos e quinze dólares), juritó à Link-Miles Lirriíted.
Parágraof único. O montante de recursos desta operação de crédito destina-se à aquisição financiada de bens e
serviços, assistência técnic"á ·e transferência de tecilolõgia referente ao fornecimento de um simUlãdor de treinamento para
submarinos da classe Tupi.
Art. 29 As condições financeiras básicas desSa operação
de financiamento externo são as seguintes:
· · ·
a) Valor: US$11.024.615,00;
b) Juros: 0,0125% a. a.; mais libor de três anos a ser
fixada na data da apresentação para aceitação da letra de
câmbio associada à carta de crédito, contados sobre o saldo
_devedor do principal, a partir da data de eficácia do contrato
· (Essa fOi uma propo·sta dó Senador Marco Maciel. );
c) "Negotiation Fee": 1/8 flat, sobre o valor da carta
de crédito (principal mais juros), devida ao Banco do Brasil
-Londre;
d) "Opening Comission": 1/4% flãt, a cada trimestre,
incidente sobre o saldo devedor do financiamento (principal
mais juros), a partir da data de·-abeifura da carta de crédito,
devida ao Banco do Brasil - Londres.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
. a) Do principal: em 10 parcelas semestrais, iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira 270 dias contados a partir
da data de eficácia do contrato; a 2~. 360 dias após a mesma
data e as demais a cada 180 dias das parcelas anteriores.
(Sr. Presidente, se me permite, no relatório declaro que
o Banco Central fez uma modificação da proposta original
nas condições de pagamento muito mais benéfica pa·ra o Brasil
e automaticamente para o próprio Banco Central.)
b) Dos juros: semestralmente vencidos, juntamente com
o" principal;
c) Da "Negotiation Fee: após a emissão do certificado
de aut~rização;
_ __ ~
~
d) Da "Opening ComissiÕn": trüitestralmente antecipada, vencendo-se a primeira parcela após a emissão do certificado de autorização.
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Art. 301 A autorü:a_ção cOncedida por esta resolução deverá ser exercida num prazo de 540 dias. contados da data
de publicação desta resolução.
.
Art. 4"' Esta resolução entra em vigot:_ na data de sua
publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- O parecer
conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n9 35,
de 1993, que autoriza a República Federativa do Brasil a
contratar operação de crédito externo no valor de
US$11.024.615, junto à Link-Miles Limited, destinados ao
fórneciinento de um simUlador de treinamentc;> para submarinos da classe TupL
Completada a instrução da matéria, passa-se a discussão
do projeto, em turno único.
O Sr. Rona_n Tito ~sr~_Presidente, peço a palavra para
discutir.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Tem V.
Ex~ a palavra.

O SR. RONAN TITO (PMDB-, MG. Para discutir .. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero,
aqui, louvar a atitude do eminente Senador Jarbas Passarinho,
que fez questão absoluta de ler na íntegra o projeto de resolução, bem cOmo as cláusulas contratuais do empréstimo.
Sr. Presidente, o momento de o Brasil repudiar o dinheiro
externo é agora, e não depois de assinada o contrato. Por
esse motivo, louvo a atitude do _Senad_or Jarbas_Pa~~arinho.
Desejo mais, Sr. Presidente: g_os_taria que todo projeto de
empréstimo externo fosse lido na íntegra, para que os Senadare~ atentos se pronunciassem a respeito.
Depois de aprovado o projeto, não adianta mais atirar
pedras sobre contratos que, num determinado momento, foram aceitos pelo Brasil, não adianta virem_ os engenheiros
de obras feita& questionar os empréstimos, a Libor, o spread,
etc.
De maneira que sou amplamente favorável ao- empréstimo, pois os prazos são mais do que dilatados, temos um
spread bastante, e a Libor, base de domínio nacional.
O Sr. Jarbas Passarinho- V. Ex~ me permite um aparte?
O SR. RONAN TITO- OuÇo V. Ex•, Senador Jarbas
Passarinho.
O Sr. Jarbas Passarinho- Nobre Senador, acredito que
o ponto que V. Ex~ está percutindo- com diria aqui o saudoso
Senador Virgílio Távora- é muito apropriado, porque cha·mamos para nós como muita ênfase a neC6SSídade -de acompanhar o endividamento externo do Brasil. Esses pedidos de
empréstimos eram feitos, outrora, sem pa~ar pelo Congresso.
No momento em que o pedido de empréstimo passa pelo
Congresso, mesmo que sejarrüOrriente US$ 11 milhões, nossa
responsabilidade é grande na hora de autorizar ou não. Ainda
que a leitura dessas condições seja um pOUco maçante, é preciso que saibamos exatamente o que estamos fazendo e porque
estamos fazendo. Agradeço a observação de V. Ex~
O SR. RONAN TITO- Quem agradece sou eu, nobre
Senador Jarbas Passarinho. Disse V. Ex• que se trata de um
empréstimo pequeno- deUS$ 11 milhões, mas a soma de empréstimos pequenos acaba perfazendo bilhões de dólares. Nesse ponto é que está toda a vilania da história. Não questio-

namos empréstimo por empréstimo,

o iodo.

·

passa~os

a qllestionar

Esta Casa, na medida em que referenda, aprova qualquer
empréstimo, fica coobrigada, não podendo mais prosperar
aqueles discursos, que ainda agradam algumas camadas dessa
população, aquele "discurso heróico" dizendo: "Vamos dar
o cano, não vamos pagar".
Para que foi esse dinheiro? Onde está esse dinheiro?
De maneira que é da maior importância que este Plenário
tome conhecimento desses empréstimos, item por item, para
que o Senado Federal não seja apenas urna Casa de carimbar,
um cartório, e também para não darmos condições para que
os conhecidos pescadores de águas turvas venham dizer: Ah! era esse empréstimo" ou, '"aquele empréstimo", ou "o_
total dos empréstimos·•.
O Sr. Almir Gabriel- V. Ex~- me peimite um aparte?
O SR. RONAN TITO- Ouço com prazer o nobre Sena_dor Almir Gabriel.
O Sr. Almir Gabriel- Ouço c-Om muita atenÇão as palavras de V. EX" e as do Senador Jarbas Passarinho. Mas. entendo que as referências que V. Ex~ faz têm a ver com oS empréstimo~ que são tomados agor.a. Mas. emprésti~<?S anteriores
que foram tomados pelo País sem nenhuma autorização do
Senado Federal ou do Congresso brasileiro, sem consulta à
sociedade~ e que chegou a um total tão gra-nde cOrito ·o que
chegou e que perturba, serri dúvida nenhuma, o equilíbrio
económico-financeiro do País, tenho a impressão que esses
empréstimos não podem ser olhados simplesmente como benfeitorias prestadas ao País como um todo. Acredito que V.
Exa, ao fazer essas observações, está tendo em vista a cc-responsabilidade hoje exístente; mas não aquela responsabilidade
anteriormente inexistente por parte do Congresso Nacional
e por parte, também, da sociedade brasileira. Nesse particular
aspecto, penso que o Brasil utilizou razoavelmente bem o
empréstimo que tomou, mas esses empréstimos, sem dúvida
, nenhuma, em várias ocasiões, foram feitos em situações intei~amen~e desfavoráveis ao País, na medida em que_ não fixavam_
juros, não fixavam spread, e se deixava uma série de coisas
nas mãos dos países que emprestavam esse dinheiro ao Brasil
ou das instituições que emprestavam esse dinheiro ao próprio
País. Temos benefícios, em relação a esses empréstimos, mas,
sem dúvida nenhuma, temos também grandes prejuízos, que
devem servir de reflexão à sociedade e ao Congresso Nacional,
particularmente ao Senado.
O SR. RONAN TITO - Agradeço aparte do nobre
Senador Almir Gabriel.
Gostaria de lembrar que essa preocupação nos levou à
decisão, durante a Assembléia Nacional Constituinte, de que
todos esses empréstimos fossem submetidos ao Senado Federal, que é a Casa que deve cuidar das finanças da Federação.
Após concluídos os trabalhos da Assembléia Nacional
Constituinte e promulgada a ConstituiçãO Federal, a primeira
atitude que tomamos foi tentar fazer uma auditagem da dívida
anterior. Fomos ao Banco Central, houve viagem ao Exterior.
O Senador Raimundo Lira, aqui presente, o Senador Fernando Henrique Cardoso e eu, preocupadíssimos com a origem
disso, verificamos, à época, que havia, mais ou menos, 734
bancos credores, com milhares e milhares de contratos. Fazer
uma auditagem sobre tudo isso era simplesmente impossível.
Por isso, criamos a resolução, para que este Senado, a cada
empréstimo, fizesse urna auditagem, uma verificação, para
podermos acompanhar. E existem os Anais, para sabermos

o
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onde foi colocado o dinheiro. Isso foi aprovã-do põt quem?

Pelos representantes dos Estados, pelos representantes da Fe~
deração, pelos Senadores.
O Sr. Jarbas Passarinho - Permite-me V. Ex~ outro
aparte?
O SR. RONAN TITO - Ouço,· com prazer. o nobre
Senador Jarbas Passarinho.
·
O Sr. JarbBs PaSsarinho ....:_ Peço um novo aparte a V.
Ex\ para caracterizar a importâriCiã da natureza do empréstimo. Falei em um pequeno empréstimo de 11 milh_ões de
dólares. V. Ex~ referiu-se a isso com muita prOJ)dedade, dizendo que é uma parcela que se pode multiplicar por cem e
por outros cem pedidos iguais 1 e d~ria bilhões,__s~ fos~e o
caso. Mas eu me lembro do meu tempo, por exemplo, de
Oficial da Artilharia: cada granada de tiro custava_mri dinhei'rão, e _o ExércitQnãO tiilha comO pagar. EntãO, ínventou-se
um chamado "terreno reduzido". que era um simulador. Fazia-se aquilo apenas com O gasto de dois g"a:;;~s, que deviam
fazer a coincidência, e urriã--fumaça sUrgia. Daí, então, com
um binóculo, faZia-se a imagiiiação· de CJue se- C-stava num
campo de 4 ou 5 quilômetros_ de profundida-de. Economi~
zava-se.-0 simulãdor tem a mesma finalidade: é um meio
de economizar os gastos da Marinha, porque todo o treinamento dos oficiais e da tripulação será feito sem que o submarino tenha que mergulhar. Portanto, trata-s~ d~ aplicarmos
11 milhões de dólares para economizar despesas bem maiores.
Quando discutimos Isso-. -cOrii ã respon-sãDflídade que temos,
e que V. Er saHenta muito bem agora, de sermo~co-partícipes
da decisão, é preciso_saber qual a finalidade do empréstimo
que estamos dando.
O SR. RONAN TITO - V. EX'. tem toda razão. Lembro-me que há cinco ou seis anos, miis ou me:iú)s:o ã V ARIG
anunciou, com estardalhaço, e com muita_razão, que havía
impOrtado um simulador para treinar os __s_eus pilotos, com_
o mesmo objetivO, ou seja, economizai-divisas, economiZar
recursos, porque, depois de treinado, o piloto ia para_ o simulador, para pilotar um avião a fato sem sair- do cllão. Ele experimentava todas as alturas, todos os perigos e poderia antecipaia conclusão do seu curso.
Volto a louyar a atitude de V. Ex\ que terri o -nfeu apoio
entusiasmado, principalmente pela finalidade a·que se destina.

Qufnta-Mra
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que países que não têm a menor perSpectiva de guerra têm
forças armadas equipadas, treinadas, bem-instruídas e bempagas·. como, por exemplo, a Suíça. O Brasil comete um erro,
quando não dá a atenção que as Forças Armadas merecem.
Elas precisam ser urgentemente__ reequipadas, com o treinamento do seu pessoal, bons salários, para que não haja a
redução do seu quadro. Porque hoje, com oS salários baixos
e com o pouco estímulo que a oficialidade recebe, em razão
de não dispor de modernos equipamentos para o seu treina-mente e para o seu adestramento, poderá haver a redução
--de seus quadros mais qualificados, nos quais o País tanto
investiu. Portanto, sou inteiramente a favo(d_a compra desse
simulador. E mais ainda: o Congresso Nacional, a classe polftica, o País tem que despertar para essa grande questão, qu~
é o reequipamento das Forças Armadas. Eram essas as considerações que gostaria ·de fazer neste momento, Senador Ronan Tito.
O SR. RONAN TITO ~ Muito obrigado. Devo -dizer
que V, Ex~ acrescenta, neste momento_, um parágrafo muito
interessante e importante a essa questão.
Temos que sonhar com um Mercado Comum Latino-Americano. Ou-partirrios pal-a isso para Valer oU.ficaremos cil-cunscritos ao nosso território. GoSfamos de dizer que ele é
imenso; maS, ou o Brasil saí para esse grande mercado, superior ao Mercado Comum Europeu, ou não teremOs condição
de competir externamente.
No entanto, se não tivermos noSsas Forças Armadas devidamente equipadas, como disse_muito_bem V. Ex\ isso não
será possfvel. Veja o caso da Marinha. Temos a quarta marinha da América do Sul, ela que foi, durante. décadas, a primeira. É um absurdo, com esse nosso exj:enso litoxal e suas riquezas! Quando nos oferecermos para capitanear essa nau, que
deverá chamar-se Mercado Comum Latino-Americino, o que
faremos, se náo tivermos as Forças Armadas bem-adestradas,
bem-equipadas e, principalmente, como diss_e V. E~. bem-remuneradas?
_o_~_
V. Ex• acrescenta ai gUina coisa de muita importânci~,
como um político que vê illéril desses h0rizonte81hri.itados
que estamos acostumados a discutir rio dia..:a-dia.
"-"

-_

-

O Sr. Ney Suassu~- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. RONAN TITO- Ouço V. Ex• com prazei. nobre
Senador Ney Suassuna.

O Sr. Ney Suassuna- Nobre Senador Ronan Tito, gostaO Sr. Raimundo Lira-..:.:-Permite-me V. Ex!' um aparte?
ria de_ complementar o aparte do nobre Senador Raimundo
O SR. RONAN TITO- OuÇo V. Ex• com prazer.
J;..ir~. dizendo_ qu~ _nã_o é s_Q para as pesso-a~ yttegorizadas
O sr~ Raimundo Lira - Senã.dor Ronan Tito, mais uma
que_ precisamos melhorar a si~uação em _refação às Forças
vez, - já o fiz itO plenário ·da Comissão de Assuntos- ÉconóAnnadãs. Hoje, muitas unidades do Exército estão recebendo
micos - quero agradecer a colaboração q-ue recebi, durante
os soldados com o café da manhã tomado, liberando-os antes
quase quatro anos, naquele órgão técnico, por ocasião dos
do almoço, porque não têm verba s_equer para a alimentação.
estudos e o aprimoramento das questões ligadas exatamente
Dessa manei.r_a,_ sobra muito pou·co tempo para a ord-em-unida
à dívida externa brasileira. Reafinhô, m8.1s. uina Vez~ que V.
e tudo o mais que se precisa numa instituição mífitar. Isso
Ex~ é um dos grandes especialista~ desta CaSã nesse assunto
é um perigo, porque, no mo-inentO eril que- precisãiinõs, não
e, portanto, pode falar com conhecimento de causa. Com
vamos ter Lima força armada com ~ treinamento. ~dequé!do,
relação à compra do simulador, sexta-feira paSSada, em auo.que poderá significar um preç03Jto a pagar, iriclusive num
diência com o Ministro do Exército, durante quase duas horas,
momento em que se fala tanto em separati~mo, que poderá
demonstrei a minha preocupação-·quant~ ao r~equiPamento
criar muitos tumultos. Urge que se dê às Forças Armadas
das_ Forças Armadas brasileiras. Durante a Constituinte áe ~a siia Verdadeira dimensão, para que poss·amos ter um poder
1988, apresentei emenda que determinava que 3% da arrecanacional forte e não um bando armado, que é o que vai acondação federal deveriam ser destinados ao reequipamento e
tecer se continuarmos nesse empobrecimento de recursos. É
modernização das Forças Armadas, e isso por uma razão muito
preciso que se rnarttenha um-_ nível _condizente com o status
simples: as Forças Armadas representam Unia refer-ência naquo das Forças Armadas. Era o aparte que desejava dar ao
cional, é o ponto de união do nosso País. Pode-se verificar
seu pronunciamento.
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OSR. RONAN TITO~ Veja, Sr~ Presidente, só pretena) valor: US$11,024,615~00; ~
dia apoiar a iniciativa-do Senador Jarbas Passarinho e acabo_
bl juros: 0,8125% ao_ ano, fuais libOf de três anos a ser
vendo a minha peroração- enriquecida por apartes tão ricos
fixada na data da apresentação, para aceitação, da letra de
e .com idéias tão brilhantes.
câmbio associada a carta de crédito~ contados sobre o saldo
Peço desculpas por ter-me alongado e agradeço a paciêndevedor do principal, a partir da data 1ie efidicia do contrato;
cia de V. Ex~
c) Hnegociatlon fee": 1/8% Dat, sobre o valor da carta
0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) _ Continua
de crédito (principal mais juros), devida ao Banco do Brasil
-Londres;
em discussão. (Pausa.)
_
Não hav~ndo quem peça a palavra, encerro a discussão. d) "opening comission": 114% flat, a cda trimestre, inci-Em votação.
dente sobre o saldo devedor do financiartfeiifo- (prineípal mais
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram permajurOs), -a-partir da data de abertura da carta de crédito, devida
necer sentados. (Pausa.)
ao Banco do Brasil- Londres.
_·-- Art. 39 , As condições de pagamento são as_ seguintes:
Aprovado.
a} do principal: em dez parcelas semestrais, iguais e· conA matéria vai à ComisSãO Diretora, para a redação final.
secutivas, vencendo a primeira duzentos e setenta dias contaO SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - SQbre a
dos a partir da data de eficácia do contrato; a segunda, trezenmesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo redação.final
tos e sessenta dias após a mesma· data e as demais a cada
da matéria, que será lida pelo Sr. lo Secre-tãrío.
_____cento e oitenta dias- das parcelas anteriores·;
É lida a seguinte
b) dos juros: semestralmente vencidos, juntamente com
o principal;
c) da "negociation fee": após a emissâo do certificado
PARECER N• 122, DE 1993
de autori;zação;
(Da COmissão DiretoraJ ·
d) da opening coniissiOii'' trimestralmente antecipada,
vencendo a primeira parcela após a emissão do certifiCado
Redação fmal do Projeto de Resolução o• 35, de
de autorização.
1993.
Art. 49 A autorização concedida por esta resolução deA Comissão Diretora apreserita a redação final do Projeto
verá ser exercida num prazo de quinhentos e quarenta dias,
de Resolução n9- 35, de 1993, que autoriza a con·tratação de
contado da data de publicação desta resolução.
financiamento no vafoi equivalente de US$11 ,024,615. 00 (onArt. Sço Esta resolução entra em vigor na data de sua
ze milhões, vinte e quatro mil e seiscentos e quinze dólares)
publicação.
a ser celebrado entre a República Federativa do Brasil e a
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em discusLink-Milies Limited, destinado ao fornecimento de um simusão a redação fmal. (Pausa.)
lador de treinamento para submarinos da Classe Tupi.
Não havendo q1.:1em_ peça a palavra, encerro a discussão.
Sala de Reuniões da Comissão, 28 de abril de 1993. Em votação.
Humberto Lucena, Presidente --Júlio Campos, Relator Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
Cbagas Rodrigues - Lncídio Portella.
sentados. (Pausa.)
'" Aprovada.
__
ANEXO AO PARECER N' 122, DE 1993
A matéria vai à prOmUlgação.
Redaçáo final do Projeto de Resolução n• 35, de
1993.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos,
Faço saber que o SenadO Federal aprovou e eu, Presidesignando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte
dente, nos termos do an. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo a seguinte
RESOLUÇAO N•

, DE 1993
Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito de financiamento externo no
valor equivalente a US$11,024,615.00 (onze milhões,
vinte e quatro mil e seiscentos e quinze dólares), junto
à Link-Milies Limited.
O Senado Federal resolve:
. ..
_
Art. lço É a República Federativa do Brasil autorizada
a contratar operação de crédito de financiamentO externo,
no valor equivalente a US$11,024,615.00 (Ollie-riillbões, vinte
e quatro mil e seiscentos e quinze dólares), junto à Link-Miles
Liiillted.
~
~ ~ .
~ .
.
.~ ~
Parágrafo único.
mOiifante de recursoS d~sta operação de crédito destina-se a aquisição financiada de bens e
serviços, assistência técriica e transferência de tecnologia, referente ao fornecimento de um simulador de treinamento para
submarinos da Classe Tupi da Marinha do BrasiL
Art. 29 As condições financeiras básicas dessa operação
de firialiciam.ento externo sãO as seguintes:

--o

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DELE< DA CÁMARA N' 73, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "c", do_
Regimento Interno)
DíscussãO, em. turrlO úniCo, do Projeto de Lei da·C-âmara
n' 73, de f992 (n• 3/91, na Tasa de origem), de iniciativa:
do Presidente da República que dispõe sobre os incentivos
físcáfs para a capaci_taÇão teCnológíca âa indústria e da agrope~-Çu.U:i.a_t·e dá outras pr6Vidências .. (Dependendo de ~a_ricer.)

-2PROJETO DE LEI DkCÂMARA N• 3, DE 1993
(Em reginie de urgência, nos termos do art. 336, "c", do
Regimento Interno)
Discussão~ em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 3, del99:> (n• 965/91, na Casa de origem), de iniciativa

~
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do Presidente da RepUbHca, que institui normas gerais sobre
desportos e "dá outras providências. (Dependendo de Parecer.)
-lPROJETO m; CEI DA CÂMARA N' 91, DE 1990
Discussão, em turnO único, çlo Prõjetq·de Lei da Cân1a~a
n' 91, de 1990 (n' 1.480/89, na Casa de origem), que dispõe
sobre os Juizados Especiais Cíveis e Crimirial e dá outras
providências, tendo
.
PARECER, sob n' 322, de 1992, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favq_rável, nos
termos do Substitutivo que oferece.
--4- -

PROJETO úE "LEI DA CÂMARA Ne 145, úE 1992
Discussão, em turrlo tinico, do Projeto de L~(qa Câmara
n' 145, de 1992 (n' 3.355/92, na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal Superior do Trã.balho, que cria cargos em comissão na Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 10~
Região, com sede em Brasília -DF, e dá outras providências,
tendo:
PARECER FAVORÁVEL; sob n' 65, de 1993, da Comissão:
- de Constituição, Justiça e Cidadania.
_
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lncena) - Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 45 minutos.)
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a, 67 e 192, inciso- ti, da Lei no 8.112, de 1990, bem como
o art. 11 da Resolução n' 87, de 1989, observado o disposto
no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 28 de abril de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE N• i39, .DE 30-1-91
Que aposentou MARCUS VI~ICJUS GOULART
GONZAGA, Analista Legislativo, Area Processo Legislativo, Classe Especial, Padrão III.
APOSTILA
Fica alterado para 34/35 (trinta c quatro, trinta e cinco
avos) a proporcionalidade do tempo de serviço-constante deste
Ato, em virtude do servidor haver atingido mais um ano entre
a autuação do requerimc_!l___!_q_ e a publicação de sua aposentadoria.
Fica alterado também o fundamento legal çia concessão
da presente aposentadoria, para incluir as vantagens da Resolução do Senado Federal n~ 21, _de 1980, e excluir os arts.
490 e 492 do Regulamento Administrativo do Senado FederaL
. Senado Federal, 28 de abril de 1993. - Senador Hum_b_~rt~ Lucêna, Pre5ide~te_.
ATO DO PRESIDENTE N' 399, DE 15-10-92
Que aposentou JOSÉ NUNES RODRIGUES, Técnico LegisiB:tivo, Área de Artesanato, Classe Especial, ·
Padrão III.
APOSTILA

ATO DO PRESIDENTE N• 35, DE 30-1-91
Que aposentou HELIO AUGUST.O IiA SILVEIRA, Analista Legislativo, Área de Processo Legislativo,
Classe 1', Padrão III.
APOSTILA
Fica-alterada para integral a presente aposentadoria, em
virtude do servidor haver atingido mais um ano entre a autuação do requerimento e a publicação da sua aposentadoria,
o que mudou a fundamentê;lção legai do Ato para: art. 40,
inciso III, alínea a, da Constituição da República Federativa
do Brasil, combinado coro os arts. 186, inciso III, alínea a,
e 67 da Lei n' 8.112, de 1990, bem assim com o art. 11 da
Resolução do Senado Fed~!al n?__87, de 1989, e as vantagens
da Resolução do Senado Federal n' 21, de 1980, observado
o disposto no art. 37, inciso XI, da Constítuição Federal.
Senado Federal, 28 de abril de 1993. - Senador Humberto Lucena, Presidente.
-

Fica alterado o fundam~nto legal da concessão da aposentadofiã", a que se iefereo presente ato, para incluir a Resolu~o
n'77/92.
Senado ·Federal, 28 de abril de 1993. -Senador Hum__berto Lucena, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE Ne 337-A, DE 25-8-92
Que aposentou· ALARICO RIBEIRO GONÇALVES, Analista Legislativo, Área de Orçamento Público,
Classe Especial, Padrão I.
APOST1LA
Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposentadoria, a que se refere o presente Ato_, pªz:a incluir a Resolu.
.. - · ·· ·· ·
ção (SF) n' 77/92.
Senado Federal, 28 de abril de 1993. ~ Senador Humberto Lucena, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE N• 110, DE 15-2-93
ATO DO PRESIDENTE N• 137, DE 30-1-91
Que aposentou DURVILLE DE BARROS SILVA,
Técnico Legislativo, Área de Artesanato, Classe_ E~pe~
cial, Padrão II.

Que aposentou JOSÉ EVANDRO CARNEIRO
GONDIM, Técnico Legislativo, Área de Processo Legislativo, Classe Especial, Padrão V.

APOSTrLA
APOSTILA
Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposenFica alterado para iÕtegral a presente aposentadoria, pas~
tadoria, a que se refere o presente Ato,. pa_~_a incluir a Resolusando a ter o seguinte f__undamcnto legal: nos termos do art. _ ção (SF) n' 77/92.
40, inciso III, alínea a, da Constituição da Repti.bfica FederaSenado Federal, 28 de abril de 1993. -Senador Humtiva do Brasil, combinado com os arts. 186, inciso"lif, "àlínea
berto Lucena, Presidente.
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BRASÍLIA- DF

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber. que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item· 28 dó Regiiriento Interno, promulgo o segui,fle
DECRETO LEGISLATIVO N• 7, DE ~3
.
Aprova o ato que outorga concessão à Rádio Vale do Igua,çu do Verê Ltda., para
ei<plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de_ radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Verê, Estado do Parauá.
.
.
O Congresso Nacional decreta:· ...
:
. - _ ..
Art: 1• É aprovado o ato a qtie se 'refere o Decreto n•99.157, de 12 de março de 1990, que outorga
concessão à R.ádio Vale do Iguaçu do Veré Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sdriora·emónda média, na Cidade de Verê, Estado do Paraná.
Art. 2• Este decreto legi_slativo entr(~til vigor na data de S\)a publicação.
·
··
Senado Federal, 29 de abril de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presídente. · · · ·

SENADO FEDERAL
FaÇo saber' que o Senado Federal, aprovou, e eu, Hum-

berto I,.ucena, Presidente, nos termos do art. 48, item 28
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 32, DE 1993

Autoriza a Prefeitora· Municipal de Mandaguaçu,
no Paraná, a contratar operação de crédito no valor
de Cr$960.000.000,00 junto ao Banco do Estado do Paraná- BANESTADO.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de -:M:ã!idagllaçu,-iiO
Estado_do_Paraná, tios ternios-da Resolução _n<:> 36, de 1992,
do Senado Fed~ral, autorizada a çont~atar operação de crédito
junto ao Banco do Estadq do Paraná SIA-:- BANESTADO,
no valor de Cr$960.000.0UU,OO (novecentos e séssenta milhões
de cruzeiros).
Parágrafo único. Os recursos referidos neste ·anlgcYintegram o Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano --,- FDU
e o financiamento objetiVã a execuçãO de obras de_ infra-estrutura no âmbito do Programa Estadual de Desenvolvimento
Urbano- PEDU •.

Art. 29 A operação de crédito ora autofizáda terá ·as
segUinte-s características:
·
a) valor pretendido: Cr$960.0()1).0QQ,OO; atú3.lizaaos pela
Taxa Referencial - TR;
b) prazo para desembolso dos re_cursos: doze meses;
c) juros: 12% ao ano;
·- ··
d) _índic.e de atualização monetá!i~; variaçã9 da Taxa ~eferencial - TR;
e) _d_estinação_ ~os recursos:_ obras de infra-es_truturã;
f) condições de pàgamenro:
--,-- ---do principal: em quarenta e oito parcelas mensais,
vencendo a primeira doie meses após a primeira liberação;
-dos juros: em parcelas mensais.
Art. 3? O prazo- fuãXimo para o ·exercício ela presente
autorização é de -d_UZEintos e setent~ dias, a contar de sua
· ~ - - _--publicação.
Art. 4<:> Esta Res_qlução entra em vigor na data de sua
publicação.
" Senado Federal, 28 de abril de 1993. - Sei\ador Humberto Lucena, Presidente.
·
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~LORIAN

AUOUSI"O CO!JilNHO MADRUOA

DIARIO DO CXlNOIU!SK) NACIONAL

- ...

Dirow Adjuoo

Faço saber que o Senado Federal, aprovou. e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do ar_1. 4-S_,._ item 28
do Regimento Interno, prorrttdgo a seguiiite

RESOLUÇÃO N• 33, DE 1!193
Autoriza a Prefeitura Municipal de Marilena, no
Paraná, a contratar operação de crédito no valor de
Cr$540-000-000,00 junto ao Banco do Estado do Paraná
S!A- BANESTAD00 Senado Federal resolve:
Art- 1• É a Prefeitura Municipal deMarileria; no Estado do Paraná, nos ternios da Resolução n• 36, de 1992, do
Senado Federal, autoriz~da a contratar operação de crédito
junto ao Banco do Estado_do Paraná SIA - BANESTADO,
no valor de Cr$540.000.()(X),00 (quínhentos e quarenta milhões
de cruzeiros)r
Parágrafo único. Os recUrSos -referidOs ne-s~ artigo integram o Fundo Estadual de Desenvolvimento Urliano- FDU
e o financiameiltõ objetiva a execU.ç~O de obras de in:f;ra-estrutura no âmbito do Programa Estadu3.1 de De_s_envolvimento
Urbano -PEDU.~~ ~
_
Art. z~ -A operação de crédito o_rá ___autQ{izadã. terá as
seguintes característiêas:
__
a) valor pretendido: Cr$540.000.QQQ,OO, atualizados pela
Taxa Referencial - TR;
b) prazo para desembolso dos recursos: até doZe- meSes;
c) juros: 12% ao àno;
-- ·
d) índice de atualização monetária:_ Variação da TaxaReferencial--TR;
-e) destinação dos recursos: ob_ras de infra-estrutura;
t) condições_ de pag~mento:----'-"'
__
-do principal: em quarenta e ·oito- p3rcelás mensais,
vencendo a primeira doze meses após a·primeira liberação;
-dos juros: em parcelas mensais_.
Art. 3o O prazo máximó para o -exetcício da presente
autorização é de duzentos e sete:o.ta. dia_s, a cont_a_J d~.- sua
publicação.
" ~,
~
~~~
Art. 4~ Esta Resolução entra etn vigor rta ~a~ de sua
publicação.
.· . . . . ~ ~ .
~· ~ . . -Senado Federal, 28 de abril de 1993- - Senádor Humberto Lucena, Presidente.

··-··--···-·---·-----·-·----------·-~-

r ...-t.3JOataplara

- Faço saber que o Senado Federal aprovou. e eu, Humberto
Lucena, Presidente, nos termos do art. 48, item_ 28,-do Regimento Interno, promulgo a_s~~n~e,
·
RESOLUÇÃO N• 34, DE 1993
Autoriza a Prefeitura Municipal de Erebango, no
Rio Grande do Sul, a contratar operação de crédito
no valor de Cr$1.044-577.000,00 junto ao Banco do
Estado do Rio Grande do Sul S/A- BANRISUL<) Senado Federal resolve:
, ,
Art. 1~ É a Pre!eitura-MühiCipal de -Erebango, no Estado d.o Rio Grande do SuJ, nos termos daJ.~esoluçlio n' 36,
de 1992, do Senado Fedeial, autorizada a contratar operação
de c>édito junto ao Banco do Est"'do qo Rio.Grande do Sul
SIA- BANRISUL, no valor ·de Cr$1.044.577.000,ú«(hum
b"nhão, quarenta e quatto njilhQes; _qUinhentos e setenta e
·
sete mil cruzeiros), a preços de jãnei:fo ·de 19"93.
Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo_ s~p
provenientes do Funâo de Investimentos do Programa Int&
grado de Melhoria Social - FUNDOPIMES, e serão desti_nados à eXeêUçã,O de prOjetes de infra-estrutu_ra urbana e desenvolvimento institUcionaL --- Art. 29 As condições financeiras da operaÇão são as
segUintes:
- _
a) valor pretendido: Cr$1.044.577.0QQJl0, a preços de
janeiro de 1993;
b) prazo para dese~bols.o elos te_cursos: cento __ e vinte
dias; ---· ~
- ·
c) juros: 11_% ao ~o;
d) atualização monetária: reajustável pelo IGP-FGV;
e) garantia: caução de quotas-parte do ICM e/ou FPM;
f) destinação dos recursos:_ obras_ 4e AJ.Ícrodreflagem e
pavimentação de vias urba,pas-;
g) condições de pagamento:
-do principal: em quarenta e. oito parcelas mensais,
iguais e sucessivas, VencíVeis no dia vinte _de cada mês, ve~cen
dq a primeira doze meses após a primeira liberação;
-dos juros: exigíveis trimestralmente na carência e mensalmente na amortização.
- ·Art. 39 O prazo máximo para _o exercício dÇt presente
autorização e de duzentos e setenta di~s. a contar de sua
··
·'
·
publicação-
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Art. 4~ Esta Resolução-entra em Vigor na âataae·sua
publicação.
····
Senado Federal, 28 de abril de 1993. ~-Senador Humberto Lucena, Presidente.
Faço-Osaber que o senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do art. 48. item 28

.

do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N.• 35, DE 1993
Autoriza a Prefeitura Municipal de Agudo, no Rio
Grande do Sul, a contratar operação de crédito no valor
de Cr$3.337.220.361,00 (três bilhões, trezentos e trinta
e sete milhões, duzentos e vinte mil, trezentos e sessenta

II)
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crédito junto ao Banco do Estado do Rio Grande do
Sul S.A., no valor de Cr$1.495.054.000,00 (um bilhão,
quatrocentos e noventa e cinco milhões e cinqüenta e
;qna.tr;o mil__ ~ru:~iros).
O Senado Federal resolve:
.
Arf. 19 É a Prefeitura-MuniciPal de Sede Nova- Estado
d<:t Rio Grande do Sul autorizaçl3, nos termos dos' arts. 39
a 69 da Resolução n' 36, de 1992, do Senado Federal, a contrata~ opera~ão de crédito_ junto aO Banco do Estado do RiO~
Gra~de d_o Sul S.A., no valor de Cr$1.495.054.000;oo_(uin'
bllhao, qu_~trocen~os e noventa e cinco milhões e cínqüenta
e quatro rnd cruzeiros), para a execução de obras de microdrenagem e pavimentação de vias urbanas naquela municipa.:.
lidade. ,
_
_
~rt. 29 A <:'peração de crédito a que se refere o artigo
antenor será realizada nas seguintes condições:
a) valor da operação: Cr$1.495.054.000-,00 (um bilhão, -~
__qu~troc~ntos_e noventa e çinco-_milhões e cinqúenta e qu·atro
mil cruzeiros), atualizados pelo !GP- FGV;
~ _ ~1!)- prazo para-· desembolso dos recursos: ·até o 21Qç dia
após a assinatura do contrato;
__ c) juros: 11% (onze, por cento)" ao ano;
__
d) índice de atualização monetária: Índice _Geral de Preços da Fundação Getúlio Vargas -!GP- FGV;
e)- destinação dos recursos: obras. ele microdrenagem e
pavimentação de vias urbanas;
f} condições de pagamento:
,
,:-do Pri?cipal: em quai-etÚa e o_ito parcelas mensais,
1gua1s e sucessivas, vencíveiS no dia vinte de cada_ mês vencendo a primeira doze meses após a primeira liberação;'
-dos juros: trimestralmente na carência e mensalmente
na amortização.
·
~rt. :3:~ O prazo .máximo·parà ·o exercício da presente
autonzaçáo é de duzentos e setenta dias a contar da publicação
desta Resolução.
_
_ -A_rt.- 49 Esta R~soluçãO entra em vigor na data de s~a
publicação.
·
Senado Federal, 28 de abril de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente.

e um cruzeiros), junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sui'SIA - BANRISUL.
O Senado Federal resolve:
.
,
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Agudo, no Estado
do Rio Grande do Sul, nos termos da Resolução n' 36, de
1992, do Senado Federal, autorizada a contratar operação
de crédito junto ao BanCO do _Es_tado do Rio Grande do Sul
S/A .,- BANRISUL, no valor de Cr$3.337.220.361,00 (três
bilhões, trezentos e trinta e sete milhões, duzentos e virite
mil, trezentos e_sessenta e um_ cruzeiros), a preç·os·ae janeiro
de 1993.
Parágrafo único. Os recu_rsos referidos -~~_te artigo são
provenientes do Fundo de Investimentos do-Programa Inte~
grado de Melhoria Social - FUNDOPIMES, e serão destinados à execução de projetbs de infra~estruturã. urbána e· social
e de desenvolvimento institucional.
Art. 29 As Condições fiilanceiras da operação são as
segUintes:
·
_ __ __ _
_
a) valor pretendido: Cr$3.337.220.361,00, a preços de
janeiro de 1993;
- ___
. ,_
b) prazo para desembolso dos ~:ecursos: duzentos e dez
dias;
c) juros: 11% ao _anõ;
d) atualização monetária: reajustável pelo IGP-FGV;
e) garantia: ICM e/ou FPM;
f) destinação dos recursos: desenvolvimento institucio- · -Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humnal, Obras de infra-estrutura· urbana~ construção de creche; -berto Lucena, Presidente, nos termos_ do art. 48, item 28
g) condições de pagamento:
do_Regimento Interno, promulgo -a-seguinte
-do principal: em quarenta e oito parCelas mensais,
vencendo a primeira doze meses-após a primeira liberação;
-dos juros: em parcelas trimestrais na carência e merisais
RESOLUÇÃO N• 37, DE 1993
na amortização.
__
Art. 39 O -prato rná:Xíri10 p-ara ·o ·exercício ·da presente
Autoriza o Governo do Estado do Paraná a emitir
autorização é de duzentos e Setenta dias, a contar de sua
e colocar no mercado 484.000.000 Letras Financeiras
publicação.
do Tesouro do Estado do Paraná, destinadas ao refinanArt. 49 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
ciamento de 88% das LFT- PR, vencíveis no_ primeiro
publicação. _
.. o_
,
_
semestre de 1993.
.
..
Senado Federal, 28 de abril de 1993. _- Senador HumO
Senado
Federal
reso.lve:
bei1.o Lucena, Presidente.
·Art. lç :É- o Gove-rno do Estad_o -do Paraná autoriiádo,
nos termos da Resolução nç 36, de 19.92, do Senado Federal,
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Hum- a emitir e colocar no mercado, 484.000,000 Letras financeirasberto Lucena, Presidente, nos termos do art. 48. item 28 do Tesouro do E.stado do Paraná- LFT-:-PR, cujoSrecursos
serão destinados ao _fefinanCjamento.de 88% __ {4lS_r:FJ'-~R,
do Regi"nléltó-Interno, promulgo a seguinte
Venci'veis rio primeirO SenleStre de 1993.
RESOLUÇÃO N9 36, DE 1993
Art. 29 A opei-ação de crédito" a que se refere o artigo
anterior será realizada nas seguintes condições e caracterísAutoriza a Prefeitura Municipal de Sede Nova, E~
ticas:
tado do Rio Grande do Sul, a contratar operação de
o

-c

,

•

__
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estrangeira. observados os aspectos legais inerentes aqs casos
da espécie.
·
Art. 3• Caso a EMBRAER --Empresa Brasileira de
Aeronáutica S.A-c venha a ser privatizada, a vinculação de
contragaraõ.iias complementares deverá ser avaliada -pelos órgãos competentes do Poder Executivo.
Art. 4~> . O. prazo para o exercíciO c;la presente autorização é de quinhentos ·e quarenta dias, sendo que o prazo
de validade da garantia estender-se-á até a entrega da última
parcela dos aviões prevista para ·1998:
·
Art. 5"' Esta Resolução entra em vigor na data de sua
Vencimento
Título
Quantidade
pUblicação.
15-3-93
611825
550.ooo:ooo.
- Art. 6~>. Revogam-se as disposições em contrário._
O previSáo de colocação e venciinei:J.to dos títulos a serem
Senado Federal, 29 de abril do; 1993,. c--;o SeQ.allor Humemitidos:
-· ·
- - berto Lucena, Presidente.
Colocação
Vencimento Título
Data-base
15-3-93 .
-Faço sibei que-o·senàdó Féderal aprovOU e eu;HUmberto
15-3-96
611096 15-3-93 -Lucena, Presidente, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos
termos da Resolução n' 565, de 20 de setembro de 1979,
do Banco Central do Brasil;
-_
RESOLUÇÃO N• 39, DE 1993
i) autorização legislativa: Leis n<?l' 8.212, 8.914 e 9.058,
Autoriza a )l_epU.blica Federativa· dO Biasil a CoD.trade 30 de .dezembro de 1985, 13 de dezembro· de 1988 e 3 _
tar operação de financiamento externo, n:o valor equivade agosto de 198g e Decretos n•' 5.700 e 2.126, de 13 de
lente a US$l1,024,6ís:óo \onze milhões, vinte e quatro
setembro de 1989 e lo de março de 1993, respectivamente.
titil e seiscentos e quinze dólares), junto a Link-Miles
Art. 39 O prazo para o exe·rcício- da p[éSente autoriLimited.
·zação é de duzentos e setenta dias, a contar da publicação
desta Resolução.
O Senado Federal resolv.e:
, . .
. .
Art .. 4» Esta Resolução entra em vigor na data de sua
Art. 19 É a República Federativa do Brasil autorizada
publicação.
a contratar operação de financiamento externo, no valor equi..:
Senado Federal, 29 de abril de 1993. -Senador Humvalente a US$11,024,615.00 (onze milhões, vinte e quatro
berto Lucena, Presidente.
mil e seiscentos e quinze dólares), junto a Link-Miles.Limited .
. Parágrafo único. o riiOntãhte" de recursos desta oPeração
de crédito destina-se a aquisiÇão financiada de bens· e serviços,
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humassistência técnica e transferência de tecnologia, referente ao
berto Lucena, Presidente, nos termos do_art. 48, item 28
de um simulador de treinamento para submafornecimento
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
_rinos da classe Tupi da Marinha dO Bfasil.
RESOLUÇÃO N• 38, DE 1993
Art. 29 As CoriiliÇões finãnceii-ã-s básicas de.ssa ciperàção.
Autoriza a República Federativa do Brasil a conce_de financia!llento .externo são-a:s segufntes:
·
der garantia no valor de FF 235.000.000,00 (duzentos
a) valor: US$11 ,024,615.00;
e trinta e cinco milhões de francos franceses), à operação
b)juros: 0,8125%~~0 __ano:. ~aiS liliór" de tr~s iffi_o_S__ ser
já contratada entre a EMBRAER- E.mpresa BrãSileira
fixadan_a data da apresentação, para·aceitação·~ da tetra de
de Aeronáutica S.A e o Governo Francês.
câmbio associada a carta de crédito, contados. sobre o saldo
devedor do principal, a partir d3 d3ta de eficáCia do coritrato;
O Senado Federal resolve:
c) "negociation fee": 1/8% flat. sobre o valor da carta
Art. 1~ É a República Federativa do Brasil autorizada
de
crédi~o
(principal ~ai~ Jii~os), deviqa 3.o Bãrlco "çio B.r3sil
a conceder garantia no valor de FF 235~000.000,úü (duzentos
-Londres;
e trinta e cinco milhões_ de francoS franceses), à operação
d) "opening comissión": ll4%- flat~ a cada tri11_1estre,
já contratada entre a EMBRAER --:·Empresa Hrãsileira de
incidente
sobre o saldo devedor do financiamento (prihcipal
Aeronáutica S.A. e o .Governo d:i Replíblicà da França, para
o fornecimento de oitenta aviões EMB~312 Tucano, em cinco "mais jurOs); a partir da· data de abertUra da carta de c~~dito,
devida ao Banco do B~sil - Londfis.
_
. c·- ..
parcelas compreendidas entre abril de 1993 e maio de 1998,
, I
no valor de FF 1.121.709.374,86 (uni bilhão, cento e vinte
Art. 3~ As condições de p)tg"}mento são as seguintes:
e um milhões, Setece·ntos e nove mil, trezentos e setenta e
. a) do _princiçal: em dez parpelas semestrais, iguais e conquatro francos frimce·ses e oitenta e Seís ·centaVos).
secutivas, vencendo a primeira puz~ntos e setenta dias contaParágrafo úniç_o_, Para os efeltO? do disposto no caput
dos a partir da data de eficácia do contrato; a segunda, trezendeste artigo, fica·a: República Federattva do Brasil autorizada
tos e sessenta dias após a mes:rha data e as demais a cada
a firmar o Ato de Cáuçao SOlidária que formaliza-rá a outorga
cento e oitenta dias das parcelasinteriores;
da referida garantia~
·
·
b) do~ j~!o.s; se_w"es.:tr.almen e vencidos, juntamente com
o principal;
~~ '·Art. 2~'- A prestação decOntiágãrantiã-à Urlhlo será fe"ita
me\:iii:tnte emissão pela EMBRAER ·_ Empresa Brasileira
c) da "negociation fe~": ~ s a emissão do certificado
de ~eronáutica S.A., de Nota Promissória expressa eni ~õed~ de autorização;
·
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos
a serem substituídos, deduzida a parcela de doze por cento,
a título de juros;--- ··b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras FihancciiraS'do Tesou-ro Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: até hum mil e noventa e seis dias; ·
e) valor nominal: Cr$1 ,00;
t) características dos títulos a serem substituídos:

a

I
I

I

I

I
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d) da "opening comission": trimestralmente antecipada.
vencendo a primeira- parcela após a emissão do_ certificado
de autorização.
_
.
.
..
Art. 4" A autorização concedida por esta Resolução Ueverá ser exercida num prazo ·cte quinhentos e quarenta dias,
contados da data de publicação desta ResollJ.çãO.
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Art. 59_ ESta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 29 de abril de 1993. bert.Q Lucena, Presiden~e.

Senador Hum·

SUMÁRIO
1.2.4- Comunicação da Presidência
1- ATA DA 71• SESSÃO, EM 29 DE ABRIL DE
-Recebimento do Ofício n"901/93 de 28 do corrente
1993
_<:Io Banco Centrãl do Brasil, encaminhando comph~meri-:
1.1-ABERTURA_
tação dã documentação necessária à instrução do Ofício
1.2-EXPEDIENTE_
~no S/93, de 1993.
.
.~
1.2.1- Aviso do Ministro da Saúde
1.2.5 - Discursos do Expediente
-- N" 267/93, encamirihando informações sobre os quesiSENADOR M'AGNO BACELAR, como Líder tos constantes do Requerimento n" 245/93~ de autoria do
Transcursç do 30~ aniversátiQ Ôi! EMBRAPA -Empresa
Senador Eduardo Suplícy.
Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
1.2.2- Ofícios do 1" Secretário da Câmara dos DepuSENADOR LOURIVAL.BAPTISTA- Ina~gura
tados
ção.da primeira etapa do Hospital do Aparelho Locomotor
- No;>'l 147 a 150/93, comunrCando a aprovação das
da B:ahia 1 obra da _Fundação das Pioneiras Soc_iais.
_
seguintes matérias:
SENADOR VALMIR CAMPELO ...:: Crítícas ã fe- -Projeto de Lei da Câmara no 22, -de 1990 (no
presentação da Ministra da AdministraÇão sobre a venda
7.503/86, naquela Casa_), que autoriza o Departamento Nados apartamentos furiCionais em Brasília.
cional de Obras Contra as Secas --DNQCS, autarquia
SENADOR LAVOISIER MAIA -Recurso~ liberavinculada ao Ministério da Agricultura, do Abastecimento
dos e medidas governament~is insuf~cientes pãfa amen"iZ3.r
e da Reforma Agrária, a doar o imóvel que menciona,
o sofrimento das populações nordestinas diante dn. quadro
situado no Município de lcó, no Estitdo do Ceará.
· de flagelo da seca.
.
-Projeto de Lei da Câmara no 177, de 1989 (no
1 •.2._6__----:._ Comunicação da Presidência
1.443/91, naquela Casa), que acrescenta parágrafo úniéo
-Convocação de sessão conjunta, a realizar-se hoje,
ao art. 399 da Lei n' 3.071, de 1o de janeiro de 1916 às dezenove horas~ com Ordem do Dia que desi_gna.
Código Civil.
..
__ . _
- 1.2. 7 - Requerimentos
-Projeto de Lei da Câmara no 18, de 1988 (n'
- N' 411193, de autoria do Senador Luiz Alberto Oli7.135/86, naquela Casa), que dispõe sobre as relações de
_\l'_eira, s~liciiãnd9 que sejam considerados c__omo licença
trabalho do Treinãdor Profissional de Futebol e dá outras
autorizada os dias 2, 5, 6, 7, 12, 13, 16~ 19, 20, 22, 23,
providências.
26 e 27 do corrente mês. Aprovado.
-'
-Projeto de Lei da Câmara no 157, de 1992 (no
N9 ~12/93, de autoria do S_enador Gilb~rto Miranda,
3.423!92, naquela Casa), que dispõe sObre a _organizaçãO
solicitando ao Ministro de Estado de Mirias e Energia,
e o funcionamento do Conselho Monetário Nacional
informações que menciona.
1.2.3- Requerimentos
1.2.8- D_iscursos do Expediente (continuação)
- N' 405, de 1993, de autoria do Senador Esperidião
SENADOR NEY MARANHÃO, como Líder- ViAmin, solicitando à Mesa que sejam solícitidas ao MinistrO
sita
do Ministro Alexandre Costa no MuniCípio de
de Estado da Agricultura, do Abastecimento e Reforma
Paulista - PE.
Agrária, iilfornl.ações que menciona.1.3 _: ORDÊM DO DIA
- N' 406, de 1993, de autoria do Senador Esperidião
Projeto de Lei da Câmara no 91, de 1990 (no 1.480189,
Amin, solicitando ao Ministro de Estadoda_Fazenda, inforna Casa de origem), que dispõe sobre os Juizados Espedã.is
mações que menciona. _
Cíveis e Criminal e dá outras providências. Discussão encer-No 407, de 1993, de autoria do Senador Almir Garada,_ ficilnd() a votação adiada- por falta de quorum, tendo
briel, solicitando licença para se afastar dos trabalhos da
us·aao da palãvra o Sr. Josaphat Marinho.
Casa, no período de 3 a 6 .de maio do corrente ano. Apro~Projeto de Lei da Câmara no 145, de 1992 (no 3.355/92,
vado.
na Casa Q.e origem), qUe cria-cargos em COmiSsão na Secre- W 408, de 19\13, de autoria do Senador Almir Gabriel, solicitando licença para afastar-se dos trabalhos da __ taria _do Tribunal Regional do Trabalho da 10~ Região,
com sede em B_rasília-DF, e dá outras providências: DiscusCasa, no dia 7 de maio do corrente..a_uo. Aproyado.
são encerE~da, ficando a votação adiada por falta de quo~
- N" 409, de 1993, de autoria do Senador Francisco - rum.
---Rollemberg, solicitando seja considerada como licença auProjeto
de
Lei
da
Câmara
no 73, de 1992 (no 3191,
torizada o dia 30 de abril de 1993. Aprovado.
na Casa de origem), que dispõe sobre os incentivos fiscais
-No 410, de 1993, de autoria._do Senador Nelson
para a capacitâçâo tecnológica da indústria e da agropeCarneiro, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado
cuária, e dá outras providênCias.- Retirado da pauta, nos
Federal. dos discursos pronunciados no Supremo Tribunal
termos do art. 17.5, letra e do R~gimento lilternO. Federal, na sessão de 16 de dezem_bro de 1992.
00

-:-
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Projeto de Lei da Câmaran' ;>,_de 1993 (n' 965191,
na Casa de origem), que institui normas gerais sob.re des-_
portos e dá outras_ providências. Discussão eocei'Tada ficiitdo a votação adiada por falta de quorum, após parecer
de plenário sobre as emendas apresentadas ao projeto·,
havendo os Srs. Cid Sabóia de Carvalho e Bello Parga
usado da palavra na oportunidade.
1.3.1- Discursos após a Ordem dQ Dia

_

SENADOR LUCÍDIO PORTELLA- Defesa ela implantação da lei de propriedade industrial e intelectual no
Brasil.
·
SENADOR BENI VERAS --Problema da seca no
Nordeste e a importâncüi da modernização do DNOCS
no seu combate.
-~ __ ""_
_r
_
____.._ _
.
SENADOR FRANCISCO ROJ..L:!'MBERG -Cone_
siderações acerca da publicação do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) sobre a "Situação Mundial
da lnfâncía- 1993".
. ___ •
_ .
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES -Inse11sibilidade das elites_ políticas diante doS.ÍJJ.ÔÍ.C?doiés sociais
provando a.miséria brasileir~- _Apelo à política de combate
à pobreza.
SENADOR MARCO MACIEL-c: P_olítica paratratamento de doenças renais. _
_
. ______ ~- _
SENADOR ODACIR_S.QARES ~. Reivih.dica~s
de funcionários púbfico_s fede;ais do_ex.::Té(rit6fio·FeP,era1
de Rondônia.
, - .
. .
_
SENADOR NELSON WEPEKI)'I :- Apoio à nota
de denúncia e repúdio do SINTRAFESC = Sindicato dos
Trabalhadores no Serv_iço Público Feqeral no Estado de
Santa Catarina, sobre transferência,_ ilícit.a de funcionária

Abril de 199_3

Estado da Indústria, do ComérciO e do Turismo, infoiriiações que menciona ..
· '-'-W 416, de 1993', de autoria do Senador Alfredo
CampOS: Solicitando que sejam considerados como lic_ença
para tratamento de saúde, os dias 2, 5, 7, 12, 13, 16, 19,
20, 22, 23 e 26 de abril dó corrente ano. Aprovado.
· . - N~> 41L de 1993, de autoria do Senador Iram Saraiva, solicitando que sejam-considerados ConlálicenÇã autOrizada os dias 6, 7, 12, 16, 19, 20, 22, 23 e 26 de abril
- -do_ corrente ano. Aprovado.
- N' 418, de 1993, de urgência para o Projeto de
Lei da Câmara. n~" 68,. de 1993, q~~ ~çrescenta parágrafoS
ao art. 27 da Lei n' 6.662, de25 dejunho de 1979, que
dispõe sobre a Política Nacional de Irrigaç~o •. e ç!á p~tr~~ .
· o
• _ , •
providências.
_
- N' 419, de 1993, de urgência para o Ofício Sl30/93.

2.3 .,--ORDEM DO DIA
_ Projeto de Lei da Câmara n' _3-_-de 1993 (n' 965191,
na C.asa de origem), que institui ·nonilaS gerais sqbre desportos_ e dá oUtraS p!oVidêriciãs: R.e'tkadó dâ--pâUti--rfoS<terinOs do,art. 175. letra e, do Regiin_en~O Interno, apóS'·
usarem da palavra os Srs. Jutahy Magã.lhiies, ~ori_~do ~r~~ , _
gão e Gerson Camata: _ ·
·
·
•
Ofício n' Sl32, de l993, através. do qual o Governo
dO Estado do_ Mato GrossQ.do S_ul solicit~.autorí:iação do
Senado Federal, para repassar sessenta e três milhões. e
"" quatrocentos mil dólares _n_orte,-americanos à Empresa de
Saneamento do Mato Grosso do Sul-; SA,NESUL, do
montante autorizad,o pela Resolução n~" 47, de 1992, do
Senado Federal, no valor de duzentos e_cingü~nta milhões
de dólares norte-americanos. Aprovado, nos termos do
(Silvania Graciosa Werlide- da LBAfSG~-- _- .
. ,__Projeto de Resolução n~·3619~, a~esenta~o em parecer
SENADOR JÚLIQ CAMPOS --.,Proposta de reforde plenário proferido nesta oportunidade. A Comissão Di·
ma da legislação sobre acidente:; de tratt'!lhº estudada por
retora para redação final.
grupo de trabalho ins_tit_u(dó pelo 1\.finis·tr.õ da PrevjQê_ncia
Redação final do Projeto de Resolução.n' 36193, em
Social. .
. __ , .- .
regime de urgência_. Aprovada_. À promulgação.
SENADOR NEY SUASSUNA- Degradação do sisRequerimento n~" 371, de 199~, do Senador Gerson
tema educacional brasileiro. -- Cantata, solicitando, a tra~itaçãO c<?_njUilta çlos Projeicis"
1.3.2 - Comunicação da Presidência
de Lei da Cãrnãr·a n,.s 62, de 1991, e 95, de 1992, com
- Convocação de sessão extraordiqáti~ a r~~ljz:àr-_se _o Projeto de Lei do :senãdo n~"67;_de 1992, por tratarem
hoje, às 18 horas e 30 minutos~ cdrrr -ordem do Dia que
de matérias que versam sobre o mesmo assunto. Aprovado.
designa.
.
2~3.1--- _Milt~r~S apreciadas após a O~dem-dõ Dia
1.4- ENCERRAMENTO.
- N• 418 -e 419, de 1993, lidos no Expediente da
2- ATA DA 72• SESSÃO, EM 29 DE ABRIL DE
presente sessão. Aprovados.
1993
2.3.2 - Discurso após a Ordem do Dia
2.1-ABERTURA
_
SENADORLUlZALBERTO OLIVEIRA:-Faleci-.,
2.2- EXPEDIENTE
. ..
. . .
_
2.2.1 - Mensagem do Senhor Presidente da RepJiblica - menta do Dr. César Beltrão Perne_tta.
- N• 168, de 1993 (n' 223193, na origem), restituindo
2.3.3 - Designação da Ordem do Dia da próxima
autógrafos de projeto de lei S:;tncionado,
sessão.
2.2.2- Parecer
2.4- ENCERRAMENTO
Referente à seguinte matéria:
3- ATOS DA COMISSÃO DIRETORA
Redação final d_a Emenda do Se~~dq __ao Prçj_e~o de
. N• 49, .de 1993 (Republicação)·Lei da Câmara n° 8;1, de 1991 (n' 2.61}5[89, ná Casa de
N• 50, de 1993
_
origem), _que isenta de trib1.,1t9s a rem~sa d~yalO_[e.S para
4_:.~ATOS DO PRESIDENTEo exterior, quando _destin_a_d_a_a custeat _a transladação de
N"293 e 294, de 1993
corpos.
.S- MESA DIRETQRA
_
_
2.2.3- Requerimentos
6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
-N• 415, de 1993, de autoria dó Senador Gilberto
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
Miranda, solicit3.il.do que~ sejam solicitadas ao Minístro de
o_

c

,

--
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Ata da 71~ Sessão, em 29 de abril de 1993
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

49~

Legislatura

Presidência dos SrscLhagas Rodrigues e Beni V eras
ÀS 14HORAS E30MINUTOS,ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Albano Franco -

Almir Gabriel_-:- B.;;llo Parga - Beni

Veras - Chagas Rodrigues - Cid Sabóia de Carvalhco Dario Pereir-a- Dirceu Cárneiro- Divaldo Surúagy- E leio
Álvares -

Francisco Rollem_berg -

Garibafdi Alves Fflho

':._ Gétson ·camata- ~-Gilberto Miranda -

Guilherme Pal-

meira- Henrique Almeida- Humberto Lucena~ Hydekel

n~quela CaSa), que_ 9_ispõe sobre a organização e _o- fu:ri.ciohamento do Conselho Monetário N<icionai.
- ---- -~cPf-ojetos shriCIOiiãdos-effi:?-4~93.)-

- O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -

O E:xpe-

diente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos .que serão- lidos pelos Sr.
1" Secretário.
-

Freitas - Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior - Jarbas
Passarinho -João Calmon -João França-,- Josaphat Marinho - Jutahy Magalhães - Lavoisier Maia - Levy Dias
- Lourival Baptista-- Magno Bacelar - Márcio Lacerda

São lidos os seguirites

REQUERIMENTO No 405, DE 1993

Senhor Presidente,
_
.
.
-Requeiro à Mesa, na forma do disposto no art. 216 do_ ·
- Mário Covas -:- Mauro Benevides - Moisés_ Abrão ""
Nabor Júnior- Nelson Carneiro- Odacir Soar.és- Onofre
Regimento Interno dO Semido FCderal, sejam soiiciüidas ao
Quinan ~ Ped~;o Teixeira- Ronaldo Aragão- "Ronan Titõ_ - Ex__celentfssimo Sé:nhor Ministro_ de _EstadQ_ da Agricultura,
- Valmir Campelo- Wilson Martins.
do AbastecimentQ e Reforma Agrá!ia, sÕbre que prOVídências
foram
tomadas acerca _das_ re_iyindiçações dos produtores de
'O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de.
arroz_, apresentadas no "EnconfrO Nacional do Setor Arrozeipresença acusa o comparecimento de 42 Srs. Senadores. H~
ro", ocorrido no dia 22 de março do _corrente ano, em Porto_
venc:fo número regimep.tal, declaro aberta a sessão.
-Alegre·.
·
_
_
_
:
_
Sob a proteção de Deus, iriiciainos nosSoS trabalhos.
Sala das Sessões, 28 de abril de .1993. - Sewdor EsperiO Sr. 19 SecretáriO procederá à leitura do Expediente.
dião Amin.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO No 406, DE 1993

EXPEDIENTE
AVISO DO MINISTRO DA SAÚDE
Aviso_ n9 267/93, de 27 do corrente, encaminhando info-r-mações_sobre os quesito-s constantes do Requerimento n9 245,
de'l993, de autoria do Senador Eduardo Suplicy.
As informações foram áil.ex:3daS ao Requerimento,
que vai ao arquivo, e encaminhadas cópias ao Requerente.

OFÍ~~O~f~,&~~~~RgE~~~~~~SR!O
N 9 147/93, de 28 do corrente, comunicando a aprovação
do Projeto de Lei da Câmara n" 22, de 1990 (n' 7.503/86,
naquela Casa), que autoriZa O Departamento Nacional de
Obras Contra as Sec3s - DNOCS, autarquia vihcülada ao
Ministérl.o da Agricultura, do Abastecimento_ e de Reforma
Agráriã, a doar-o imóvel que menciona. situado no Município
de Icó, no Estado do Ceará;
N 9 148/93, de 28 do corrente~ comunicando a aprovação
do Projeto de Lei da Câmara n' 177, de 19B9 (n' 1.443191,
naquela Casa}, que acrescenta -parágrafO i.ín1Co-ao art. 399
da Lei n' 3.071, de 1' de janeiro de 1916- Código Civil;
N 9 149/93, de 28 do corrente, comunicando a aprovaÇão
do Projeto de Lei da Câmara n• 18, de 1988 (n' 7.135186,
naquela Casa). que dispõe sobre as relações de trabalho do
Treinador ProfisSional de Futebol e dá outras providências;
e
N 9 150/93, de 28 do corrente, comunícando a aprovação
do Proj~to de Lei da Câmara no 157, de 1992 (no 3.423192,

Senhor Presidente,
Requeiro à Mesa, na forma do disposto no art. 216 do
Regiménto Interno do Senado Federal, sejam soliCitadas no
Excelentíssimo Senhor Ministro -â~ Estado da Fazenda sobre
q-ue- providência_s foram tomadas acerCa_ das reivindicações_
. dos produtos de arroz, apresentadas no "Encontro Nacional
do Setor Arrozeiro", ocorrido no dia 22 de março do corrente.
ano, em Porto Alegre.
Sala das Sessões, 28 de abriL de 1993. -Senador Esperidião Amin.
---

-- ---

0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Ouequerimentos lidos serão despachados à Mesa para decisão, nos
termos do inciso_ III do art. 216 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido_pelo Sr. 19
Seáetáriõ.
-- -----------

É -lid() e aprovado o seguinte
~

.

REQUERIMÉNTO N• 4o7; DE 1993
Nos termos do artigo 43, inciso II, do Regimento Interno,
requeiro licença para me afastar dos trabalhoS da Casa, no
período de 3 a 6 de maio do_corrente ano, a firil de participar
do V Fórum Nacional sobre "Idéias para um novo modelo
de desenvolvimento do Brasil", a realizar-se em São Paulo.
Sala das Sessões, 29 de abril de 1993. -Senador Almir
Gabriel,.

,, O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Aprovado
o requerimento, fica concedida a licença solicitada, no_s termos
do art. 43, inciso II, d_o Regimento Interno.

- t#o
~-
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Em virtude da aprovação do Requerimento n<> 346, de
"1993, de urgência para a referida matéria, a proposiçãO ficoU
na_Secretaria-Geral da Mesa aguardando a documentação neÉ lido e aprovado o seguinte
cessária.
Diante do exposto, a Presidência, nos termos regimentais,
i
REQUERIMENTO N• 408, DE 1993
__ de_clara prejudicado o Requerimento n<>346!93, por ter perdido
/
Nos termos do artigo 43, inciso II, do Regimento Interno, a oportunidade, e encaminha o expediente lido à Comissão
de Assuntos Económicos, junto corri o processado da Matéria,
Irequeiro ~icença para me afastar dos_ trabalhos_ da· Casa, no que
volta à tramitaçao normal.
-- -dia 7 de maio do corrente ano, a fim de participar em "São
Paulo, da reuríião preparatória para a·r-ealização_do l" Simpó-O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodngues) -Passa-se
,1sio Internacional de Medicina Assistencial e Saúde Pública.
à lista de oradores in-scritos: / , Sala pas Sessões, 29 de abril de 1993. - Senador Almir
O Sr. Magno Bacelar- Sr. Presidente, peço a palavra
Gabriel.
como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Aprovado
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues),:-:- Concedo
o requerimento, fica concedida_ a licença solicitada, nos termos - _a palavra, como Líder, ao nobre Senador Magno Bacelãr,
do art. 43, inciso II, do Regimento Interno. ,
na forma regimental.
-- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
O SR. MAGNO BACELAR (PDT- MA, Como Líder,
Secretário.
- · ···
pronuncia o seguirite discurso. Sem revisão do orador) É lido e aprovado o seguinte
Sr. ·presidente, Srs. Senadores, apenas para-registrar um fato
da maior importância. REQUERIMENTO N• 409, DE 1993
Transcorre,- hoje, o 209 aniversário da Embrapa, órgãoque tem prestado excepcionaiS-serviços-à Nação brasileira
Requeiro seja considerada como licença autorizada_ nos
no campo da agricultura. E, justamente ontem, quando esta
termos do art. 43, inciso II, do RegimentO Interno do Senado
Casa de bateu por longas horas .a fio SQbre _q probl~ma da
Federal, t:ninha _ausência de Brasilia; no dia 30 -de abril de
pesquisa e da tecnologia no nosso País, a Embrapa teve o
1293, a fim de participar, em Aracaju- SE, da solenidade
seu orçamento prejudicado._Mas_a partir da luta de ~lguns
de entrega da Medalha Tiradentes- 6• edição1992.
. .
partidos, dentre os quais o meu, na Comissão d_e Orçariterito,Sala das Sessões, 29 de abril de 1993, ~-Senador J!~a!lc
conseguimos assegurar_ recursos que pennitísSem à Embrapa
c:lsco Rollemberg.
continuar prestando relevantes serviços, cOmo- tem acOnteO SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Aprovado
cido, ajudando no desenvolvimento da nossa agricultura e
o requerii;nento, fica concedida a licença solicitada, nos termos
na melhoria das nossas colheitas.
do art. 43, irtciso- II, do Regimento Interno.
A presen-ça, hoje, do Senh0r Presidente da República,
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~
na solenidade que marcou as comemorações do aniversário
Secretário,
da Embrapa, mostra a intenção de Sua Excelência de apoiar
É lido o seguinte
a agricultura.
"_
Todos nós entendemos, Sr. Presidente, que, no momento
em que dermos apoio ao setor agrícola, te:remos superado
REQUERIMENTO N• 410, OE 1993
grande parte das nossas dificuldades.
Senhor Presidente,
_Pela importância do eVento, pelo significado que todos
Transcorreu em 27 de_ dezembro de 1992 o Centenário
nós, nesta Casa e no Congresso, damos à atividade agropede nascimento do eminente Ministro Oro.zimbo Nonato da
cu_ária em nosso País, fica _o_ nossO registrO _de felicitações
Silva, das mais conspícuas e eruditas expressões do direito
aos dirigente~da Embrapa, através do Sr. Ministro da Agrineste século. Os Anais têm a finalidade de perpetuar, não
cultura e, sobretudo, ao Senhor Presidente da República, que
s6 para os contemporâneos, mas, especialmente, para as futudemonstra estar no caminhO certo ao abraçar a causa da produras gerações, a presença daqueles brasileiros que deixaram
ção que é a forma de nos tirar da fome e da miséria em
o testemunho de suas nobres vidas. Daí a·iniciãtiva dó pedido_ que-, no momento, nos encontramos.
de transcrição nos Anais do Senado Federal dos discursos
Era o que tinha a dize'r, Sr. Presidente._(Muito beml)
pronunciados no Supremo Tribunal Federal, na Sessão de
O
SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
16 de dezembro de 1992; e que resumem a brilhante trajetória
p~l~yra
ao n_C!bre Senador L~urival B_ap~ista.
a
dó saudoso Presidente daquela Egrégia Corte.
_
Brasüia, 29 de abril de 1993. -Nelson Carneiro.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pmnuncia·
(À Comissão Diretora.r o ·seguinte discurso.) ~Sr~ Eresidente, Srs. Senadores, em
solenidade realizada ontem, no dia 28 de abril, em Salvador,
realizou-se a cerlrllónia de inauguração da primeira etapa do
O SR. PRESIDENT~ (Chagas Rodrigues) - Oe acordo
Hospital do Aparelho Locomotor da Bahia, com sua Unidade
com o art. 210, § 1~ do Regimento Interno; o reqllerlirú!ilto
de Apoio à Criança com Paralisia Cerebral.
será submetido à exame da Comissão Diretôrà.
-·- - ·
Essa extensão da Associação das Pioneiras Sociais, riian-O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A~ Presi- teriedo-ra do Hospital Sara Kubitschek em Brasília, faz parte
dência cOmunica- 30 Plenário que recebeu do BancO centtal
do plano de expansão do modelo de atendimento médico
gratuito na área do aparelho locomotor, resultante do primeiro
do Brasil o OfíclO n~ 901193, de 28 do corrente, encaminhando
cori_trato de gestão entre o G_o-verno Federal, através do Miniscomplementação da documentação necessária à inst.iUÇao-do
Ofício n' S/32, de 1993.
- -- -té-rio- da Saúde, 'e a referida Associação, que foi instituída
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"

~cretário.

1

_

_

·
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e _eficiente _orientação diretiva do médico e cientista Aloysio
pelo Congresso Nacional em outubro de 1991, sendo, pois,
Campos da _Paz, são um exemplo estimulante e admirável
a primeira: instituiçãO pública não--estatal criada n~?J3rasil,
para a rede hospitalar pública e privada do País, um paradigma
sob a forma de serviço autónomo, um modelo adotado nos
edificante para todos aqueles que lidam na Medicina, com
países maintdiantados do mundo.
__ - - -- .
. ____ _
a saúçle dos seus semelhant~s. .
Todos nós lembramos da sessão memoráVel de 26 de
Fínalizando, Sr. Presidente, peço a transcriçáo, -com o-setembro de 1991, em que o Senado Federal aprovou por unanimeu pronunciamento, da notícia publicada no Correio Brazimidade o Projeto de Lei no 77, de 1991, com assinatura de
liense, edição de 28 de abril d.e 1993,_1.ntitulada: "Atendimento
72 Srs. Senadores. Esta Çasa_P_o Congresso Nacion.al t3mbém
-do Sarah chega a Salvador".
·
·
fez justiça- aos relevantes merecimeq.tos -do_ HOSpüal Sara Kubitschek, colocando seus._ elevados conceitos acima de todas
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
as divergêncías e distinÇÕes ·partidárias, uina instituição que
LOURIVAL BAPTJSTÀ EM'J;EU DISCURSO:
honra a Medicina, que enobrece a classe méQiça. e .os _Qr9fissionais de saúde pelo elevado p'adrão de atendime_ntõ, em
ÇÕ~~io Braziliense - Brasília, quarta-feira, 28 de ãbril -de
. .
1993
que se leva em conta a competência, a ·especialidade, o estado
de carência da clientela, a caridade e a solidarfedade huma-rlã, . ATENDIMENTO DO SARAH CHEGA A SALVADOR
conforme declarei naquela Oportunidade, soinando-3. minhã
- -O mesmo padrão de qualidade e eficiência do atendivoz de aplauso, pela aprovação do projeto, às manifestàÇões
mento médico gratuito do Sarah de Brasíliã come_ça ~Se tomar
similares de todos os Srs. S_en~dore_s,
·-Para todos. nós, que demos o nosso voto de confiãnça· r-ealidade também na Bahia, com a inauguração hoje, do Centro de Apoio à Criança Com Paralisia Cerebral, primeira etapa""'
e a nossa aprovação a-os planos idealistas ·e meritórios dessa
a ser concluída da obra d_o H9spital do Aparelho LocomotQr
instituição, dos seus dirigenteS e do seu corpo técnico e funcioda Bahia, o Sarah/Salvador.
_
_
nal, é motivo de satisfação sabermos da inaugur~çã:o des.sa
O Hospital do Aparelho Locomotor, o Sara.h de Brasília,
unidade de atendimento do Hospital Sarah Kubitschek em _
daAssociação das Pioneiras Sci_ciái~_(APS), é a primeira insti-Salvador, como um ma,rco de crescimento salutar dessa entida.tuição pública não-estatal qiada no BrasiL Ele é mantido
de de interesse público que, a- eXemplo do que tem feito peta
pelo primeiro contrato de gestão entre o Governo Federal
·população de Brasília, com um padrão de qualidade e eficiên(Ministério da Saúde) e a APS, que foi instituída pelo Concia internacional, prestará inestimáveis benefícios à Bahia,
ao Nordeste e ao País, minorando as dificuldades~ :;;Qfri;mentos . _gresSo Nacional em outubro de 1991. Todos os anos, milhares
de· pessoãS de- tOdo o Brasil procuram o Sarah de Brasília
de tanta gente que tem vindo à Capital da Rept'iblica buscar
em busca de trat~mento e reabilitação de defiCiências físicas
o tratamento especializado da equipe do Hospital Sarah Kue os mais diversos tipos de problenlas de mOVirit.ento ou de
bitschek.
}OCOirl:OÇáO.
Para esta solenidade ocorrida Ontem_ na Bahia, recebi
o convite d_o DI". Ângelo Calrnon de Sá, Presiden-~ dç. ConseO SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Co11cedo
lho de Administração da Associaç_ão _da,s ~ion~ir~s_ Sociais,
-·apalavra
ao nobre Senador ValJ:!lir Campelo.
que me foi transmitido pelo Dr. Eduardo de Mello Kertész,
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia
seu secretário ExeCútivO, não podendo comparecer, após ter
o seguinte discurso:)-~ -Sr. Pre~idente, Srs. Senadores, em
confirmado a minha presença, por motivo de saúde.
Mas gostaria, Sr. Presidente, de manifestar des~a tribun<_t
primeíro lugar, Sr. Presidente, quero agradecer ao nobre Sedo Senado a minha alegria e o meU entusjasmo pelá realização
nador Lavoisier Maia que teve à cortesia de inverter a inscrição
dessa importante etapa da programaç-ão das Pioneii"as Sociais --aa minha fala, antecedendo-me, portanto, a'o seu pronune transmitir ao Dr. Aloysio C~mpos da Paz, prinCipal diri:.
ciamento.
· gente, líder e mentor filosófico -e _esPiritual daquela entidade,
Cust_a-me·crer que~ nesta quadra da vida. .n_açjonal, em
que o Governo -s~ empenha a fundo para debelar_ a_ inflação
os meus cumprimentos por mais esse· sucesso d_a sua ':'í9a
profissional. da sua administração e do seu idealismo pela
e retomar o desenvvlvim,~nto económico, com a adoção de
Medicina, para a qtiãl muito tem contribuído para enobrecer,
novas idéias e de novos projetos, uma Pasta deste- mesmo
humanizar e aperfeiçoar nó ramo de sua especialidade_.
Goyerno tome ati.tudes meno_res e antipáticas, que não levam
Agradece ridO o convite que recebi do Dr. Ângelo Calinon -=,a nada, a lugar nenhuril, ou melhor, só geTam intranqüilidade
· de Sá, Presidente do ConselhO _de Admini~~ação a9 qual pera uma grande parte da família brasilie_nse ou, mais especificatenço, quero também enviar os meuS cutrtptímê·ntos ã6 GOVer- · .mente,-a urna grande parcela dadasse dos funçionários p~bli
nador Antônio Carlos Magalhães, da Bahia, que mu_ito honra
cos, justamente aqueles que operarão as medidas formuladas
a instituição comq conselheiro, juntamente com outras destapela cúpula governamental.
cadas personalidades, pelo seu empenho peSsoal, visando à
Refiro-me, Sr. Presidente, .à recente representação da_
construção e à impiantãÇão dessa unidade hos:e_~tal~! em SalvaMinistra da Administração à Procuradoria-Geral da Repúdor, onde prestará, gratuitamente, com 6 mesmo_ j:>àdrão de
blica, para que seja apurada a venda dos_apartamentos fultcionais comercializados pela União em 1990.
qualidade e efiCiênCia do-Hospital Sarah KubitschCk, em Brasília, prestlmosõs SetViÇ"OS"Üe saúde ª-quela região, contribuinAntes de prosseguir com as minhas considerações, des_ejo
e.sclare_cer que não me estou reportando ao decreto presido, de forma decisiva· e extr_aordinária, para o progresso da
Medicina no Brasil, e também com um exemplo_digni~icante
dencial que trata da cessão e uso dos irnó~eis funcionais, assipara o aperfeiçoamento :do _nosso .sistema ~e atendimento. em
Q~dq_ esJa. se-q1.aila__pe.lo P~esid~nte Itamar FrancQ., As no_vas
regras de ocupação e· uSõ· àos·irn6veis funcioriais"da União
_ .
saúde pública.
O m-Oáelo e _o padrão de_ atendimento do Hój"pit31 Sarah
são._juStaS; neéessáriàS e· visam, ·em boa hora, acabar com
Kubitschek, a competência profissioriâl e a dedicação de se11s
o tráfico de influências, es-tabelecendo critérios claros sobre
médicos, enfermeiros e servidores, ·coordenadas pela sá_bia
quem tem dir!i!ito ao benefício e: quanto à desocupação._
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Estou tratando do caso dos imóveis vendidos pela União
aos seus legítimoS ocupo'mfes;em 1990, da legaliôade da alienação e da representação feita pela MiniStra âa Administração
juilto à-ProcuradoriaRGeral da República.
Creio que a Procuradoria-Geral da República e a Polícia
Federal t0m assuntos mais sériOS coni que Se pieocupar';..;com:o,
por exemplo, os desfalques patrocinados pelos PC"'cta vida,
ou tráfico de entorpecentes, que vem transformando o País
em rota internacional da droga comercializada na Europa e
nos Estados Unidos.
Falo não _somente com a- autoridade de Senador da RepúM
blica, mas também com o pleno conhecimento dos problemas
da Cídade, dCsde que para aqUí vim- ainda muito moço, para
cumprir o ideal de Juscelino, para ajudar a erguer a nova
Capital, símbolo autêntico que demonstra a bravura, a tenaci-dade_ e a capacidade do povo brasileiro. Falo tamóém com
a autoridade de quem dedica a sua VTda e o seu trabalho
em prol da melhoria da qualidade de vida da gente de Brasilia.
Portanto: -serihcifeS Sen-ãdores, conheço as grandezas e
as misérias-desta cidade. A ela dediquei O inelhor _da minha
mocidade. A ela dedico o-melhor da miriha-maturidãde, agora
com a·expcriência adquirida no convívio com figuras da mais
alta expressão nacional, no Ombrear-me com os insigneS homens públicos cjue cómPõem··o- Senildo Federal.
O Sr. Lourival Baptista- Permite-me V. Ex~ uril aparte?
O SR. VALMIR CAMPELO- Com muito-prazer, nobre
Senador Lourival Baptistã. O Sr. Lourival Baptista -Eminente Senador Valmir
Campelo, estou ouvindo o discurso de V. Ex~ corii-a:·ma-ior
atenção e só discordo de um ponto: V. Ex• está sendo muito
modesto. V. Ex~ é um políticO riovo que Iioili.i:i esta Cãsa
com sua seriedade, com o _se-u trabalho e com o trabalho
que teve c que tem como médico, minorando a dor e o sofrimento daqueles que padecem. Fique certo de que V. Ex•
não tem só admiração _de todos nós, mas tem o seu coração
no coração dos_ brasilienses_, que sabem quem é Valmir Campelo. Um homem que, moço, dedicou sua vida a fazer o
bem sem olhar a quem.
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_Mas não seria natural, nem lógico, que o Qoyemo permanecesse com o encargo de manter e administrar eSse enorme
acervo imobiliário como Se "fosse uma gigantesca incorporadera. Sinceramente não passa pela cabeça de gente de boa-fé
que a União, em Brasma:; deva dedicar-se à especulação imobiliária.
Por essas razões e também pela crescente despesa orçamentária para a manutenção desse património,-o Poder Executivo vem, ao longo do tempo, vendendo esses imóveis aos
servidores que neles. habitavam, em razão do seu efetivo exercício funcional em Bfasflia. Por mais de uma vez, o Goverilo
alienou esses_ iinóveis aos seus legítimos ocupantes sem iestrições_ou- privilégios indevidos ou descabidos~
Mais recentemente, -ou s_eja, em 12 _de -abril de 1990,
foi editada a Lei n"' 8.015·, autorizando__ a __yenda -de aparta-_
mentes funcioriaís- e consignando a infeliz regra de que somente após cinco anos da data de aquisição poderia o comprador
alienar o bem assim adquirido.
Logo a seguir foi promulgada a Lei n' 8.068, de 13 de
julho de 1990, facultando a compra- por funcionários aposentados e por herdeiros_ de funcionários falecidos~
__ Ora, Sr. _Presidente, daí e_ll_l diante, dª-guela carência <Je
cinco anos~ficou ·sem o--menor sentido, pois aposentados e
descendentes de servido_res falecidos -não têm subordinação
ao __ serviço público, não mais lhe prestam -serviços; náo têm
mais sequer a õbrigação de permanecer em Brasília, podendo
rétOrnar aoS seus Estados de origem:
Foi então que. para ajustar o preCeito legal à realidade
social, ocorreuMme apresentar o Projeto de Lei n"' 62;de 1992,
reduzindo o prazo de cinco para dois anos, a fim de __que
o adquirente possa, livremente e sem reCeio de persegUiÇãO
inglória de burocratas__de ocasião, valer-se. do ªagrado direito
de dispor dos seus bens.
Tal projeto mereceu, como era de se esperar, pleno acolhimento do Senado Federal. encontrando-se em revisão na
Câmara dos Deputados, onde tomOu o no 3:673/93. Espeto.
sinceramente. que os Deputados, principalmente os da Bancada de Brast1ia, lutem também_por·sua aprovação, não só
para a adequação jurídicã dessas possíveis alienações, mas
principalmente para ajUstar OS ditames da Lei à lei da vida.
Não sei, Sr. Presidente, em que a venda de um apartamento funcional quitado feita por um servidor possa prejudicar os interesses da União; não sei. Srs. Senadores, como
poderá a alienação de um apartamento funcional por um her~
deiro,_com o saldo devedor inteiramente pago, ferir a caUsa
pública; não sei por que, neste País, a lei só existe--paTa ser
aplicada ao mais fraco, que geralmente é cumpridor das suas
obrigações sociaiS para-com o Governo -e para com -a sociedade.
A perda çlos subsídios que detinham os funcionários, eDquanto moravam pagando apenas uma quantia sltiiOõlica a
título de taxa de ocupação, aliada aos encargos das prestações,
das despesas de condomínio, e .a deterioração salarial tornou
por dificultar a vida de muitos desse_s adquirentes, para manter
o mesmo padrão de vida onde se encontra o imóvel funcional.
· Na realidade, esses funcionários querem apenas ficar em
um local mais próximo de sua realidade salarial, apenas isso.

O SR.-VALMIR CAMPELO - Com as suas palavras,
nobre Senador Lourival Baptista~ V. Ex~- me ·estirtuila e motiva
cada vez mais a prosseguir a: minha vida a.qui no DiStrito
· Federal. E creia V. Ex~ que tenho aprendido muito com todos
os meus companheiros do Senado Federal e muito mais cntn
V. Ex~ devido à experiência; à idoneidade, uma página de
vida que honra não s_ó o Senado Federal, não só_ o Estado
que V. Ex• representa, mas sobretudo o ·nOsso- PaíS. Muito
obrigado.
, O meu conhecimento dos problemas SOCiaiS- de -Brasllia
está muito, mUitO--além do conhecimento daquelas pessoas
que o muito que sabem de nossa cidade é o panorama que
se descortina do aeroporto à Esplanada dos Ministérios evice-versa. Daquelas pessoas que só vêm a Brasllia para aumentar o seu currículo ou para inscrever em suas biografias
o exercício de um cargo ministerial para depoi"S de instalãrem
em escritóiíoS de consultaria em outros Estados.
Sr. Presidente e·srs. s_enã.dores, neste País é praxe todo
Como Brasília surgiu do nada, em pleno _cerrado goiano,
adquirente de um bem se desfazer do mesmo, ainda que alienaé natural que o Poder Público tivi::sse que COristruldnúmeias
- do, pois só ele sabe das suas dificuldades para pagá-lo e quiresidências para abrigar os niilhares de funciOilár}os que para
tá-lo.
cá- se deslocaram a fim de edifiCar a- noVa cap"ital e daqui
_O Sr. Magno Bacelar- Permíte-me V. Er- um aparte?
ajudar a construir um novo Brasil.
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O SR. VALMIR CAMPELO- Com prazer, nobre Senador.

O Sr. Magno Bacelar- Nobre Senador Valmir~C~Ijipeló,
desde. ontem, quando V. Ex~ anuncíci\1 ·que o faria, aguardo
seu pronunciamento refere-nte ao tema sobre o quat discorre
hoje. Quando da votação do projeto de V. Ex~ na Co"ri1iSsã9
de COnstitUição, JuStiça- e Cidadania, tornei_ a inldativa de
defendê-lo. Acredito que o funcíOnário que PiOneiramente
veio-a Brasília, não obstante os riscos e inç_ert~Zf!S da ã.tivilÇãO
da _Capital no Planalto Central~ mereceU á aquisiçãO desses
imóveis. Associo-me a_V_. _~· na ~9-ff~sa_- g~ _tese. de que o
servidor pode dispor âo seu imóVel quanOo bem lhe aprouver.
O GoVern-o tomou: ju§t_a- me~lda- ao -decidir_ pela ven4a dos
imóY~is, sobrc;:tudo pelo capital effipatãdOem bens que não
lh~ trariam jieqhum benefício e compensaiia:in o trabalho e
a dedicação do servidor que, a despeito de ser quem contribui
para que o País funcione, foi penalizado pelo saláfiõ-;-desmoralizado pelo Governo Collor. Rendo, portanto, minhas homenagens ao servidor público e o meu rcconheciriiei'ito a V._
EX" pela luta que empreende neste momento.
O SR. VALMIR. CAMPELO -:-::.Muito obrigado nobre
. ~er;aador, .~ecordo-n:te: çl.~ quando_V. _Ex~ brilfiintemente
apoiou, no âmbito .da_ Conüss~o de Constituição, JustiÇã e
Cidadania, _o projeto.Qe. minh1l aQtor_ia. TalveZ, graças à brilh3nte arguntentação de V. Ex~ •. á COmissãO, sensibilizáda,
aprovou minha proposta. Agradeçó ·aO nç.ófe SéJiã.dOr em
nome de todos os servidores públicos do Distrito Fedéial.
O Sr. Mauro Benevides- Permite_-me um aparte,- Sena, dor V almir Campclo?
..
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para debelar a inflação e retomar o crescimento econôJ;llico-,
d_entt:é_ as quais encontramos a que pre_vê a aceieração _do
Programa Nacional de Desestatizaç_ão_e }\"que define inceritivos -à aquisição da casa própria, em razão de um déficit
habitacíonal da ordem d_e mi!hões de _residências, me parece
incoerente essa m~dida, pois o direito de venda desses-imQveis
tra:riã mais recursos ao Gov_er:no para a cOnsecução do plano
habitacional, através das transferências com novos contratos
previstos na legislação do SFB, além dos _ benefíciOs _a Brasnia, _
_
que arrecadará os iTÇ~postos dessas operações.
Se os meus argumentos não convencerem, sugiro que
-faÇam auditoria, mas aUditoria séria, nos cartório~. para punir
àqueles que, por falsidade ideológica, a:dquiriràm imóveis mesm-o já tendo habitação em Br_asilia. Que puriam as autoridades
que facilitaram a--ocupação e compra de imóveis funciOnais
por quem não era servidor _público à época da autorização
para compra.
Lembro, també-m, por oportuno, que o SFH, para desovar imóveis "encalhados", sempre abríu iiOvas'linhas de financiamento para o mutuário, com cláusula em que ele se compromete a se desfazer. do atual_ imóvel, no prazo de seis meses,
a contar do novo contrato.
Meus nçbres P~res, lanço desta tribuna v'eemente apelo
_"=~'ªo Sx_::. Mü~is~ro 9-a Justiça, eminéntc Senador Mal)rício Corrêa,
pioneiro intimoratb, para que; )'unto -ao Presiderlte da República, acabe de vez com esse "terrorismO branco" em que
parte da Administração pretende, injus-tamente, [mi1:ir afttígOS
servidores públicos, cujo único-pecado foi o de seryir Brasília
desd_~ sua juventuçie e, por isso e em razão -disSo, puderam
c_omprar pelo menos um teta para abrigar oS restos de seus
dias, sem sobras para iates ou viagens turísticas a Barcelona
·- , .
_
e ·outras benesses. _,
-Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo
a palavra ao nobre Senador Lavoisier Maia. -

O SR. VALMIR CAMPELO -Com multa: homa. nobre
Senador Mauro Benevides.
'
O Sr. Mauro Benevides - S_enador Valmir Çampelo,
desejo, a exemplo dos nobre_s Sen_açlores_M,agno- Bacelar e
Lourival Baptista, ressaltar o trabalho obstin~do,que V. Ex~
O SR. LAVOlSlER MAlA (PDT. - RN. Pronuncia o
tem empreendido em favor dos se'rVidores federais dO Distrito
seguinte discurso. Sem _r_evis_qo do or~dor.t--:- __s.I:. Rr~sidente,
Federal. A tramitação do projeto de V. Ex··xeperclltiu intensa~ - Srs. Senãdores, há quinze dias ocupamos' esta ·tribu-na Sugemente em Brasília, sigiiificãndo_ o marco d_e um~ posição deci~
rindo ao ÇJoyerno_ ~ederal _aJgumas medidas complementares
dida, firme _e coerente etn defesa de uma re~yi~dicaç_ão· que
para amenizar o sofrirriento da popUlação riordestina. flilgeimeressa tão_de~pcrto aos servidores federais. COm isStl;:v.
lada pela seca, . _.
_
. Ex~_ se credenc;ia ainda mais .diante daqueles que o elegeram
A esta altura dos acOnter;.linéntOs, notamOs' uma ceita
Se_nador da República e que· vão - _com c·enc:;_za - piilçá-lo _acomodação dos govermi.dores, após a ida dO Presidente da
. a outras importantes funções n_a $S~rutura político~adminis
República ao Piauí, quando Sua Excelência anunciou .a liberatrativa da cidade.
-ção da primeira parcela dos 4 trilhões e 700 bilhões de cruzeiros
destinados ao combate à seca no Nordeste.
O SR. VALMlR CAM PELO ,-- Muito obsigadQ nobre
Entret~nto, consciente de que· estes recUrSos são iil~_ufi
Senador Mauro Benevi,des. Brasnia é também muito_ grata
cientes e lembrado do velho _a4_ágio sertanejo - '"de longe
a V~ Ex• que, como pioneiro, preSidÍu pot tailiâS vi::ieS"a
Comissão elo O_istritq__Federal, legis!'!ndo pelos interesses da_ tóda Serra é ·azúl" _-resolvemos Verificar~ iD. toco, a reper--cussão das meQidas tomadas pelo Governo. Porque, Srs. Senanossa Capital.
dores, uma_coiS.a_~ 9 fato, a outr~.é_ ~sua ver~ão apresentada
Sei tambéín, Srs. -senadoics, que a Lei no 8.025 não atri~
pela imprerisa falada e escrita do_nos~o País. Dunin_t~_quatró
buiu nenhum favoritismo ao funcióii.álismo. Ao contrário, leio
o incis.o I do art. 2~ da rcfe(ida lei que "9 preço do imóvei -dia~, Sf.-Presidente, percorremos 2 mil quilómetros do iflteriõr
do meU Estado, O Rio Grande do Norte. Fizemos duas reua ser alienado será o de mercado, segurido õs métodos de
niões - uma, em Pau dos Ferros, cidade-pOlo do oeste -potiavaliação usualmente utílizados pela própria CaiXa EConômica
guar, próxima à fronteira com 6 Ceará; e a outr~, em Patu,
Federal". Como vêem, a- venda desses imóveis não foi~a preço
no médio oeste. Participaram dessas reuniões _ti_ prefeitos.
de banana, conforme noticiou a_ imprenSa à época _e mais
Todos eles estavam aflitos com a fome, a miséria e o abandono
recentemente, um programa transmitido pela_ televisão cril
em que se o povo ·se encontra. rede nacional. E TSso é facilmente Comprovado se for _feita
Para os Sfs. Senadores terem uma iQ.éia da gravidade
pesquisa nos classificados dos jornaís da época.
_
da situação, no-S últimos 30 dias fóraril registradas 73 ocupações
Sr. Presidente, Srs. Senadores, no m_omento em, que o
de_ prefeituraS, feiras-livres,_ mercados públfcos, eScolaS, com
Presidente Itamar Franco_ traz a lume um elenco de medidas
c

..
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levas e levas de famintos à procura de comida. De janeiro
até agora, já foram invaâjdas 163 prefeituras e feiias-livres.
As 100 mil toneladas de feijãO cjUe O·aovem(fFederal enviou
- em boa hora, reconheço ~ foram suficientes-, apenas,
para o povo comer durante duas semanas.

O Sr. Mauro Benevides- Permita-me V.
Senador Lavoisier Maia?

"Ex~'

um aparte,

O SR. LAVOISIER MAIA -Pois não, ilustre Senador
Mauro Benevides. _
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é dramática, e V. Ex\ nesta hora, Dobre Senador Mauro
Ben,evides, traz um valioso subsídio ao meu pronunciamentO.
Precisamos unir-riOs para vencermos as dificUldades que vivemos. Obrigado pelo enriquecedor aparte de V. Exa
Prossigo, Sr. Presidente e Srs.. senadores4
. ·Para normalizar o .abastecímento de feiJãO, -é- urgerite
que o Governo envie 100 mil toneladas desse produto todos
os meses. A situaçã9 é dramática. Verdade é que apenas
10% da população rural necessitada está sendo beneficiada
pelas chamadas frentes produtivas. Além disso, 800 mil cruzeiros, metade do salário-mínimo atual- gr3ças a Deus a-Presi 4
dente da República dobrou Q salário mínimo para o próximo
mês, fazendo justiça _social ao trabalhador brasileiro - dá
apenas para alimentar uma família trabalhadora por 15 dias,
com raçãO ni.ínima de feijão, larinha e rapadura.
Mafs grave ainda do que o baixo salário é a falta absOlUta
de instr:umentos de trabalho nessas chamadas frentes prodl!tivas. Vimos, cOm oS nossos próprios olhoS-, que_ os trabalhadores rurais não dispõem sequer de uma enxada para arrancar um pé de carrapicho. Coroo aprofundar as bacias dos açudes,
como recuperar urn reservãtório dágua ou um prédio público,
se _não há disponível um carrinho de mão, uma picareta, uma
enxãda? Isso é uma estupidez.

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senad9r Lavoisier Maia,
não me dispensaria de apartear V. Ex~ nesse discurso que
faz, relatando a agudização da crise climática na Regi~o que
representamos neste Plenário. E não me dispensaria porque
às 13 horas de hoje -portanto, há poucos_inS_ta"ntes- recebi
um telefonema do Presidente da Assembléia Legislativa do
Ceará, Deputado FranciscO Aguiar, com ·a -~rifórmação -de que
naquele instante cerca de 52 prefeitos do Ceará estavam no
Plenário, na nossa Casa do Povo, para reclamar uma série
de outras medidas_ que complementariam aquelas que se
;acham em curso, objetivando amparar os nossos irmãos que
padecem as agruras- dessa calamidade, E ainda mais des.ejou
p Presidente Francisco_ Aguiar: que nóS, d·a representação
parlamentar do Nordeste, obtivéssemos_ Um·a: audiência com
O_Sr. Dario Pereira- Permite-me V. Ex~ um aparte?
o Presidente Itamar Franco e com o Min1sfro da Integração
O
SR. LAVOISIER MAIA -Concedo o aparte ao nobre
Regional, uma audiência que seria, eVidenteinerite, conjunta,
Senador~
no sentido de levarmos, ao primeiro m-andatário do País e
O Sr. Dario Pereira- Nordestino e filhO- do Riõ-Gi-3.riâe
ao Senador Alexandre Costa, dados adicionais no agrava~
do Norte, como V. Ex~ o é, ouvindo suas palavras, gostaria
mento da crise. Se é certo que _o Presidente Itamar Franco
já expressou· vontade polítiCa ein atender a_ nossa Região,
de acrescentar. nobre Senador, que vamos mandar mais esmo4
las para o Nordeste. Esse dinheiro, esse Vil salário Que o
editando aquela Medida Provisória n~ 315_~ que já (lei,
nOrdestino vai receber, não-vai resolver os problemas do Norfoi publicada no Diário OfiCial de hoje
outf6s fatos sUrgideste. O de que precisamos é de uma política hídrica para
ram, emergiram dessa própria crise, como V. Ex• destaca
aí, agora, com invasões de numerosas cidades, com saques o Nordeste: construir grandes barragens, fazer irrigaçâo Ceim
tecnologia. Nós temos como fazer isso. ó-Rib Gr3ilde do
de armazéns. Recentemente, no Município de Quixeramobim,
~orte,_ este ~'QO, está produzindo 157 mil toneladas de melão
anteontem, invadiram o escritório da Emater; uma leva de
e de ou trás frutas, e está exportando. Mas isso só numa região.
200 flagelados à procura de alimentos que lhes garantissem
Por que não se faz o mesmo em outras regiões? O -São Fran 4
a sobrevivência. Portanto, V. Er hoje, vindo à tribuna, fala
cisco está aí, produzindo uva de boa qualidade. o que é necesnão como Senador do Rio Grande do Norte;·v. Ex~ fala
sário é uma política hídrica séria para o Nordeste: Não nos
como porta-voz do Nordeste, trazendo no seu depoimento,
iludamos bom essas mixarias que o GoVerho sêmpre- manda
no seu testemunho, exatamente essa notícia de que o quadro
nas épocas de secas, porque não resolve o nosso problema.
no Nordeste é, realmente, dramático, urgindo, portanto, que
providências outras sejam aduzidas àquela do crédito garanO SR. LAVOISIER MAlA'- Muito obrigado pelo aparte,
tido pelo Presidente Itamar Franco. A Medida Provisória é
nobre Senador Dario Pereir~. V. Ex~ tem razão qu_andQ lembra
certa. Votada pelo Congresso, já é lei. Mas, além dela, outras a irrigaÇão das terras férteis do Nordeste que geiam produção
medidas deverão ser postas em prática pelo Governo Federal, para o Brasil. V. Ex• citou a cultura do melão. O Rio Grande
a começar de um novo_ encontro com o Chefe- da Nação,
do__ Norte produz mais da metade da produção nacional de
a fim de que Sua Excelência não se .isole no Palácio do Plamelão, com plantações irrigadas. Logo, com água, solo e sol,
nalto, sem conhecer, em todas as suas nuances, esse lado, que nós temos, _as frutas tropicais têm uma produtividade.
indiscutivelmente, grave- gravíssimo, mesriio- da situação ~ltfssima no Rio -Gfaride _do_ Norte, como em todo o Nordeste._
climática na Regíãó- Nordeste. Portanto; V. Ex~ fala neste
O Sr. Ney-MaraÕ.hão- Pennite me V~ Ex~ um aparte?
instante como Senador ào Nordeste, em nome de todos nós,
os seus Colegas nesta Casa, -razendo esse i-ehif9 preciso, coiTeO SR. LA VOISIER!i(AIA- Concedo o aparte ao nobre
to, exato, do que se passa em meio a milhões de nordestinos -Senador, com muito prazer.
-que padecem do sofrimento da fome e da miséria.
O Sr. Ney Maranhão- Meu caro amigo; Senador LavoiO SR. LAVOISIER MAIA - Muito obrigado, Senador
sier Mã.ia, estou solidárío, corno todos os nordestinos e o
Mauro Benevides.
Brasil, com o pronunciamento de V. Ex~ Vou citar aqui uma
Hoje, V. Ex~ é um nome naciomil, _pela dediCação e pêlo
frase de um homem que já não está mais rio mundo dos
interesse que tem Pela coisa Pública no Brasil e especiallriente
vivos, mãs ri.um bom lugar para onde Deus o levou: Luís
no Nordeste. Como cearense Conhecedor prOfundO dã probleGorizaga. Ele dizia: "esmola a homem são, ou lhe mata demática riordestina, V. Ex~ traduziu muito bem a crise que
vergonha, ou vicia o cidadão". O grande José Américo dizia,
estamos vive~do: a seca se agudizou no Nordeste. A ~ituação
desde 1938": "O Nordeste Dão preciSa de esmola-S, -~precisa
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apenas viabilizar o rio São Francisco, para inolhar suas terras
Srs. Senadores, relatamos todo~ esses fatos para mostrar
calcinadas pela seca, para tornar~se a Çalifórnia~Qa- Ainérica _que ás providências governamentais não andam bem~ E predo Sul, abastecer o Brasil e exportar para o mundo". PrecisaciSo qUe OGOverno Federal tome, urgentemente, o1,1tras medimos de um programa para o Nordeste, Esse_ dinheiro em
das complementares, pois o povo- que sofre a falta de água,
épocas de s.eca_apenas vicia",- não resolve os nossos problemas.
de comida e de emprego é parte viva da Nação brasileira.
Parabéns a V. Ex~
O Sr. Ney Suassuna- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. LAVOISIER MAIA - Muito obrigado, Senador
O SR. LAVOISIER MAIA - Concedo o aparte a V_
Ney Maranhão. V. Ex\ com a su_a experiência, sabe-do--que
Ex•
o Nordeste precisa. O que fulta, nobre Senador, é vontade
política para resolver o nosso_ problema. Para issO é que peÇo
O Sr. Ney Suassuna- Senador, esie é um assunto qUe
a união de todos os nordestinos, de todos os parlamentares
realmente nos corta o coração. Como disse V. Ex\ r@QPastas-:
do Brasil, porque o problema do Nordeste não é só do Nor- _sem esses problemas, as prefeituraS estão tendo de pagar o
transporte de água, o transporte das pe.c;soas, os medicamentos
deste_não_, é um problema nacionaL Precisa haver uma conse uido mais. Hoje, Sr. Senador, recebi a informação de que,
ciêricia nã.cional para aCabar com a tremenda desigualdade,
com a injustiça social, que todos lamentamos. Mas vamos
dQs 17~ municípios da Paraíba, 104 prefeituras nãú têm como
lutar, até um dia chegarmos à vitória.
pagar o Ft:~ndo _g~_Gararltia Por Tempú de Serviço nas condições ofertadas, ou seja, 5% de entrada e 180 meses para
O povo nordestino não quer esmola do Governo, quer
ganhar o seu salário condignamente, trabalhando, construindo
pagar, porque essas prefeituras nãO dispOem desses recursos.
algo útil para a comunidaae, j:)o1s -c-omo disse o grande nordesPor essa razão, não_ deverão receber a parcela do Fundo de
tino Luís Gonzaga, OinesquecíVel Rei do_Ba_ião,_ao Pr~sidente
P~~ti~pàção dos Municípios do próximo mês. Não bastasse
toda essa aflição, ainda há o risco de não receberem o" Fundo
Getúlio Vargas, "uma esmola_ dada a um homem são, ou
lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão". Frase histórica
de Participação dos MunidpioS, o -que· significa matar de vez
a vida das prefeitunis que, com se-us parcoS recursos, eStavam
do grande brasileiro desaparecido. É por isso que Temos insisdando alguma ajuda a esse povo. A primeira parcela de ajuda
tido na_realização de qbras permanentes, nas quais os recursos
públicos: poderão ser aplicados de maneíra mais construtiva. _federal chegou, mas não é suficiente. No entanto, 104 muiticíPor que não seguimos O exemplo da China_que, _devido a
pios da Paraíba correin o risco de _não_ receb~rem. sequer a
cota de participa-ção do FUndo dos Municípios. Realmente
sua superpopulação, emprega tecnologia rudimentar na construção de grandes obras~ justamente para dar trabalho a um ·é uma situação exasperante, indesciítível,_e que só pode sabe{
como é quem lá _vive ou quem !o r lá ver.
maior nútriero de pessoas?
-·_
Outro problema da maior gravidade é a falta de água.
O SR. LAVOISIER MAIA- Muito obrigado pelo aparte,
Na cidade de Santa Cruz~_que conta com_u__ma_população
SenadorNey Suassuna. V. Ex~c_onhece bem a região, o Estado
de quase 30 mil pessoas, onde o açude do Aüvio secou totalda Paraíba que representa rte_sta Casa; fez vários pronunciamente, o prefeito está gastando 800 milhões de cruzeiros por
mentos dizendo da realidade nordestina~ A notícia de jornal,
mês. O Prefeito está gastando esse valor, transportando água
de rádio e televisão não tradu,z a real dificuldade vivida pelo
em carro-pipa:· cavaram vários·poços,-mas a ·água, ·além de
povo. Terilos o exemplo dos prefeitos que não têm comO-ser pouca, é totalmente salgada, imprópria ao consumo hupagar e são os grandes responsáveis pela manutenção da comumano.
nidade em seu~ municfptos; diariamente, são Solicitados por
O Açude de Boa Hora_, nas proximidades de Santa Cruz,
está atendendo a 6 cidades, e sua água é suficitmt~ apenas -mãos· estendidas em todas as localidades. Por isso concordamos com a tese de que novas providências devem ser tomapara 60 dias. Cem carros-pipa transportam água diariamente.
das. Os recursos são. in_suij_cie_nte:?._ FaçaiiJO~ uma VÇ>Z única
Situação semelhante encontramos em Lucrécia, cujo açupara chegarmos à vitória. E chegaremos, se Deus quiserl
de tem capacidade para acumular 27 milhões de metros cúbicos
Por iSso, insistimos mais-Uma vez em sugerir ao Governo
de água, mas no momento só dispõe de 4 milhões d_e metros
Federal novas providências para dimin-uir o sofrimentO- da
·
_
cúbicos para abastecer ü:_êS_cidaQ.es.
gente trabalhadora do Nordeste. Apelamos ao Senhor PresiA falta _de água tratada vem contribuindo para a prolifedente da República para liberar- eSte apelo que faço agora
ração da terrível epidemia da cólera em todo o interior do
ao Presidente da_ República é de interesse, creio eu~ não _soEstado e do Nordeste.
mente do Rio Grande do Norte, mas de todo Nordeste,
Graças a Delis, em boa hora, o Presidente Itamar Fran-Co
resolveu reativar o Programa do Leite. Fazem_Qs votos para
o mais rápido -possível, os reCurSos fÍna"nceiros_alocados -pela
que a implementação seja ràpida e chegue a tempo de diminuir
Bancada Federal do .Rio Grande dq Nprte no orçflm~nto da
a desnutrição e a mortalidade infantíl nas camada.$ pobres
Unjão para o corrente ano. Esses recursos, já atualiz_ados,
do Nordeste e do Brasil.
são da Ordem de 4 trilhões e_ 600 bilhões de cruzeiros, resul- _
Outro problema de igual gravidade_ é a situação dos reba- _, tan.tes das __270 .emend~s ~apr9vadas no orçamento da União,
nhos. O gado está morrendo por falta de água e de alimento.
e que vão beneficiar 108 municípios, isto é, dois terços dos
municípios do Estado. Com o___investimento desse dinheiro,
A ração industrializada~ tal como a torta d.e algodão, é caríssima, tornando-se inacessíve1 à maioria dos criadores. Por
serão gerados milhares de empregos em obfãs públicas, tais
isso, os proprietários rurais, para não ver todo o seu gadÕ
como barragens, açudes, obras de s:,Ineamento. b~ico~ çalçamorrer de fome, estão vendendo os seus rebanhos pelo preço
mentos e várias outras empregadoras de mão-de-obrã; ab.erque é ditado pelo comprador --preço-vil. Os poucos- que
tura de uma linha de crédito r_ural çom juros subsidiados e
podem estão transportando o gado para o· Maranhão, Tocanbens fiscalizados, destinada aos pequenos e_ médios produtores
tins ou Goiás, gastando enOrmes quantias cõm transporte e
rurais, com carência de 2 anos~ e 10 anos de prazo para pagar.
arrendamento de cercados, sem saber se esse investimento
Sem essa providência, todos oS proprietários rurais serao redu·
será lucrativo.
z~dos a9 mais baixo patamar da miséria coletiva~
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posto Territorial Rural, cobrado pelo Governo Federal, supera "o valor das propriedades. Isso é um absurdo. PreCisam~
de -U.Iliã:o para chegarmos à vitótia.
Contiimando o meu pronunciamento, dizia: :fuzemós um
veeme~t~ apelo à Comissão Nacional de COmbate à Seca
para que programe urgentemente uma-viagem ao_ Rio Grande__
do Norte -e,_ natur-almente, aos outros Estados do Nordeste,
para ver de perto a-insuficiência dosrecursos_ até ago~a li_berà~
dos; -o drama do povo farriinto, a fim de que, com base no
relatório~ q_ Governo Federal tome medidas ~omplementares
e indispensáveis para ameniz.ãr o sOfrimento do povO.
Na opinião do Ministro Alexandre Costa, Senador da
República pelo Maranhão, Ministro da Integração Regional,
nunca o Nordeste recebeu um volum~ tão grande de recursos,
como agora com a liberação feita por este Governo.
Mas é oportuno lembrar o outro lado: nunca houve .tanta
fome, tanta miséria como_ atualmente estamos vendo em nossa
Região. Por isso insisti~_õs em dizer que os recursoS, àié a_gora
enviados, são absolutamente insuficiei_ltes.
O Sr. Garibaldi Alves _Filho - Permite-me V. Ex~ um
aparte?
O SR; LA VOIS!ER MAIA - Com satísf!lfão ou_ço V,_
Ex'
. O Sr. Gari~aldi Alves_Filho- Senador _Lav_o1sier__ Maia,
V. E-,_-. pede que a ComiSSão Nacional dãs Fiente_s_Produtivas
se .desloque daqui de_Brasüia para os Estados afetados pela
seca, incluindo o nosso Estado do Rio Grande do Norte.
Acontece que a Comissão ainda não realizou nenhuma reunião. Este é um depoimento qUe quero dar, lamentan,do_que
te:nha de dizer isso _no plenário do Senado, diante dos Sena.dores. nordestinos, mas faço-o com a responsabilidad e, índusive, de _ter sido designado pela Presidência do Senado com -IJlUita honra para mírri ...:.._ pata compor- eSSa -COmissão
ao lado de_r_epresentantes ~a Igreja, representantes dos tr3.ba·
O Sl". Mansueto de Lavor- Pc~rnite-me_ v.-~~~ 1:1m a_par-__ _ lhadores rurais e representantes- dã Sudene .. Entretanto, Sr.
- Senador, essa Comissão airida não realizou nenhuma reunião.
te, nobre Senador?
O Senhor Presidente da_República fez a sua instalação oficial~
O SR. LAVOISIER MAIA -Pois não, Eminente Senaem Teresina, numa solenidade a qual compareceram vários
dor Mansueto de Lavor. É um prazer muitO grande _ouvi-lo.
Srs. Senadores, Governadores e outras autoridade_s. Acontece
que depois da instalação da_Com"issão, ela ainda não se reuniu.
O Sr. Mansueto de Lavor - Sempre que V. E~~- aborda
Ent~o. o apelo que V. Ex~ está (azendo,_e_u também o _faço;
esse tema da tribuna do Senado Federal, vibra, sente dentro
do seu íntim-o e extravaSa um-sentünento Q.e revç_lta, de if!digresolvi fazê-lo ao lado de V. Exa e estou aguardando uma
nação. É isso que V. Ex~ demonstra nesse discurso, neste
conVOcaÇão. Todo dia eu pergunto no meu gabinete:_"Como
plenário normalrnen_te calmo, de discursq_s 1!"j,nqüilóS. Mas
é~ já chegou alguma cof!vocação para a reunião da Comissão?"
V. Ex~ demonstra _uma revolta diante desse _guadro da situação
Mas até agora oacla_~ ESs_<! ~uma responsabilidade muito grande que tOdos nós assumimos; afinal, espera-se que essa Comisdo Nordeste. E tem toda razão para issó; portlúe é ilnpossfvel
são desenvolva uma ação de_flscalizaç:ão a 1;1.íyel regional, quer .
viabilizar uma Região em que o Imposto TerritOrial Rural
supera o valor das propriedades. Temos certas re-giões onde
dizer, em toda a região f!Ordestina._ Mas como é que ela pode
fisqalizar se ela mesma ainda rrão se re4niu? Então, o apelo
não há sequer água para beb_er. onde os órgãos públicos não
que V. Ex" faz dessa tribuna, eu ·também o faço.
abastecem, não dão condições à população de sequer sobreviver, porque estão prestes a morrer de s_ede; no entanto,
os impostos que o GOverno- Federal cobra, especificamente
O SR. LAVOISIER MAIA - Senador Garibaldi Alves
o Imposto Territorial Rural, na maioria dos casa:s, está supeFilhO. V. Ex~, que integra a Cõi'nissão, quê -é do Nordeste,
representa o Rio Grande .do Norte, conhece ~os problemas
rando o valor venal das propriedades rurais. Esse acinte, essa
do nosso Estado e_sabe_da Qi(ícilsituação que estamos vivendo
situação, realmente, desperta a santa ira de V. Ex\ que a
extravasa nesse seu importantíssimo pronunciãinehto, com - --muita gente, __quando nós falamos dessa forma, pensa que
estamos exagerãndO. O Senador do Sul fica 3rregal.ando os
o qual estou solidário e quero aplaudir. Muito o'brigado.
olhos, dizendo que é indústria da seca, que--issO é-u.-rn absurdo ...
Então, só vendo com os próprios olhos, como eu vi, para
O SR. LAVOISIER MAIA- Muito obrigado pelo aparte,
constatar que a situação é muito mª-is grave do que _se pensa
Senador Mansueto de Lavor~ V. Ex~ representa o Estado
de Pernambuco no Senado Federal. Conhece a realidade_ nore do que se imagiria. Ql!erb ir imediatamente, com V. E~
e- Com mais algum Senador que queiTa- ir também .. ao Ministro
destina e está trazendo à colação um importante dado: o ImConstrução das grandes barragens -- de_ Santa Cruz e
Oitk:ica :____CujoS recUrsos Jã ·e·stãoàprovãaos ~o Orçãmento
da União.
Lembramos ainda a cans_trução do Canal de P~taxó, que
ligará o rio Pataxó ao rio'-AssiJ., no MunicípiOde Ipanguassu_.
Com o investimento de apenaS 90 bilhões de cruzeiros, essa
obra poderá ser concluída e propiciará a oferta _de_ milhares
de hectares de terra para a agricultura irrigada no município.
Lembramos também a construção de várias adutoras e.
canais capazes de assegurar, de maneira definitiva, o supri~
menta de água em várias cida.dcs.
_ ---~-_ ~É oportuno lembrar, nesta hora, o Plano Estadual de
Recursos Hídricos, elaborado pelo Deputado Estadual e En.~
genheiro Elias Fernandes, criado pelo Lei o" 6.258, de 21
de janeiro de 19S2, aprovado por unanimidade pela Assembléia Legislativa e sancionado pelo Governãdor âo -Estado.
Esse plano prevê a construção de 811 quilômetros de adutoras
a um custo de 100 milhões de dólares.
Seria dê borii alvitre q~c houvesSe uúia conjugação de
esforços dos_ Govern_Cis Federal e Estadual para, pelo menos,
inicía-rem a construção das. adutoras.que Levariam a água da
Lagoa do Bonfim, de enormes proporções, para as Cidades
de Monte Alegre, Brejinho, Lagoa de Pedra, Lagoa Salgada,
Januário" Cicco, Presidente JusCelino, Senador Elói âe Souza,
Tangará~ SítiO Novo, Santa Cruz e Lajes Pintadas_, Todas
essas 11 cidades das regiões agrCsteS de Traifi estãO ·vivendo
uma situação crític.ã, pois ós abastecimentos- d_e água- existentes, à base de açude.s, entraram em colapso total, secaram.
A sexta sugestão, Sr. Presidente, é um veemente apelo
à Comissão Nacion<;1.l de Combate à Seca, que te~f! um representante do Rio Grande do Norte, Senador Garibaldi Alves
Filho, que vejo triste ali, porqu-e as providências estãO sendO
demoradas e S. Ex• sabe também -_porque _já VI!1105_ muitas
vezes- da situação de miséria, de fome e do medo de viver
no interior do Nordeste.
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da Integração Regional, Senador Alexandre Costa, para apelannos no sentido de urgentemente essa Comissão-ii' cohstatãr
ln loco o problema da seca~ aí a comissão vai deparar com
a realidade: são realmente insUficientes os recqrsos que o
Governo FederaL está destinando ao Nordeste. Isso é que
é importante dizer.
O Sr. Magno Bacelar- Permite-me V. E~ J.rn aparte?

O SR. LAVOISIER MAIA Magno Bacelar.

Ouço o nobre Senador

O Sr. Magno Racelar - Nobre Senador Lavoisier Maia,
V. Ex• já conseguiu parte dãquilci-que pretende nesta tarde:
a solidariedade de todos nós. Desde o início do discurso de
V. Ex\ eu me preparava para aparteá-lo mas, dada a importância e o conteúdo do discurso, preferi não atrapalhar. Faz-se
necessário que todos nós, Senadores da República, nos unamos exatamente no sentido de que não prolifere essa polft;ca
de intrigas cm dizer que o Nordeste tem indústria da seca.
V. Ex• ainda há pouco dizia que o Min"istro Alexandre Costa
revelara que "jamais o Nordeste recebera tantos recu_rsos".
O que é mais grave, nobre Sena_dor, é que nos próximos
anos terá que ter mais recursos-destinados para a seca; porque
a cada dia se agrava a situação nordestina. Hoje, cu me preocupei profundamente quando vi na telcvisao a no.tíci;;l~_çfe êj_ue
índios, em Pernambuco, invadiram a sede da Funai. Fizeram
reféns, pedindo e alertando o Governo para o problema da
seca. Se nem os índios, acostumados a viver sem as condições
do homem civilizado, estão suportando a inclemência da seca
no Estado de V. Ex", c no Nordeste como um todo~ urge
que unamos a nossa voz - e é esse o- propósito do meu
aparte: unir a minha voz a de V. Ex•, por todas as maneiras,
com a autenticidade e a têmpera do homem nordestino, corajoso-, que luta por-SolUções, para que não-s6 o Nordeste mas
também para que o Brasil corno um todo se livre da, pecha
de ter sua população equiparada às populações que vivem
ao nível mais baixo da miséria em todo o mundo. O discurso
de V. Ex~ deve chamar a atenção das autoridades, principalmente depois que ouvimos do respeitado Senador Garibaldi
Alves Filho que em nenhuma vez uma comissão instituída
para cuidar desses problemas teve a oportunidade de se reunir
in loco. Conte V. Ex• com a nossa admiraç_ão. Com o apoio
e o propóSito de secundá-lo em todas as démarches que tiver
que realizar em benefício do Nordeste e do Brasil. Parabéns
a V. Ex"

O SR. LAVOISIER MAIA- Muito obrigado, nobre Senador Magno Bacelar, pela importante solidariedade que traz
ao nosso pronunciamento. V, Ex', que represema o Estado
do Maranhão, é profundo conhecedor da realidade nordestina
e sabe que é preciso, corno cstou_fazendo aqui, que se coloque
em cores bem vivas a real situação. Não há nenhum exagero.
É preciso que se veja com os próprios olhos, CO!pO eu vi,
para acreditar. Por isso, a· importância da comissão, ou seja,
para que se observe e se constate que, realmente, as providências estão aquém das necessidades do nosso povo nordestino. Muito obrigado a V. Ex" pela importante solidariedade
e apoio ao meu pronunciamento.
Por último, Sr. Presidente, apelamos ao Governador- do
Estado do Rio Grande do Norte para que S. Ex> convoque
uma reunião s.uprapartidária, a realizar-se aqui em Brasília,
no Palácio do Planalto, com a presença de políticos da bancada
federal, empresários. sindicatps, FET ARN, representantes da
lgrej a e da O A B, para que possamos mostrar a Sua Excelência
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o Senhor Presidente da República a verdadeira situação em
·que se encontra o_ Nordeste e pedir-lhe outras providências.
São esses os ãpelos, as Ídéias e as sugestões_-que, riã quafidade de representante do Rio Grande do Norte no Setiãdo
Federal nos sentimos no_dever inadiável de fazer aos homens
responsáveis c dignos do Governo Itamar Franco. Nesta horã.
por um dever de justiça, ressaltamos o ardor, a -dedicação
e o empenho que o Ministro da Integração Regional, Senador
Alexandre Costa, vem demonstrando em favor do Nordeste.
Concluindo este proil~nciamento, queremos chamar a
atenção dos Srs. Senadores para um assunto importante: a
problemá!ica do Nordeste deve merecer o apoio de todos
os parlamentares brasileiros, porque não se trata de u-ma questão regional mas, sim, nacional. O Brasil não será rico, integrado e desenvolvido enquanto persistirem os mecanismos geradores de imensas desigualdades inter-regionais.
"f nesse sentido que a atual Constituição Federal, no
inciso III do art. 3'=', declara corno um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil "erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e
regionais".
O Sr. Chagas Rodrigues- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. LAVOISIER MAIA- Concedo o aparte ao nobre
Senador Chagas Rodrigues, com muito prazer.
O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador Lavoisier
Maia, ouvi atentamente, presidindo os trabalhos, o discurso
proferido por V. Ex" e aparteado por ilustres colegas. Veriho
à bancada para expressar a minha total solidariedade, pois
estou de pleno acordo com as palavras de V. Ex•, eminente
homem público, sensível aos problemas nacionais _e, sobretudo, a esse terrível problema da seca que há muito deveria
ter sido resolvido. Receba o nosso apoio, a nossa solidariedade
a toda a população dos Estados do Nordeste, a essas pessoas
que estão sofrendo, corno raras vezes, os efeitos terríveis dªseca num clima de miséria absoluta. Congratulo-me com V.
EX" sinceramente, com veemência, porque discUrsos como
esse que profere não podem deixar de ter o apoio, não só
dos nordestinos, mas de todos os brasileiros preocupados com
os problemas naclo"nais.
O SR. LAVOISIER MAIA- Muito obrigado, nobre Senador Chagas Rodrigues, V. Ex~, que já foi um bom Governador de Estado, hoje representando o povo do Piauí no
Senado, é conhecedor profundo dos problemas do Nordeste
e do Brasil. Portanto, esse apoio e essa solidariedade dão
ânimo e força para continuarmos na luta em favor dos _nos_Sos
irmãos sofridos do Nordeste.
Muito obrigado, Senador, pela sua adesão ao· _me!.l Pronunciamento.
- ·
O Sr.

~edro

Teixeira- V. Exa

m~

permite üm aparte?

O SR. LAVOISIER MAIA- É um prazer muito grande
ouvi-lo, Senador Pedro Teixeira.
O Sr. Pedro Teixeira- Costumamos dizer, em determinados movimentos. que quando a casa do vizinho pega fogo,
a nossa está, pelo menos, ameaçada. É claro que isso significa
que estamos realmente preocupados, como representantes do
Centro~ Oeste que somos, e que agasalhamos com muito carinho os irmãos que chegam a Brasnia vindos de todas as partes
do Nordeste. Estamos realmente preocupados com essa seca,
por isso mesmo, louvamos a perseverança de V. E~. quando
dá mostras visíveis do grande homem público que é, pr~ocu-
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pado com o destino e a sorte da sua região e do seu povo
humilde. E o louvo mais ainda, porque é grande verdade
o que V. Ex• diz, de que nós, que estamos distantes de_ olhar
o problema com os nossos próprios olhos, ouvimos determi~
nados comentários no seit_tido de que esse teriüCé uma novéla
interminável. E ficainos pensando se é interminável ou se
o Poder Público é incompetente ou se, realmente, há esses
desvios que nunca permitem uma solução. Pcn'so, Senador,
que a iniciativa de nos convidar para que Iio"s desloquemos
para o proscênio. para o cenário das desditas, é muito importante, porque somos como São Tomé, precisamoS ver para
crer. De fom1a que acho louVável não só a defesa_ que faz,
mas tambc!m o convite que formula, para que- não pairem
e subsistam dúvidas sobre o que V. Ex~ e tantos norde_stinos
ilustres nos têm transmitido.-Realmente, é um fato, uma realidade, e não um engodo ou uma manifestação de caráter político. Louvo a V. Ex~. s_endo solidário e me colocando entre
aqueles que gostaria de, realmente, sentir essa realidade de
perto para poder ajudar. Muito obrigado.
O SR. LAVOISIER MAIA -Muito obrigado, Senador
Pedro Teixeira, ilustre representante do Distrito Federal. V.
Ex• está sendo sensível a esses problemas difíceis qtie.o Nordeste está vivendo. Realmente, precisamos da solidariedade
de todas as pessoas, inclusive aquelas das regiões mais distantes, mais ricas para. dentro de uma nova ótica, de uma visão
diferente, juntarmos as mãos c resolVerihoS esse problema
que se prolonga e que já deveria ter sido resolvido há muito
tempo.
Não podemos permitir inferências, no sentido de que
não estamos falando a verdade, que estamos exagerando, que
a situação não é esta. Por isso, C necessário que os Senadores
do Sul, do Sudeste, das regiões mais abastadas, vejam a nossa
realidade com os seus próprios olhos.
Convide, Senador Garibc 'di Alves Filho, um representante do Sul para integrar essa Comissão, para ver com os
seus próprios olhos o drama que estamos vivendo. É esta
a realidade, Senador. O seu aparte, a sua solidariedade, muito
me s_ensibilizam e me dão linda mais força para Continuar
nesta luta. Muito obrigado, neu querido amigo, Senador Pedro Teixeira.
O Sr. Odacir Soares- V. Ex.• me perinite um aparte,
Senador Lavoisier Maia.
O SR. LAVOISIER MAIA -Ouço o aparte de V. Ex',
nobre Senador.

O Sr. Odacir Soares- Queria, também, soli:darizar-me
com V. Ex• pelo discurso_que faz, qUando se refere _a esse
velho drama do Nordeste, a conhecida questão da seca. E,
mais do que isso, chama-me à atenção, quando V. Ex• pede
também a solidariedade e a presença de parlamentares do
Sul do País para ver a nossa região nordestina. A realidade
é que o Brasil está acostumado a ver_ mal os problemas das
regiões mais pobres, como o Nordeste e o Norte do País,
e também a ver essas regiões como meras consumidoras dos
recursos da União, mas isso não é verdade. EsSe apoio firian~
ceiro que o Governo Federal vem agora destinando ao Nordeste não tem nenhuma repercussão dentr_o do Orçamento
da União. É um apoio financeiro que não-chega a ter expressão
dentro do contexto, não apenas do PIB do País, como também
dos investimentos que o País faz em relação aO$ Estados do
SUL Na realidade, os Estados do Sul do Brasil, principalmente
os grandes Estados, consomem todas as poupanças nacionais,
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principalmente aquelas d_o Tesoura. Se levantarmos o nível
da dívida mobiliária dos Estados com a União, mais de setenta
por cento estão localizados nos quatro grandes Estados brasileiros. E se verificai-mos relativamente aos quatro Estados
brasileiros, como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande
do _Sul e Minas Gerais, chegamos à conclusão de que São
Paulo, desses_ cem por cento dos quatro Estados, tem uma
dívida mobiliária em torno de setenta por cento. Fiz Um levantamento, no ano passado, acerca das l:iansfere-ncias da União
sob todos os títti.los para os grandes EStados brasileiros. Verifiquei que as desigualdades regionais se consolidaram e se ampliaram na medida em que foram aumentados, ao long_o da
História do Brasil - e se ampliam, ainda hoje - , os investi, me_!l~os que a União fez nos grandes Estados. Se compulsarmos os investimentos que a Caixa -Económica Federal fez
junto ao Governo do _Estado de São Paulo, bem como junto
às suas prefeituras, se verificarmos o nível de inadimplência,
se so~armos os Est~dos nordestJnos e os Estados do Norte,
o nosso nível de investimento e de inadimplêncía não chega,
talvez, à metade, ou a pouco mais da metade disso tudo.
Então, observamos que se está constituindo dentro do nosso
País uma posição que, a meu ver, é típica de um moviniento
separatista, a partir mesmo daquele momento em que o Governador de São Paulo, Luís Antônio Fleury Filho, começou
a defender a diminuição das Bancadas do Norte e do Nordeste
como se as mesmas, hoje, tivessem uma maior importânci~
política no que concerne aos grandes Estados brasileiros. Ape~
sar de os grandes Estados considerarem que as nossas Bancadas_estão além das nossas populações, vamos verificar também
que, apesar disso, não cresceu, no contexto da Federação,
nem no contexto do PIB brasileiro, nem no contexto dos
investimentos da União, a participação dos Estados do Norte
e Nordeste nesses investimentos que a União faz. Então, estáse constituindo, no Brasil, uma falsa idéia de que o Nordeste
e o Norte do País são responsáveis pelas pragas naCiOnais, .
quando é exatamente o contrário: os responsáveis pelas pragas
nacionais são os Estados que consomem os maiores recursos
da União e que não devolvem ao Brasil, como Federação,
os benefícios desses. investimentos. Ontem à noite, inclusive,
em conversa com alguns Parlamentares do Nordeste, um dos
representantes do Río Grande do Norte e ainda outro da
Paratba disseram-me que os recursos do programa do Governo
Federal ainda não havia chegado aos Estados. Não sei se
é verdadeira essa informação, contudo gostaria de trazê-la
a_V. Ex~. porque talvez V. Ex~ possa nos esclarecer acerca
disso. O Senador B_eni V eras está informando que já começaram a chegar. De qualquer forma, o fato é que se está
-fo_rmando no Enisil uri}a consd€ncla e~ada acerca daquilo
que representam os Estados do Norte e do Nordeste, de maneira negativa para a Federação. Na realidade, repito, o grande peso pata a Federação são os Estados do Sul, uma vez
que consomem as poupançaS disponíveis do Orçanicimto da
União e dos orçamentos, inclusive, dos organismos internacionais, como o Banco Mundial e outros, porque têm o aval
da União. Toda vez que vejo o sr·: Goveri:lador do EStãdo
de São Paulo em Washington, levantando_ recursos para a
despoluição do Rio Tietê, em nenhuma dessas ocasiões se
observa S. Ex~ fazer referência a que aqueles financiamentos
e empréstimos que está obtendo junto ao Banco -Mundial
têm o aval do Governo FederaL S, Exa não levanta aquele
_financiamento apenas com o apoio de São Paulo. Se consegue
o financiamento é porque a União comparece e o Tesouro
Nacional, bem como o Ministério- da Fazenda, o avalizam.
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Assim, feitas essas considerações, tem V. Ex·) a minha absoluta
e integral solidariedade pela oportunidade do dis_curso que
faz e, sobretudo, pelas advertências nele contidas.

O SR. LAVOISIER MAIA -Muito obrigado, Senador
Odacir Soares, o Seu apoio e solidariedade- _em muito engrandece o meu pronunciamento. É uma verdade o que V. E~
disse.
Para dar apenas um exemplo, o Rio Grande do Norte
é o segundo produtor de petróleo, 100 mil__barris!dia. Onde
é beneficiado_ esse petróleo? Quem fica com o ICMS do beneficiamento do petróleo produzido no Rio Grande do Norte?
É o Estado de São Paulo. É isso que temos de combater.
Queremos acabar com as desigualdades regionais para o ~rasil
ficar mais uno, mais rico, maíS forte.
- --~ ·
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REQUERIMENTO N• 411, DE 1993
Brasília, 28 de abril de 1993
Requeiro a V. Ex\ nos termos do art. 43, inciso II, do
Regimento Interno desta Casa, sejam considerados como H:cença autorizada, os dias 2,_ 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19, 20, 22,
23, 26 e 27 do corrente mês, por haver permanecido no meu
Estado, o Paraná, realizando contatos políticos do meu parti·
do, o PTB, do qual sou Presidente do Dirctório Regional.
Brasilia, 28 de abril de 1993. -Senador Luiz Alberto Oliveira.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Aprovado.
o requerim-ento, fica concedida a licença solicitada, nos termos.l.
regimentais.
..
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
É lido o seguinte

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. LAVOISIER MAIA - Com prazer, nobre Senador. É um orgulho e urna satisfação o_uvir__o_~aparte de V ..
REQUERIMENTO N• 412, DE 1993
Ex•
Requeiro,
nos
termos dos arts. 50,§ 29 , da Constituição
O Sr. Josapbat Marinho --Senador Lavoisier Maia, teFederal, 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal,
nho acompanhado c dado solidariedade aos pronunciamentos
sejam solicitadas ao Excelentíssimo Senhor MinistrO de Estaanteriores de V. Exa Hoje, V. Ex' desdobra o terna sobre
do de Minas e Energia as seguintes informações:
·
o qual tem insistido nesta Casa, com o nosso apoio. com
1 -quantos navios e as suas respectivas tonelagens que
o fazemos no momento. Assinalo que é de todo lamentável
se acham a serviço da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROque, diante de um quadro de penúria, como o que V. Ex>~
BRÁS, para o transporte do óleo cru, mediante contrato de
descreve, o Governo acabe de elaborar o que chamou de
aluguel;
um "plano de ação" e nele não há um capítulo, ou parte
2- quais os prazos dos respectivos contratos e os preços
de um capítulo destinado ao problema da seca.
pagoS pela empresa aos locadores;
O SR. LAVOISIER MAIA -Agradeço o aparte de V.
_ - 3 - quantos navios-tanques se acham a serviço da empreEx\ Senador Josaphat Marinho, digno representante do Estasa mencionada no item 1., junto às plataformas de extração
do da Bahia aqui no Senado Federal. V. Ex~ _é__ um homem
de petróleo mediante contrato de aluguel;
que sabe o que diz, co-nhece a realidade. Então, quanto a
4 -quais os prazos dos respectivos contratos e os preços
esse drama terrível da seca, que estamos vivendo, creio que,
pagos pela empresa aos locadores dos navios referidos no
realmente, merecia um capítulo à parte, para que o Nordeste
item anterior;
pudesse combater essa desigualdade, para dar emprego, traba5 - quantas plataformas marítimas de extração de petrólho, para produzir, desenvolver. Muito obrigado ao apoio
leo acham-se alugadas pela Petróleo Brasileiro S.A. - PEde V. Exa, Senador Josaphat Marinho.
TROBRÁS;
Caminho para o final do discurso. E dizia eu que não
6- quais os prazos dos respectivos contratos e_os preços
estamos pedindo favor, mas, sobretudo, o cumprimento do
pagos pela empresa aos locadores do equipamento aludido
que está prescrito na Carta_ Magna. Estamos convictos de
no item anterior;
que a razão de ser do Estado é promover a felicidade da
7 - qual o preço médio mensal do barril de petróleo
Nação inteira, em qualquer circunstància em que se encontre,
adquirido pela Petrobrás, nos últimos quinze meses, discrimie não apenas de algumas áreas c segmentos da sociedade.
nando os países fornecedores e as quantidades adquiridas de
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
cada um.

Durante o discurso do Sr. Lavo~sier Mciia~--o Sr.
Chagas Rodrigues, ]" Vice·'fresic!ente, deixa a cadeira
da presidênci.a, que é ocupada pelo Sr. Beni V eras,
suplente de Secretário,
Durante o discurso do Sr. Lavoisier Maia, o Sr.
Beni V eras, sup.leme de Secretário, deiXG a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Chagas Rodrigues,
Vice-Presidente.
]

0

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi·
dêncía ci:invoca sessão COTijiüitit. ã realizar-se hoje, às dezenove
horas, destinada à apreciação preliminar quanto -à admissibilidade da Medida Provisória n'' 316, de 1993.
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr.
Secretário.
~

É lido e aprovado o seguinte

I<~

Justificação
O presente Requerimento fem por objetivo a solicitação
de informações formulada ao Excelentíssimo Senhor Ministro
de Minas e Energia, a_ respeitO de contratos de locação de
Ítavios~tanQües ·e de pÜt.taformas inarftimas de exploração de
petróleo firmados pela e!llpresa de sociedade;; de economia
mista Petróleo Brasileiro S. A. - PETROBRAS.
As informações em tela _são de grande relevância para
o pleno e fiel cuinprimento por parte desta Casa do Congresso
Nacional, das atribuições referentes à fiscalização e controle
dos atas do Poder Executivo, incluídos os da administração
indireta, consoante preceitua a norma contida no inciso X
do artigo 49 da Constituição Federal.
A partir dos elementos_ informativos ene<l_J:I_línhados pela
men~ionada empresa, através do Senhor Ministro de Minas
e Energia, poder~se-á avaliar os gastos ·realizados nas atividades de transporte pela Petrobrás e comprá-los com os dispên-
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dios de empresas congêneres e com aqueles que a própriaPetrobrás realiza ao utilizar frota de s_ua propriedade,
Estas razões parecem-nos suficientes para embasar· o requerimento ora apresentado,
__
Sala das Sessões, 29 de abril de 1993.- Senador Gilberto

Miranda.
(Ao exame da Mesa.)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O requerimento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos
do Regimento.
O Sr. Ney Maranhão- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma pequena comunicação como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex• tem
----a palavra nos termos regimentais.
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constantes dos itens 3 e 4 sejam submetidas ao Plenário em
P e 29 lugares. respectivamente.
·Sala das Sessões, 29 de abril de 1993. - Garibaldi ;\.l~es

Fi!llo.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em votação
o requerimento.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
__
__
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se ao item 3 da Ordem
do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 3:
Discussão. em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n" 91, de 1990 (n·• 1.480/89. na Casa de origem),
que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminal e dá outras providências, tendo
O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE. Como Líder,
Parecer. soh n"' 322, de 1992,_ da Comissão
para uma breve comunicação. Sem revisão do orador.) -de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável,
Sr. Presidente, congratulo-me com o Ministro Alexandre Cosnos termos do Substitutivo_ que oferece.
ta e agradeço a visita que fíz onterh, acompanhando o prefeito
A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordida cidade de Paulista, em Pernambuco, importante pólo indusnárias, a fim de receber emendas nos termos do art. 235
trial daquele Estado.
_
_
-'
'
'
S. s~ foi dirigir um apelo ao Ministro Alexandre Costa - i( alínea f, do Regimento Interno.
Ao projeto não foram apresentadas emendas.
no sentido de resolver um problema que está preocupando
Passa~se à disc_ussão do projeto e do substitutivo em turno
a população daquele grande município.
único. (Pausa.)
__
Sr. Presidente, as praias de Paulista estão sendo invadidas
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
pelo mar. As casas estão caindo porque o mar está avançando
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"
inclusive sobre os prédios de apartamentos, o que está cauSecretário.
sando um prejuízo enorme ao Município e ao turismo, já
que Paulista completa o pólo turístico formado por Olinda,
É lido e aprovado o seg_uinte
Recife e Jaboatão.
REQUERIMENTO N• 414, DE 1993
O Ministro Alexandre Costa sentiu o grãVc problema
por que está passando aquele município e garantiu-nos que
Nos termos dos a:ts. 30Õ, inAcis? XIII, e 311·, c, do ·Regiirá ajudar -líbt!nindo verbas para um projeto que pretende
mento Interno, requetro preferencl3 para o Projeto de Lei
frear o avanço do mar naquela região.
da Câmara n" 91, de 1990, a fim de ser submetido à apreciação
Muito obrigado.
do Plenário antes do Substitutivo.
Sala das Sessões, 29 de abril de 1993. - Mauro Benevides
- Jutahy Magalhães.
..
COMP.-\Rl'C'l'M M.-\IÇ oç SRS. .Çf'N,\DORl'S:
Alfredo Campos - Carlos [)e'Carlr- ·cil-i!OS Patrocínio

-César Dias- Jonas Pinheiro- José Fogaça- José SarneyJúlio Campos - l.ucídio Portclln - Luiz A!herto Oliveira -

Mansucto de Lavor- Marco Macicl- Nahor Júnior- Nelson
Wedekin - Ncy Maranhão - Ney Sua"una - Pedro Simon Rachid Saldanha Dcrzi - Raimundo l Ira - Ruy !lace lar.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) o tempo destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 42 Srs. Senadores.
Passa-se à

Esgotado

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1" Secre·
tário. É lido o seguinte
REQUERIMENTO N> 413, DE 1993
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno,
requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que as matéria~

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Aprovado
o requerimento, passa-se à votação do projeto, sem prejuízo
do substitutivo, porque apenas houve a preferência.
O Sr. Josaphat Marinho- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
-a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, estimaria muito que um dos ilustres signatários
do pedido de preTerência para o projeto, conseqü_entemente
contra o substitutivo, justificasse a razão dessa preferência.
Se o projeto, vindo da Câmara, foi às comissões especiais,
e houve parecer na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, da lavra de um ilustre jurista com a circunstância de
ser antigo e experimentado Magistrado, por um substitutivo,
por que iremos votar mantendo o projeto originário da Câmara?
Eu. então, antecipo de minha parte, Sr. Presidente, que
votarei contra o projeto. a fim de que, se houver oportunidade,
possa aprovar o substitutivo originário da Comissão de Justiça
da Casa.
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•
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- As considerações de V. E~-ficam registradas, bem como o Voto que
proferirá.
·
Em votação o projeto sem prejuízo do Sub.stitutivQ.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O Sr. Josaphat Marinho -Sr. Presidente, peço verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Aprovado
com as restrições e já agora V. Ex~ solicita Ve:i'ificação de
votação. Tem V. Ero o apoio de três Srs. Senadores na: forma
regimental, dado pelo nobres Srs. Senadores Lucídio Portella,
Jarbas Passarinho e Pedro Teixeira.
Portanto, na forma regimental, vai-se procedei à verificação que exige voto nominal. _
'-- __ _ _
A Mesa solicita àõs_ Sr.s. Senadores que se--encontrã:In
em seus gabinetes ou nas demais dependências, que Veriham
ao plenário, para se proceder à votação resultante de pedido
de verificação de quorum.
A Presidência esclarece ao PlenáriO que ·o nObre Seriador
Josaphat Marinho é contrário à aprovação do projeto por
entender que o Substitutivo _está melhor redigido. Portanto,
os que votarem "sim" aprovam o projeto inicial da Câmaia.
Os que vo_tarem "não~' rejeitam a proposta:. De acordo com
o resultado, pro-ceder-se-á ã votação-do Substitutivo da Comissão de ConstituiçãO. Justiça e Cidadania.
_
Peço aos Srs. Líderes ·que manifestem o pronUnciamento
da Bancada.
Como vota o.Sr. Líder <!o Pl\1DB?
OSR. RONALDO ARAGÃO (PMDB- RO) -Sr. Presidente, o PMDB vota, conforme orientação do Líde_r, Senador
Mauro Benevides, "sim".
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Como vota
o Líder do PFL?
O SR. BELLO PARGA (PFL- MA) - O PFL vota
"nãou, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Como vota
o Líder do PRN?
O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE) -Sr. Presidente,
a Liderança do PRN deixa aberta a questão.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Como vota
·
~
o Líder do PDT?
O SR. MAGNO BACELAR (PDT -MA) -.Sr. Presidente, o PDT vota "não".
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Como vota
~
o Líder do PP?
O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PP- GO) =-O
PP deixa a Bancada à vontade em relação à matéria.
O Sft. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Como vota
~
·
o Líder do PDS?
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- O I'DS
vota "não", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Como vota
o Líder do PSB?

O Líder do PSB é o_ autor do Substitutivo; logo,_ rejeitaria
o pJ:ojeto em exame neste fu.orriénto.
Os Srs. SenadorJOs já podem votar.

(Procede-se à votação.)
- VOT!\M "S1M" OS SRS. S1WMJORE8:

~

Iram Saraiva
Irapuan Costa Júnior
João Calmon
Ney Maranhão
Ney Suact.·~mna
Oqofre Qriin3:n
Pedro Simon
Ronaldo Aragno
Ronan Tito
ARSTÉM-.>E DP VOTIIR:
Alfredo Campos
VOTIIM 'NÃO' OS SRS. SENIIDORf!S:
Bcllo Parga
cartas Patrocínio
Dario Pereira
Garibalde Alves Filho
J arbas Pa~s..1.rinho
Joao França
Josiíphat Marinho
J ú(ío Campa;
Lourivat Baptista
Lucfdio Portclla
Magno Bacelar
Nelson Carneiro
Pedro Teixeira

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Votaram
SIM 9 Srs. Senadores; _e, NÁO, 13.
Houve 1 abstenção.
Total de votos: 23.
Não há quorum.
·A Presidência vai suspender a sessão por 10 minutos,
áêíbnando as campainhas para a chamada dos Srs. Senadores
a plenário.
(Suspensa às 16h16min, a sessão é reaberta às 16h_28min.)

o sR..

PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) :....·Está rea__
._
. . . -~~-=--berta a sessão.
. _
-solicito aos Srs. senadores que compareçam ao plenário,
onde ocorrerá veiifícação -de votação.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V, EX' tem
a palavra.
·
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela~or
de-m.) -Sr. _preSidente, comO não_ me_ enÇonfrava -presente
no plenário no início da Ordem do Dia, peço que me esclareça
se o item 1 foi votado.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Não.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Qual fói <J pedido
de inversão da Ordem do Dia?
-
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)

~

O pedido

foi para que fossem votados inicialmente os Itens 3 e 4.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Porque tive a informação de que esse requerimento estava assiilãdo por mim,
e não me lembro de tê-lo assinado.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Está assinado pelo Senador Ganbaldí Alves Filho. V ._Ex~ asSinoU-a preferência.
-

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Preferência pelo substitutiVO~-

~,bfil

de 1993

Ncy Suassuna
-Onofre Quinan
Pedro Simon

Ronaldo Aragão
. AJJSTf!M,'if(l DT' VOTAR:
Impuan Costa

Jú~ior

VOTAM "NÃO" O!i SRS. STINADORT'S:

mas não C isso qUe está em caUSa;-=rião é isso que

está sendo votado.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Em decorrência da aprovação da

preferência~ está

Seiido vOtado o pro-

jeto de lei oriundo da Câmara dos Deputados.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Eritão, o requer!mento
de preferência já foi aprovado?
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Sim, e agora
vamos votar o projeto. s·em prejuízo do substitutivõ da Comissão de Constituíç:lo, Justiça e Cidadania.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Votaremos o projeto.
Se for aprovado, não entra em votação_·o substitutivo_?
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Fica prejudicado.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Sr. Presidente, como
não estava presente, não pude inforrnãr que nãó há nenhuma
preocupação de urgência nessa matéria. Entretarito, como
ela estava na Ordem do Dia foi -pedida a preferência pélo
Projeto. Foi uma iniciativa que tomei por solicitação dos que
acompanharam o andamento dessa matéria. Mas não há essa
urgência de se votar hoje, de qualquer maneira.._Pode-se colocar em votação na próxima semana, e5;perando ã.té õ Senador
José Paulo Bisol. Eu gostaria -de esclarecer, também, que
foi pedida a preferência )ara o piojetO, pois re-cebi a informação de que, apesar de o Senador José Paulo Biso! manter
o seu ponto de vista a respeito -do Substitutivo, S. Ex~ não
teria nenhum problema em aceitar a votação da preferência
do Projeto. É a informação e o esclarecimento que presto
--ao Plenário.

0 SR. PRESIDENTE - (Chagas Rodrigues) - Fica registrado o esclarecimento de V. Ex~
-

OSR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em votação ·
o _Projeto de Lei da Câmara
- do Substitutivo.

n~'

91, de 1990, sem prejuízo

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
Todos os Srs. Senadores já votaram?
(Procede-se à v_o_tação.).

~ -Aimir

Gabriel

Bcllo Parga
Carlos Patrocfnio
Elcio Alvares
Francisco Rollcmhcrg

Garibaldi Alves filho
C:rerson Camata
Jarhas Passarinho

João frnnça
Josaphat Marinho·
Lourival Baptista

Luefdio Portella
Magno Bacelar
NeL'iOn Carneiro
Pedro Teixeira

O SR. PRESIDENTE (Ch•gas Rodrigues) -Votaram
SIM 13 Srs. Senadores; e, NÃO, 15.
..
_ .
Houve uma abstenção.

Total de votos: 29 ..
A votação fica adiada por falta de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 4:__
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da

Câmara n'_145, ·de 1992 {n' 3.355192, na Casa de origem), de iniciativa do· Tribunal Superior do Trabalho,
que cria cargOs ein- coiníssão- na Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da lD~ RégíãO, "co-ril-seâe em
Brasília-DF, e dá outras providências, tendo
Parecerfavoriiyel, sob n~>65, de 1993, da Comissão:
-de ConstitUição, Justiça e Cidadania.
A matéria ficou sobre-a niesa -durei~ te cincó ses.s_ões ordinárias, a fim de receber emendas... nos termos do art. 235,
inciSo II, alínea f, do Regimerito'Intemo.
Aó projeto não foram apresentadas emendas:
Passa-se à discussão _do-projeto_, em turno único. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a_ discussão.
A votação fica adiada por falta de _quorum.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi-

VOTAM "SIM" OS SR.Ç. ST'NADORT'S:

César Dias
Flaviano Melo
Gilberto Miranda
Iram Saraiva

Jonas Pinheiro
Jutahy Magalhães
Man<tueto de lavor
Nabor Júnior

Ney Maranhão

dê-ncia, nos termos d_o art._175,_le_tra_e, ·cto Regimento Intemo;-retira o item 1 da pauta de hoje.
É o seguinte o item rdiiã.do
-lProjeto de Lei da Câmara n~ 73, de 1992
(Em regime d~_urgência, nos te_rmos do

art. 336, c, do Regiin:en!o_lntérno)
Discussão, eni turrio único, do Projeto de Lei da

Câmara n' 73. de 1992 (n' 3191, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que dispõe
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dão e, sobretu_do,_dever Qo Estado", transfo;rmaf!dO-o em
responsabilidade social.
É notória a relevância do desporto como fenfunenO soCial,
econômico, político e cultural. Exatamente. por isso, e tendo
em vista o estágio atual de nossa hist6!ia assinalado pela luta
O S_R_ PRESIDJ;:NTE (Chagas Rodrigues) -c}~ 2:
~~em torpo .4o a,Iargamento d~s__ conqufstas democrátiCas -e da
consoJidação da cidadania, é que se tOma fundamental e im-2. p~stergável a modificação da legislação básiCa do desporto
Projeto de Lei da Câmara n' 3, de 1993
brasil_eiro. _É, pois, _ina.~iável o processo de mudanças que
(Em regime de urgência, nos termos do
a sociedade requer e exige no sentido- de propiciar o ajustaart. 336, c, do Regimento Interno)
mento das_estruturas desportivas às exigências da vida nacioDiscussão, em turno único. do Projeto de Lei da
nal. Para tanto, é necessário remover óbices e superar as
Câma!~ ".' 3, de 1993 (n' 965/91, na Casa~e origem);
mais diversas resistências. Este é_ o espírito que move o Projeto
de mtc1at1va do Presidente da República, que institui
em análise.
normas gerais sobre desportos e dá outras providêndàs.
· Deve-se ressaltar· q~e â matéria chega aO -Senádo Fed~mll'
(Dependendo de parecer.)
na condição de Casa revisora mas, .a.cima- q~ t~~o qile c1,_1IUpriu
ao_ longo de todo es.se tempo, uma trajetória em- q-Ue ·não
A matéria constOll. da"sessão ordinária de 10 de fevereiro __fa_Itara_m debates, aná[ises e críti_cas. Foram-_inúmerás as contrido corrente ano, quando foi proferido o pateêer favorável
buições rerebidas e, certàmente, aCoJ.hlda~EsPe~ãlisúis,_enti~
ao projeto-:- Anunçjada 1 naquela oportunidade. a _discussão,
dades, as_~ociações de class~s, enfírit_, Os mais variados segirie-nforam apresentadas l2_Gw.eo.da_s qu_e dependem de parecer.
tos do d:esporto nacional foram ouvidos pelo Congresso Nacio~
Nos termos do art. 140, letra a, do R,egiment~ Interno,
nal, q~C:! yela Comissão Especial, quer separadamente pela
designo o nobre Senador Ronaldo Aragão Para prÕferlr pai-eCâmaia dos Deputados e pelo Senado Federal.
cer sobre as-emendas de Plenário.
- AS -emendas- qUe o!a propomos sejain incorporadas ao·
O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB- RO. Para profe- · texto_ aprovado na Câmara dos Deputados rião interfere no
.ceme do Projeto, _m~ntendo-se intacto seu espírito inicial.
rir parecer. Sem revisão do orador:) Sr. Presidente, Srs. Senaque~ de resto, são
Elas atendem nossas preocupações dores, o projeto chamado "Z_i~Q" que, do inidà_l, só" tem o
as mesmas de 01,1tros nobres Senadores e dos setores despor~
arcabouço e que foi na Câmara dos Deputádõs Um projeto
tivos - de se retirar do texto alguns dispoSitivos sobre os
polêmico, demora-ndo vários meses, onde váriaS entidades
quaíS Omites questionamentos já foram feitoS, pi"Ocuraildo-se
discutiram ·e apresentaram s_ug~stões e, naquela Casa, depois
eliminar sobretudo aqueles cuja constitucionalidade (oi poSta
de uma exaustiva discussão, votado. Veio para o -Senado da
em dúvida. De_ igual modo, em outros casos, formulamos
República e fui designadQ B.cl~tor. Agora farerrios uina exponova redação com o objetivo de melhOr ãâequar o corijUrito
sição das emendas apresentadas sobre o projetO, que--passo
do texto.
a ler neste_ instante:
Ê o que- ocorre,-por exemplo com os dispoSitiVos que
1- RELATÓRIO
jdentificam _o Mini~!ério da Educação e do DCsporto como
o executor, por parte do Estado, do que determina o art.
Em conformidade com as diretrizes constitucioDais, o Pre217 da Constituição Federa\. ..
sident~ da República, por meio da Mensagem n9 168, de 22
Coerentemente com õ espírito âo Projeto, estamOs prode abnl, de 1991, submete à consideração do Congresso Nacional, Projeto de Lei que ''institui normas gerais sobre desportos pondo a ampliação do Conselho Superior do Desporto. promovendo a equidade de representação das manifestaçõe-s básie dá outras providências".
cas--do desporto. Ademais, procuramos contemplar sugestões
. A i~clusão dt? ~esperto n_a Carta Magna de 198~fez surgir
tecnicamente correta,s que_ foram apresentadas por setores do
a tmpenosa necessidade de que fossem elaborãdas normas
Poder Executivo, eliminando-se a não desejável interferência
i~fra-~onstitucionai_s a fi~-ae se permitir" a aplicação e a operado Projeto em outras áreas da Administração.
etonahdade dos pnncíp10s constitucionaiS rêfêi"eiifes ao desPor fim, quereinos manifestar nosso entendimento de
porto brasileiro, ~ssim cqmo promover a concepção de um
que
o
Projeto atende _e contempla mecanismos e estratégias
novo arcabouço Jurídico que corrigisse distorções, vícios e
próprias para enfrentar novos desafiQs_e atingir as metaS que
impedimentos de ordem prática que, historicamente tenha
visam à moQ.ernidade demo_crática do desporto brasileiro. Ele
inibído a trajetória de nosso desporto.
cria
ou explicita as_ condições b~sicas pai-a o fOrtalecimento
Originário do Exe"Ci,J.tivo, detidamente discutido e enri~
da liberdade no campo desportivo, seja estimulando as iniCia~
que~do pela Câmara dos bepU.tados, o Projeto que ôra_eln
tivas _c,la sociedade, seja reduzindo a interferência do Estado.
análtse nesta CasaJoi concebido segundo o conceito que entenPor certo, há que se quebrar estruturas obsoletas, _c_artoriais,
de o desporto como direito _do ciâadão. Assim, ele propõe
oligopolistas, centralizadoras e burocráticas que há tanto tenluma. a:npia e profunda reestruturação do_sisteJ;lla desportivo
po emperram nosso desporto.
_
_ _
braslleuo sobre bases que preconizam sua descentralização,
Por tudo isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores_._somos a_
uma acentuada diminuição do papel do Estado no setor, sensífaVor do projeto da Câmara, com as emendas que apresenvel ampliação da participação da comunidade e o r.espeito
tamos.
à autonomia das entidades associativas. Este é ao nosso juízo
- Sr. Presidente. antes de terminar este relato_, eu gostaria
o mérito maior do Projeto.
'
'
A~ estudá-lo coro_ a devida atenção~ pudemos verificar- de rile referir a uma matéria hoje veiculada no Corre~o Braziliense, que diz:
no ProJeto uma proposta fundamental, de inquestionável va"Pelo fax, reCebo uma grave _denún~ia contra ~ .Senadôr
lor:. a busca de horizontes mais democráticos para o desporto
nacional, efetivamentelaentificando-o como "direito do cida- · ~onald~ ~ragão, enviada pelo Deputado José Forturiati.
sobre os incentivos fiscais para a capacitaÇão tecnológica da indústria e da agropecuária, e dá outras providências. (Dependendo de parecer.)
-
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Diz que o Relator do projeto aceitou- o conVite üa CBF
para assistir a-ó Torneio US Open, que será- dispUtado em
junho, nos Estados Unidos.
_
____ __
_
Pegou mal, pois a'CBF articula um fortíssimo lObby-para
defender os seus interesSes na lei criãda por Zíco.
_
Em tempo: o projetO eritra hoje nã -ordem ·cro Dia _çiõSenado Federal".
- ------ -- -- -Sr. Presidente, quero deixar clarQ)!_esta Çasa --:_ e qu~
fiqUe registrado nos Anais· dO Senado Federal -que a CBF
nunca me procurou para fazer qualquer inclusão no projeto:
O Sr. oeputádo JOSé Fortuna ti está mal informado; a sua
infOrmação é leviana e irresponsável. Desafio-o a provar com
documentos-. Caso contrário, vou inquifí-:.:Jo na Justiça. Esse,
que se_ diz paladino da moralidade 1 se não provar o que· afirma,
é um irresponsável e um levi"a:n01
-Neste projeto, contemplamos todas as eiitidades, aumentamos o ConSelho SUperior de -Desportõ,-para -atender a juízes,
CBTU, representação dos profissionais e dos -não profissionaiS. As entidades de classe e-stiveram discutindo, e esse cidadão que se dii Deputado, defensor-da moralidade, não teve
nem a gentileza de ir· ao gabinete fazer qualquer proposta.
Quero aqui, de público, dizer -que ·se esse cidadão não
provar tais denúncias. vou representar contra ele Para- que
responda judicialmente. É preciso, Sr. Presidente, que se acabe com esse tipo de denúncia que partem de pêssoas que
-só querem fazer carnaval e aparecei" na-lnlpreD.sa.No Nordeste, na terra_onde nasci, minha avó dizia: quem
disso-cuida, disso usa".
Sr. DepUtado.e preciso que o Sillhõr SCfã miliSDéputado;
é preciso que o senhor aja--com respo-nSabilidade; é precíso
que não se jogue com a plãtéül. -Chega desse tipo d·e· denúncia
sem provas! E ainda diz mãis: foi minha assessoria que passou.
Sugíro que prOcure saber dã VeraCidadeda informação.
Em tempo algum a CBF me procurou- pedindo que a
beneficiaSse nesse rclat6rio. Quem me· prOcurou-~ Sr. Presf:.
dente, Srs. Senadores, foi um ·advogado do Rio Grande do
Sul que está a serviço de determinado sindicato, defendendo
uma causa em relação a passe de jogador. Remetemos a causa
à decisão do Conselho Superior de Desportos, onde existe
paridade entre todas as entidades.
Meu desejo é que este seja o projeto do futebol. Temos
prioridades, Sr. Presidente _e Sr&. Seúadores; h-á O desporto
educacional. Entendemos que é preciso mudar as leis que
hoje regem o desporto nacional.
Esta minha indignaçãO veio em decorfên_cia 9:e Ull!a notícia c[üe, quero repetir mais uma vez-, fólfõfoecida, segundo
o jornalista, pelo Deputado José Fortunati, que mal conheço,
que irresponsável e levianamente o fez através de fax ao Cor.reio Braziliense.
Em face do exposto, somos pela acolhida_das Emendas
de _n·' 9 e 8, apresentadas pelos ilustres Senadores Eduardo.
Suplicy e José Paulo Bisol respectivamente. QuantO às dé"mãis
emendas apresentadas_ Por S. Ex,..;, não obstante__a forma final
da redação, o conteúdo_ das mesmas foi àColhido no que foi
possível, o que representa enriquecimento para -o Projeto,
além do notável aprimorarriento. pelas razões apontadas no
Relatório que precede este voto, e pela aprovação do Projelo
com as emendas que ora oferecemos.
Sr. PreSidente e Srs. Senadores, as emendas apresentadas
pelos Senadores Eduardo Suplicy e José Paulo Biso! foram
acolhidas no espírito do projeto.
Apresentamos a Erilenda no 18-R que:
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"Modifica os incisos'I e II e alíneas a' e b do Parágrafo único do art. 3°, com a seguinte-re·da_ção:
Phrágrafo único-::._. O_ d_esporto de rendimento pode ser organizado e praticadO:
... I - de mõdo profissional, cai-ãcterizado por remu~
neiação pactuada por contra~o _de trabalho ou _4emais
formas contratuais pertinentes;
IT- de modO não-profissional, compreendendo o
desporto:
a) semiprofission:3.1, expresso pela existência de incentivos materiais que não caracterizem remuneração
derivada de_ contrato de trabalho;
b) amador, identificadO pela- "inexistência de qualquer forma de remuneração ou de incenfivos materiais."
A Emenda n~ 19-R tem a seguinte redação:
".-Acrescente~se o § 3~ ao art. 49 _e suprima-se o
art. 79 :
§ 3' Ao Ministério de Educação e do Desporto,
por sua Secretaria de Desportos, cumpre elaborar o
Plano Nacional de Desportos, observadas as diretrízeS_
da política nacional de desportos, e a exercer o papel
do Estado, na forma do art. 217 da ConstittiiÇáOFederal."
Emenda n' 20-R:
''Dê-se ao _caput do art. 59 a seguínte redação:
Art. 59 O Conselho ·superiOr de Desportos é uin
órgão colegiado de caráter consultivo e normativo, re- presentativo da comunidade esportiva brasileira, ca- bendo-lhe:
I - fazer cumprir e preservar oS princípios e preceitos desta lei;
II -oferecer subsídios técnicos ã elaboração do
Plano Nacional de Desporto;
l i - dirimir os conflitos de superposição de autonomias;
__
IV- emitir pareceres e recomendações sobre
questões desportivas nactoriais;
V-- estabelecer normas, sob a forma de resoluções, que gãrantam os direitoS e impeçam a utilização
de meios ilícitos nas práticas desportivas;
VI- aprovar os Códigos de Justiça Desportiva
e suas alterações."
Emenda n' 21-R:
"Dê-se ao incíso VII do art. 59 a s_eguinte !e~ação_:
VII -propor prioridades para o plano de aplicação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo--'- FUNDE~P, elaborado pelo MinistériO da Educação e do Desporto, por meio de sua
Secretaria de Desportos."
Emenda n' 22-R:
"Dê-se ao inciso VIII do art. 5" a seguinte redação:·
VIII -outorgar o Ceitificado de Mérito Desportivo."
Emenda n' 23-R:
"Dé-se ao art. 6" a seguinte redação:
Art. 6» O Conselho Superior de Desporto será
composto de vinte e uni membros nomeados pelo Presidente da República, discriminadamente:

Abril de 1993

PIÁRIO DQ CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

I - o S_ecretário de Desportos do Ministério da
Educação c do Desporto, membro nato que o pres;ide;
II- dois, de reconhecido saber desportivo, indicados pelo Minístério da Educação e do Desporto;
III- um representante do Comitê Olímpico Brasileiro;
IV- um representante das entidadeS-de adnlinistração federal do desporto profissional;
V- um representante das entiJÇ~.des de administração federal do desporto não-profissiOnal;
VI -um representante das entidades de prática
do desporto profissional;
VII- um representantl! das entidade::; de prática
do desporto não-profissional;
VIII- um representante dos atletas profissionais;
IX- um representante dos atletas não-profissionais;
X- um representante dos árbitros~
XI- um representante dos treinadores desportivos.
XII -um representante das instituiç_ões q_ue formam recursos humanos para -o desporto:
XIII- um representante das empresas que
apóiam o desporto;
XIV- um representante da imprensa desportiva;
XV- um representante das_entidade_s que atuam
no despono destinado às pessoas necessitadas de atendimento especial;
XVI -um representante das entidades federais
docentes que atuam no desporto t::ducacional;
XVII- um representante da~ secretarias ou órgãos estaduais que atuam n~ áreÇl do desporto;
XVIII - um representante das secretarias ou órgãos municipais que atuam na área do desporto;
XIX- um representante doS árbitros;
XX -um representante dos treinadores desportivos;
§ 1~ A escolha dos membros do Conselho darse-á por eleição ou indicação _dos segmentos e setores
interessados, na forma da regulamentação desta lei.
§ 2~ Quando os s.e_gmerytos e setores_desportivos
tornarem-se relevantes e influentes, o _Conselho, por
delibaação de dojs terços de SeJ.I..S .memhws, poderá
ampliar a composição do colegiado.
§ 3'1 O mandato dos conselheiros será de três
anos. permitida uma recondução.
§ 4·' O Conselho terá um presidente c Úm vicepresidente, eleitos pelos seus membros, e como secretário=e-xecutivo, o Secretário de Desportos. do_ Ministério
da Educação e do Desporto.
§ s~ A~ resoluções do Cons~lho _serão homologadas pelo Ministro da Educaç.ão c do Desporto."

Emenda n·• 24-R:

"Dê-se ao art. 9~ a seguinte redação:.
Art. 9'' Ao Comitê OlímpiCo Brasileiro, entidade jurídica de direito privado, compete representar o
Brasil nos eventos olímpicos pan-americanos e outros
de igual natureza, no Comitê Olíffipieo Internacional
e no movimento olímpico iritcfnaci.onal, e fomentar
o movimento olímpico no terr1t6rio- nacional, em conformidade com as disposições estatutárias e regulanieritarcs do Comitê Olímpico Internaciorial.
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§ 1\' Caberá ao Comitê Olímpico Brasileiro representar o olimpismo brasileiro junto aos poderes públicos.
_§ 2? É privativo do Comitê Olímpico Brasileiro
o uso da bandeira e dos símbolos ol(mpicos."

Emenda no 25-R:
'"'Dê-se ao§ 1~ do art. 10 a seguinte redação:
§ 1~ As entidades federais de administração de
desportos filiarão, nos termos dos seus estatutos, tanto
entidades estaduais de administração, quanto entidades
de prática desportiva."
Emenda n\' 26-R;
··Dê-se ao art. 13 a seguinte redação:
Art. 13. As entidades de prática desportiva poderão organizar ligas regionais ou nacionais e competições, seriadas ou _não, de acordo com_ a legislação
vigente."
Emenda n'' 27-R:
"Dê-se ao art. 17, Capítulo V, a seguinte redação:
CAPÍTULO V
DO CRITÉRIO DO MÉRITO DESPORTIVO
Art. 17. Fica criado o Certificado de Mérito
Desportivo a ser outorgado pelo Conselho Superior
de r;>espo_rtos.
Parágrafo t'ínko. As entidades contempladas farão jus a:
I -prioridade no recebimento de recursos de natureza pública;
n -benefícios previstos na legislação em vigor
refere.n~e _à utilidade pública;
III- benefícios fiscais, na fórma ·aa Lei."
Emenda n' 28-R:
"Dê-se ao arL 18 a seguinte redação:
Art. 18. Para obtenção do Certificado Médico
Desportivo são requisitos, entre outros:
I - ter estatuto de__ acordo com a legislação em
vigor;
II -demonstrar relevante servíço aos desportos
nacionais;
III- comprovar a inexistêilcia de restrições entre
entidades nacionais e internacio[lais;
IV- apre·sentar manifestação do Comitê Olímpico Brasileiro, no caso de suas filiadas;
V- possuir viabilidade e autonomia financeira;
VI -manter a independência técnica e apoio adminiStfãtiVO ·aos-ôrgãoTjudl-c-a-ntes~"
Emenda n" 29- R:
''Acrescente-se ao art. 35 o§ 4·':
"§ 4·' O disposto nesta Lei sobre Justiça Desportiva não se aplica ao Comitê Olímpico Brasileiro."
Emenda n" 30-R:
"Dê-se ao inciso IV do art. 40 a seguinte redação:
IV- prêmios de cOncursos de prognósticos da Loteria Esportiva Federal não reclamados nos prazos regulamentares."
Emenda n' 31-R:
"Dê-se ao§ 1" do art.

~1

a seguinte redação:
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§ 1" O Ministério da Fazeilda poderá. mediante
proposta do Ministério da Educação e do Desporto,
através de s_ua Secretaria de Desportos, estender o benefício previsto no seu artlgo às_ entid(,ldeS de prática
desportiva c aos atletas integrantes ao siStema Federal
do Desporto, para execução de ativídades relacionadas
com a melhoria do desempenho das representações
desportivas nacionais."
Emenda no 32-R:

"Dê-se ao§ to do art. 43 a seguinte redação:
§ 1" O Fundesp, de natureza autárquica, será subordinado ao Ministério da Educação e do Desporto,
através de sua Secretaria de Desportos, observado o
disposto no inciso VII do art. 5>' desta Lei."
Emenda no 33-R:
"Dê-se à alínea b do inciso I do art. 45- a Seguinte
redação:
b) adicional de 4,5%, incidente sobre cada bilhete, permitido o arredondamento de seu valor, feito
nos concurs_os de prognóstico a que se referem o Decreto-Lei n' 594, de 27 de maio de 1969, e a Lei no 6.717,
de 12 de novembro de 1979, ·destinado ao cumprimento
do_ disposto neste inciso;''
Emenda n' 34- R:
''Dê-se à alínea d do inciso I do art. 45 a seguinte
redação:
d) prêmios de concursos de prognósticos da Loteria Esportiva Federal não reclamados;"
Emenda n'' 35-R:
"Dê-se ao art. 47 a seguinte reda:Ça.O:
Art. 47. A arrecadação obtida em cada teste da
Loteria Esportiva Federal terá a seguinte_ destinação:
I - quarenta e cinco por cento para pagamento
dos prêmios, incluído o valor correspondente ao imposto sobre a renda;
II -vinte por cento para a Caixa Económica Federal, destinados ao custeio total da administração dos
concursos de prognósticos desportivos;
III -dez por cento para pagamento, em parcelas
iguais, às _entidades de prática despoifiva, constantes
do teste, pelo uso de suas denominações ou símbolos;
IV- quinze por cento para o Fundesp.
Parágrafo único. O total da arrecadação, deduzidos os valores previstos nos inci.SOÇI, II, III e IV,
será destinado à seguridade social."
f. ' '
1 ' ' ' Emenda no 36-R:
1
Dê-se ao art. 50 a seguinte redaç_ão:
Art. 50. _Os recursoS financeiros corresponden.7 ]tes às destinações previstas no "íncis"o UI do art. ~47
\ \e nos arts. 48 e 49 desta lei constituem receitas próprias
~-~dos benefic!iários, que lhes serão entregues diretamente
(..,r\ pela Caixa Econdmic"a Federal até o décimo dia útil
\ ' ·~o rês subseqüente ao da ocorrência do fato gerador."
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Efuenda n' 37-R:
"Dê-se ao art. 65 a seguinte rcdação:
Art. 65. Do adicional de 4,5%- de c:iue trata a
alínea b do inciso I do art. 45 desta lei, a parcela de
1,5% será repassada à Secretaria de Desportos dos
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Estados e do Distrito Federal ou órgãos que detenham
atribuições semelhantes na área do desporto, proporcionalmente ao montante das apostas efetuadas em cada Unidade da Federação, para aplicação segundo o
disposto no inciso I do art. 46. ''
Emenda n' 38-R:
''DêRse ao § 2? do art. 69 a seguinte redação:
§ 2Q A inobservância do prazo fixado no caput
deste artigo sujeita a entidade infratora ao cancelamentO do Certifiçado do Mérito Desportivo que lhe
houver sido outorgado e importará a sua exclusão automática do Sistema Federal do Desporto até que se
concretize e seja averbada no registro público a referida
adaptação estatutária."
Emenda n'' 39-R:
"Dá nova redação ao art. 70, renumerando-se o
que atualmente tem este número e os subseqüentes:
Art. 70. As entidades de prática desportiva da
primeira divisão do futebol profissional que tenham
participado, pelo menos, de um campeonato nacional
nos últimos cinco anos comporão a assembléia geral
para adáptação estatutária prevista no artigo antecedente."
Emenda n' 40-R:
"Dê-se ao atual art. 73 a seguinte redação:
Art. 73. Revogam-se aS LeiSfi<>s 6.251, de 8 de
outubro de 1975; e 6.269, de 24 de novembro de 1975;
o Decreto-Lei n' 1.617, de 3 de março de 1978; o Decreto-Lei n° 1.924, de 20 de janeiro de 1982; o art. 5'
da Lei n' 7.787, de 30 de junho de 1989; a Lei n'
7,921, de 12 de dezembro de 1989; o art. 14 e o art.
44 da Lei n'' 8.028, de 12 de abril de 1990, e demais
disposições em contrário."
Emenda n' 41-R:
"Inclua-se no Capítulo XI - "Das Disposições
Transitórüls"- o seguinte artigo:
O Poder Executivo proporá a estrutura para o .
funcionamento do Fundesp e do Conselho Superior
de Desportos, num prazo de 60 dias, a contar da publicação desta lei."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, essas são as emendas colocadas no corpo do projeto juntamente com as emendas _de
plenário nl"l 8 e 9 dos Senadores Eduardo Suplicy e José Paulo
Biso L
_.... É o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O parecer
do Relator conclui pela apre~entação de emendas de sua autoria e- das Emendas n9s 8 e 9 de Plenário. Portanto, S. Exapresentou emendas do Relator e manifestou-se pela rejeição
das demais emendas.
Em discussão o parecer.
O Sr. Cid Sabóia De Carvalho-~ Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador.
O SR. CID SABÓIA DE'CARVALHO (PMDB- CE.
Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, quero chamar a atenção do nobre Senador R~R
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naldo Aragão para a situação esdrúxula em que se encontra
o Brasil, neste momento, cxatamcnte respeitante a _esta matéria.
·
Sr. Presidente e_ Srs. Senadores, já denunciei da tribuna
desta Casa por várias vetes, e estou entrando com uina coinunicação ao Procuradot-Geral da República sobre o segu-inte
episódio:
__ _
A Confederação Brasileira de Futebol não admite que,
de_ suas deçisões ou de algo que lhe diga respeito, alguém
compareça ao Poder Judiciário para intentar a deVida· ação.
Qualquer ação judicial que seja interposta contra decisões
da Confederação Brasileira de Desportos leva a punições no
âmbito desse órgão, no âmbito dessa confederação. Isto signi-:_
fica dizer que não há ordem jurfdica brasileira quando se

trata de esporte, quando sc_trata de qesporto, que é a palavra
mais adequada evidentemente.
É uma situação esdrúxula: nos limites do território brasi~
leiro, no País, por força da FIFA- que é a Federação lnternaM
cional do Futebol - nã_o se pode intentar nada no Poder
Judiciário. se um clube de futt:bol for ao Poder Judiciário,
é desligado da federação a ql.!e pertence e não disputa mais
nenhum certame oficial e é impedido, proibido de jogar. Isto
é um absurdo.
Pergunto, então, ao Relator se a oportunidade em que
examinamos a instituição de normas gerais sobre desportos
com outras providênciaS não é o momento -de_ lLquidarmos
este assunto, antes que isto traga conseqüências mais graves
para o Brasil, impedindo, inclusive, o plenO funcionamento
do Poder Judiciário. É muito importante.
Desejo saber, portanto, se, durante a di_scuSSão deste
projeto, a_inda posso oferecer uma emenda rdercnte a esse
tema que estou apreciando agora. Caso seja possível, de imediato quero apresentar esta emenda aditiva, com um dispoM
sitivo adequado que defina, de urna vez. por todas, essa quesM
tão, de modo que o Poder Judiciário não seja impedido de
julgar causas ligadas ao desporto.
É isso que estou submetendo, Sr. Presidente, ao Relator.
Se não houver essa oportunidade, não vou concordar com
a votação agora de uma matéria tão importante com um quorum tão pequeno.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Sr. Senador,
a matéria está em discussão. V. Ex' pode apresentar as'emenM
das que julgar devidas.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - É o que passo
a fazer, Sr. Presidente, e gostaria de cham,ar a atenção do
Relator para esse episódio.
Eu pediria a V. Ex" que desse uma pausa para ser possível
a apresentação desta emenda.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A matéria
continua em discussão. V. Ex• pode redigir e será ·recebida
a emenda que o(erecer.
O Sr. Bello Parga- Sr. Presidente~·peço a palavra para
um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador B.e:RQ Parga.
O SR. BELLO PARGA (PFL- MA. Para um esclareci·
mento. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, sobre o assunto, eu gostaria de pedir uma informação
ao Relator, nobre Senador Ronaldo A}'agão, no tocante ao
art. 44 do projeto, que trata do funcionamento do FUNDESP
-FUndo Nacional de Desenvolvimento Desportivo.
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Indago sobre a origem desse artigo, se constou da mensagem presidencial ou se passou a fazer parte do projeto por
uma emenda aprovad-a na Câmara. É a Emenda n" 8. aprovada
e aceita por V. Ex", que trat_a diss9?
_
-·- O Sr. Ronaldo Aragão- Perfeitamente_, nobre Senador.
O SR. BELLO PARGA- Então, considero-me esclareM
cido e agradeço a-informação.
O Sr. Ronaldo Aragão- Muito obrigado.

O ·sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem a pala- ·
vra V. Ex·'

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE.
Pela ordem. Sem revisão do orad()r.)- Sr. Presidente, comunico a V. Ex• que redigi a seguinte einenda:
"Inclua-se onde couber:
Art. - As entidades de administração do desporto, respeitado o art. 217 da Constituição Federal, não
poderão, a qualquer título, impedir o comparecimento
de entidade ou pessoa discordll:nte perante o Poder
Judiciário.
Sala das Sessões,
Senador Cid Sabóia de Carvalho."
Estou levando ã.O conhecimento da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, V. Ex" deverá justificar a emenda
e encaminhá-la à Mesa.
O SR. CID SABÓlA DE CARVALHO- Sr. Presidente,
requeiro a justificação oral, a qual já foi feita por mim, em
face da urgência e dos fatos que estão acontecendo, st~:btrainqo
do Poder Judiciário o conhecimento de questões da maior
relevância económica_ ligadas ao esporte, tendo. como vítimas,
o Clube de Regatas do Flamengo c o Fortaleza Esporte Clube.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a
mesa, emenda que será lida pelo Sr. 1"' Secretário.
É lida a seguinte
EMENDA N• 42
Inclua-se onde couber:
.. Art. -As entidades de administração do desporto, respeitado o art. 217 da ConstitUição Federal. não
poderão, a qualquer título. impedir o comparecimento
de entidade ou pessoa discordante perante o Poder
Judiciário.''
Sala das Sessões, 29 de abril de 1993.
Senador Cid Sabóia de Carvalho.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao Relator, Senador Ronaldo Aragão, para proferir
parecer sobre a emenda apresentada pelo nobre Senador Cid
Sabóia de Çarvalho.
O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB- RO. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs.
Senadores, há aqui a dúvida sobre se a FIFA ac~i_tada ou
não a referida enlenda. Mas me parece que estaria resguardada
quando diz "'respeitado o art. 217 da Constituiç--ão". Essa seria
a salvaguarda dessa emenda.
DiaD.te disso, nós a acataremos.
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O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O parecer
é favorável.
Continua em discussão a matéria.
O Sr. Bello Parga- Sr.
discutir.

Pr~sídente.

peço a palavra para
-

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Tem V.
Ex» a palavra.
O SR. BELLO PARGA (PFL- MA. Para discutir. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, quero registrar antecipa~
damente o meu voto de apoio à emenda do Senador Cid
Sahóia de Carvalho. mesmo porque se__trata de um texto lt:gar
sobre desporto cm geral c não apenas sobre futebol. Isso
poderia limitar a administração dos outros esporks.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Continua
em discussão o projeto e as emendas. (Pausa.)
Não havendo quem peça a p<tlavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradort:::; insCritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Luddio Portella.
O SR. LUCiDIO PORTELLA (PDS - PI. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senàdores, tenho
acompanhado. com muito interesse c preocupação. o debate
que vem sendo travado, há cerca de dois anos. não só aqui
no Parlamento, mas também através dos veículos de comunicação social, sobre a instituição de uma nova Lei de Propriedade Industrial e Intelectual para o BrasiL
Interesso-me pela questão porque sei que ela é de transcendental import<lncl.ã pa-ra 6- t1oSso País, tanto pela necessidade de dispormos logo de uma legislação que nos insira de
imediato no sistema que vale mundialmente para as patentes
industriais, 4uanto para evitarmos pmsíveis represálias de outras nações nas nossas transaçõcs intcrmicíOnáis.Encaro com muita preocupação o fato de que, a todo
momento, se fal::t na possibilidade de boicotcs_contra o nosso
País por parte da comunidade internacional pela falta. aqui
no Brasil, de uma legislação que efctivamcnte proteja a propriedade intelectual, em especial as fórmulas medicamentosas.
É inegável que existe hoje um abismo entre o nosso estágio de desenvolvimento científico e tecnológico e o patamar
alcançado pelos países mais ricos e desenvolvidos. Fiquemos
apenas no campo dos medicamentos. Eles eStão muito mais
avançados do que nós na produção de fármacos -_princípios
ativós Usados na fabricação de remédios. Mas, em contraposição, possuímos aqui ·no Brasil o maior banco genético do
planeta, representado pelas nossas matas, que correspondem
a 60% das norestas tropicais do mundo. São milhares, talvez
milhões. de agentes químicos, cujas propriedades deveriamos
pesquisar intensamente.. Ê certo que descobriríamos incontáveis produtos que poderiam trazer alívio e cura para muitas
das doenças que afligem a humanidade.
Hoje em dia, o desenvolvimento da indústria farmacêutica consiste na integraçãO das atividades de pesquisa, desenvolvimento, engenharia, produção de matérias-primas e na
transformação industrial de princípios ativos (fármacos) em
medicamentos. Cada país p·recisa ter uma política para o se to r.
porque deve controlar o que se faz efetivamente no seu território, desde a pesquisa até a fabricação do remédio, passando
pelas váriils etapas da produção. De outro lado, os governos,
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necessariamente, tê1 que traçar estratégias para evitar ou
erradicar as enfermidades de maior impacto social, seja pensando apenas no indivíduo, seja pensando na sociedade.
Ora, essa política não pode se prender apenas ao aspecto
do preço dos medicamentos- como vem ocorrendo- porque
este é ditado pelo mercado. Os preços vêm crescendo porque
trazem cmhutido em si o custo cada vez mais elevado das
pesquisas de novos fármacos. A estratégia governamental,
de outro lado, não pode se contentar com o fornecimento
d~.: princípios ativos aos laboratórios oficiais para que estes
os transformem em remédios. Esta é uma viSão simplista,
que anda na contramão da história. porque a tetÍdência mundial é no sentido da privatização. Ela explica, também, a
tremenda distorção que ocorre no campo da pesquisa no Brasil. ond~: 94C(. dos investimento:;. são feitos_ pelo Governo.
Em nosso País, as empresas privadas não aplicam maciçamente recurso~ na pesquisa porque não têm assegurada a
propriedade da patente sobre o que descobrirem. Também
não é razoável que a política oficial para o setor prenda-se
a minúcias, como a questão dos nomes de fantasia dos medicamentos.
-Defendo, portanto, a adoção de uma postura amadurecida no que se refere à que_stão dos remédios e, mais amplamente, da lei de patentes. Não_ é possível que continuemos
sem uma legislação atualizada. que esteja em consonância
com as demais nações._ São hoje 186 os países signatários
da convenção internacional de reconhecimento recíproco de
patentes e propriedade industrial.
Sr. Presidente. Srs. Senadores, estudos científicos têm
provado que os remédios estão ficando mais caros porque,
com o passar do tempo, cada vez gasta-se mais na pesquisa
de novos fármacos. Fala-se muito, hoje, em quím"ica fina,
que é justamente a indústria que opera com produtos de alto
valur ~nitário por pequenas quantidades e que envolveu pesados investimentos para o seu desenvolvimento técnico-científico. Atualmente, é preciso sintetízar e passar em revista
milhares de suhstâncias. numa operação que leva anos antes
de chegar a um único medicamento comercializado. O custo
é tâó alto -que mesmo os graildes grupOs multinacionais m3l
conseguem criar um oo dois novos produtos por ano.
Calcula-se que, em média, são g'astos cerca de dez an9s
entre a descoberta, no laboratório, de um novo fármaco e
a venda. nas farmácias. do medicamento dele derivado. Isso
ocorre porque as autoridades sanitárias passam a exigif teStes
cada vez mais rigorosos. Ora, corno o registro da patente
vale por vinte anos, a indústria que pesquisou e criou o produto
contaria com apenas dez anos para se ressarcir dos investimentos. Recentemente, em entrevista a um jornal, o presidente do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)
disse que, no Brasil, gasta-se, no mínimo,_ quatro anos para
a obtenção de uma patente.
Dentro deste qUadro, é lógico, as indústrias multinacionais dedicam-se, primordialmente, _à pesquisa de medicamentos que atendam às necessidades dos países mais ricos. Isso,
é claro, cria um problema muito grave para os países do Terceiro Mundo, que passam a ser colocados de lado. Exemplo
disso foi o que ocorreu com a pesquisa de um remédio contra
a malária. Como durante a guerra do Vietnã a malária estava
fazendo mais vítimas que os combates, as autoridades norte-americanas decidiram estudar um medicamento contra ela.
Criaram o maior programa já visto para enfrentar uma dOença:
duzenta-s e trinta mil substâncias foram e-xaminadas. Com o
final da guerra, foram abandonados os estudos para o aperfei- _
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çoamento da mefloquina, a substância produzida. Só com
o patrocínio -da- Organização Mu_ndial de Saúde, mais tarde,
prosseguiram os _estudos. A_ verdaçle ~ qg~_ 9_~_ países ricos
não se interessavam em investir nessa pesquisa,- pOiqtié as
áreas ati~gidas pela malária pertencem a países do Terceiro
Mundo.
O que se deve concluir, portanto, é que a indil~tria farma~
cêutica mundial, que trabalha numa escala de investimento
da ordem de bilhões de dólares, não s_e ÇQ_mov_e com as mazelas
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que desenvolve, altamente vulnerável à seca._ Um exemplo
é o milho, cultura preferida por aqueles que praticam a agricultura de sequeiro. Trata~se de um ce:r~ã.l que n~ces~itã: de ç::huva
durante todo __o__ s~u ciclo, _que _é _de quatro a cinco meses,
quando, no semi-_árid_o, em média, só chove por três meses.
Por outro lado, os plantadores de melã:o do Yãl~ do Açu,
que o cultivam com irrigação, não sentem Os efeitos da estiagem. · · _ 9utr~ ponto pouco lembrado, que gostaríamos de citar,
dos países pobres, cujos mercados de ren'l.édios nã_o justificam
é o fato de que nenhuma outra região semf.:-árida do mundo
elevados· gastos em pesquisa.
é tã~ densamente povoada quanto o Nord_este, tomando~se
Sr. Presidente, Sis. Sen_adores, encerro este pronunciao excesso de pOpulação um complicador para o problema.
Essas constatações nos remetem a_ uma questão básica:
mento pedindo a todos que reflitam seriamente sobre esta
o senii-árido do Nordeste é viável? A comunidade científica
impotümte questão, que é-a dos medicamentos, questão que
afirma que sim, ressaltando que o elevado :O~men;)_de_h9ra~~~
está embutida na Lei de Propriedade Industrial e Intelectual,
que até o final deste mês devemos apreciar. O B"rasil não
com~ sol e as altas temperaturas possibilitam a produção. atravé~ da irrigação, de até três s_afras por ano, atenuam o aparecipode ficar mais à margem do sistema mutldial de patentes
industriais. Tanibém, neste campo, temos que deixar de lado
mento de doenças vegetais e elevam o teo! de açúcares_ dos_
posturas ultrapassadas que podem causar tantos prejuízos ao
fiutos. Além d.isso, o NordeSt!! seco, em certOs c;lSo$~ ffie~m.o
País quanto a tecentemente revogada Lei de Informática. Denas atuais condições, exibe melhores padrões de vida que
o Nordeste úmido da cana~de~açúcar, do cacall e do a,rroz.
pois de oito anos de reserva de mercado, nada de H~levaiifi
foi produzido neste campo essencial ao desenvolVimento ilaCónstata_da a viabilidad~_ do semi~árido e a exi~tência,
por 83 anos, do Departamento Nacional de Obras contra, as.
ciorial. Espero que, agora, o mesmo não venha a ocorrer
no setor de medicamentos.
Secas~ indaga-se por que até agora não se conseguiu mudar
de maneira significativa a Hfacies" da região.
Muito obrigado! (Muito bem!)
O que se obse_rva_ é que,_ apesar do notável esfÓrçO na·
O SR_ PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
construção de _ba_uagens, muitas bacias e sub-bacias- ainda
a palavra ao Senador Çiç.i Sabóia de Çat:valbQ. (Pausa.)
não_.estão controladãs, com enorme desperdício de água- que
S~ Ex~ não se encontra em plenário.
passa diretamente para o mar. Os números mais cq_nservadores
Concedo a palavra ao Senador Beni V eras.
indicam que apenas 50% do potencial hídrico do NorQr;;:ste
semi~árido foi ativado_~ restando ainda outra metade, que será
O SR- BENI VERAS (PSDB- CE. Pronunda o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs._ seriiidores, I!9je, o Senador_ viabilizada com a construção de jnúmer~s barragens, rttuhas ·
com projetas elaborados e arquivados no Dnocs.
-Lavoisier Mala, ·em seu prbnunciamerlto, tratOu dos 'prOble-~ não estou nem me referindo à transposição de rios
mas -da seca e, praticamente, exauriu a questão. Entretanto,
das á~eas úmidas do País, o que resolveria definitivamente
eu gostaria de vottar ao_ tema para tratar mais especifiCarriéilte
o problema. O prájeto de transposição do rio São Francisco,
da questão que envolve a· seca e os órgãos responsáveis pelo
por exemplo, encontra~se pronto e em condições de ser execu~
combate a essa calamidade.
. _
tado, o que tornaria permanentes os rios Parnaíba, Piranhas
A seca está instalada no Nordeste do Brasil. Apesar de
e Açu. A não utilização plena dos recursos hídricos do No_rser uma regra, está sendo mais uma vez tratada pomo e~ceÇãó.
desre se_ deve à escé"j.ssez .e à .descqntinuidade do fluxo de
É importante repetir que seca é, antes de tudo,. um fenómeno
recursos; já que eltt"S3 anos o órgãO recebeu apenas seis
fís~co natural, que atua com freqUênCia- e regu}~ridade. No
bilhões de dólares. As turbinas de ltaipu custaram três ve~
Nordeste, ela se repete de oito a dez vezes por século .. prolonesse valor_ e a ponte Rio~Niterói duas vezes mais. -gando-se a sua ocorrência por três, quatro ou até cinco anos.
A limitação do clima às atividade~ humanas não é própria
Em relação ao aproVeitamento da água, príncipálmente-da seca e do semi-áridó-. As regiões de Climas temperados na irrigação; do potencial nordestino de áreas irrigáveis da.
. e úmidos, onde o inverno ~ rigoroso, aprese-nf:ilif-resfrições, ordem de_ seis milhões de hectares, pouco mais de 10% esta~
pois o solo petmanece vários meses _c9bertb -de- neve. Mas varii sendo irrigados _em 1990. As caUsas, âlém da crôtlicã _
nem por isso a economia e a sociedade dessas reg_iões_se desor- falta de recufsos, devem-se à falia de tradição histórica __....;
ganizam. No ~ordeste do Brasil, pelo contrãriO~ a cada seca ao çontrário dõ -México e Peru, põi" exemplo --=-, ao modelo
sucedem~se graves prejuízos ecOnómicos que-levam ao drama
equivocado, iriicialmente ãdotado pelõ Dnocs,~ de priorizar
-social.
_ _
a irrigação pUblica e à seleção de colonos despreparados. O
A seca repefCUte de formã divers) sobre ~-s_ classes sociais. ônu.s, porém; não pode ser atribuído somente ao Dnócs~ mas,
Os pequenos produtores, que constituem a maioria dos habi- sobretudo, ài_niciat~vaprivada, que só recentemente despertou
tantes do semi~árido, não têm, normalmente, acesso às terras para a irrigação. Na verdade, considero que a função primor~
agricultáveis, à saúde e à educação, e sãO os qU~ mais sófrem dial do Dnocs é desenvolver a piscicultura e construir.açudes
com o fenômeno. São justamente eles que, com a seca, logo. e grandes obras~ deíxando à iri_iciativa privada a operação
perdem o emprego e vão buscar socorro nas frenteS de serviços doS perímetros~ Com a massificação -da irrigação, só existirá
e, quando essas demoram;·apelam para a invasão das cidades população no semi-árido onde houver base e_conômiGa, a
ou para o saque. Portãnto, a seca está mais ligada_à miséria exemplo de áreas semelhantes em _outros países. Quando o
do que ao clima.
potencial dos pólos agroindustriais, como o de Gurguéia, no
Embora a indigência-da população seja um drama nacio~ Piauí i Jaguaribe, no Ceará; Açu, no Rio -G-rantle do Norte;
nal, no caso cio Nordeste, existe_ urna -clara desatnbientação Piranhas, na Paraíba; e São__Francíscó em Peri!a_mbuco,Sergi~
do homem ao semipárido pela natureza da ativídade económica, pe~ Alagoas e Bahia - apenas parã citar alguns exemplos
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-forem totalmente atiV.ados, a p-opulação- do semi-árido vai
migrar para ess-es-pólos, para engajar-se erii. atividades produtivas, ao _invés de inchar as periferias das grandes cidades
do País Estarão finalizadas, então, as frentes de serviço na
ocorrência das secast
Sr. Presidente, s·rs. Senadores, cofno é dO cóiihecimentode todos, a imprensa nacional tem feito s_érias acusãções contra
o Dnocs, muitas delas improcedentes. Sobre a preferêO.da
por obras em propriedades privadas, devo ressaltar que, de
um volume acumulado de quase 16 milhões de metrOS cubicos
de água, ã_quela em açudes particulares equivale a 10% dOs
públicos. Esses açudes, construídos em cooperação,-Uevem
ate.~ der à população em caso ~ calamidades; e se o~ proprietános se- negarem a fazê-lo, serão alvo da ação do Dnocs
junto à Procuradária-Geral da ·RepúbliCa.
Esses açudes de cooperação, construídos aos milhares
no Nordeste, são muito importantes para o efeito da disseminação dos espelhos d'água·, porque somente com os grandes
açudes teríamos uma desco-ntinuidade muito gi'ande na oferta
de água.
Quanto ao programa de poços profundos, os reCui'SOs
consignados no orçamento _do Dnocs para os de finalidade
pública são insuficientes para- dois meses de ativ'idàdes do setor, sendo que os valores arrecadados junto a particulares
revertem-se para manutenção dos equipamentos, sendo que
os preços praticados pelo Dnocs para os poços privados não
incluem revestimento, tubulação e_outros ite:iis, pagos Pelos
contratantes. No caso dos poços privados do Dnocs, constatou-se a _existência de alguns perfurados em áre-as-- que não
necessitavam dos mesmos. Entretanto, no geral, esses poços
são de extrema utilidade porque disseminam sObremaneira
a disponibilidade de água pela região.
Não estou aqui a fazer defesas corporatiVas -e regiõna=- listas. Uma das minhas primeiras preocupações-; ao assumir
uma cadeira no Senado Federal, foi_ solicítar a _íriStituição de
urna Comissão Parlamentar Mista, para m-OdernizaçãO do
Dnocs, por entender que, dentro da perspectiva da massificação da irrigaçãO; a-presença--de iinl_D_õ.ocs mais ágil e mo~
demo é condição indispensável.
.
Depois de meses de estudo, viagens_ e exposições,_ a Comissão publicou um relatório em que se concluía que, para
que o Dnocs pudesse exercer com competência as demandas
atuais, seria necessário vencer resistênciaS e sU.pe"rãr conVeniênciaS, muitas delas antigas e arraigadas, ainda que travestidas de aparência motlerna. Deixamos claro que o~-período
de assiStencialisíno e paterri3Tísirio está superado e- que os
projetoS terão que ser auto-sustentados sob a égide da priV-atização.
Para viabilizar essa nOva eostrafégia, a Comissão sugeriu
a criação de um Conselho de Administração, composto, majoritariamente, pelos governadores da região, para acompanhar,
avaliar e julgar o mérito das obras. ~ugeriu-se r~duzir a multiplicidade de unidades adminísíratiVas e cofrespoiidentes cargos comissionados para tornar o órgão mã.is enxuto e ágil.
Estabeleceu-se, ainda, a necessidade de uma estrutura para
desenvolvimento de recursos humanos e para a preservaçãb
da cultura das questões do semi-árido.
__ _
Uma sugestão da maior relevância foi a de ampliar-se
o horizonte de planeja-mento do Dnocs para dez anos, com
etapas qüincjUenais e planos operativos anuais. Se ..temos no
Dnocs programas anuais de trabalho, há uma imensa descontinuidade com perda de recursos, uma vez que as obras inici(ttias
em um ano nao são continuadas no ano seguinte.
L

T

~

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Permite-me V. Ex•
um aparte?
· O SR. BENI VERAS -Ouço o aparte do nobre Senador
Cid Sabóia de Carvalho.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- SenadOr Beni V eras,o discurso de V. Ex" tem urna pedra angular, que é exa-tamente
o seu trabalh_o _como Relator dessa Comissão que trabalhou
sobre as diferenças regionais. Quero ressaltar aqui que, nesse.
trabalho, a Comissão se dedicou com muito afinco· a muitas
irivestigações, colheu muitas idéias, atrayés_ dos depoimentos
que lhe foram possíveis, viajou, debateu; e V. E·x·, neste
momento, fala com _a autoridade que lhe confere a condição
de ~elator. ~nclusive, prevejo que -essas diferenças levantadas -por V. Ex• serão temas primordiais para os próximos anos,
quando o Brasil terá que ingressar numa maturidade políticoadministrativa bem maior do que aquilo que se registra no
quadro institucional do momento _f?rasileiro. _ O qu~ __V. l;X"
aborda, de preferência, é o Dnocs, que é um Órgão da maior
importância, o sucessor de_ uma inspetoria, um Departamento
Nacional encarregado de obras contra as secas. As pessoas
que nao sofrem o problema da seca nem de longe imaginam
corno é importante a água, como é importante encontrar a
água, principalmente quando se_ fura o chão e jorra a água
de boa qualidade de boa qualidade- porque, muitas vezes,'
jorra água ruim, salgada,_de nenhum aproveitamento. As máquinas do Dnocs são em número maior do que as- possibili~ades das verbas desse Departamento, o que significa dizer
que o orçamento do Dnocs não permite. como explica V.
Ex~, a utilização demorada dessas máquinas. Exatamente nesse período de paralisação, o Dnocs utiliza toda a sua maquinaria para a perfuração de_ poços onde quer que haja água,
mesmo sendo em propriedade particular. Com isso, aufere
um determinado rendimento, que é aplicado em favor do
próprio Dl'}ocs e, como explicou V. Ex~. na inanutenção da
própria: maquinaria. Houve um escândalo nacional quanto
a isso e a voz de V. Ex\ neste momento, é_ do mais profUndo
esclarecimento, ainda mais que, como disse no início do meu
aparte, baseia-se na autoridãde de um trabalho consciente,_
que é __ um relatório, um parecer, q-ue é a coleta de dados,
a informação sobre as diferenças regioriais no Brasil. Vamos
conviver com essas diferenças regionais até o final do sécUlo
ou_ será que esse tema há de alcançar uma grande repercussão
e uma grande preferência do Brasil de logo mais? Aàeditó
que lOgo mais--esse será o-graride tema~ Louvo a inicíã.tiva
de V. Ex• e quero endossar as su~s afirmativã.s, dlZeJ;~d<?_ que_
são feitas por um homem dedicado, responsável, um homem
que não é regionalista;~ que não é- -corpoiativista, qUe não~
gosta do fisiologismo, que está na política pregando teses
adversas, mas que, neste momento, com o conhecimento das
diferenças regionais, mostra à realidade do Departamento
Nacional de Obras contra as Secas._ Obrigado _a_ V. Ex• e
parabénS pelo discurso que está proriuridando neste ffiooiento.
O SR. BENI VERAS - Obrigado, Senador Cid Saboía
de Carvalho, pelas palavras gentis.
Quero re·atçar que, quando pensávamos no DNOCS,_ no
início do nosso mandato, não pensávamos como pessoas que
consagram a forma como aquele órgão atuava até aquela época. Buscávamos, e ainda buscamos, com a Comissão Mista
dã Senado, verificar Cada uma das ações daquele órgão, para
corrigir -ãs eVentualmente equivocadas, procurando dar ao
DNOCS furicionalidade, modernidade e seriedade, de tal forma que ele pudesse ser o grande instrumento de _combate
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à seca no semi-árido, como tem de ser. Ele foi criado para
isso. Esse é o seu papeL
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o fato de que antes da_ desapropriação a área do projeto era
produtiva e hoje encontra-se sem utilização agi:'ícolat
Quando_ so_fr_emos com a seca, como _ocqrre este_ ano,
___ No .Orçame_nto _deste. ano foram S!Jiicita,dos 12 ~ilhões
é que sentimos a falta que faz à região um DNOCS mais
e 750 milhões de truzeiros para terminar o -projeto, recúrsos
moderno, mais aturi.lizado, mais apto a abordar o problema
suficientt!s para finalizá-lo. A dotação foi de apenas 250 mi~
da seca de maneira dircta. _É via DNOCS que resolveremos
lhões de cruzeiros-:- ou seja, _nada!
o problema da seca, mesmo porque podemos torná-lo capaz
Na mesma sitUação enco-ntram-se os projetos de! irrig_ação
de fazer um planejamento a longo prazo, que corresponda
do Baixo Açu, no Rio Grande do Norte_,_ São .Gonçalo, na
às_ necessidades da região.
Para1ba, e Brumado, na Bahia, alélll de vários outros. ·- _
Não acreqito que -essas distorções sejam de difícir solução.
Com o planejamento de longo prazo, busca~se a viabilização-de obras com maior impactação junto _à sociedade,_eviÉ_neç.esSário apenas que o ExeCutivo e o_ Legislativô~ após
tando a descontinuidade administrativa e de projetas e a atodisc:uSSões ·e negociações, cheguem a um c_onsenso, tom~mdo
mização de recursos em obras sem maior signifiCado". Essa
dec_isões_ para mode_rnizar efetivamente o~ONOCS e_torná-lg
apto a massificar a irríg-aç-ão na região.-o MiniStério da Integrasugestão se dev_eu_à constataçã.o de que o DNOCS_ tern_cerca
de 90 obras em andamento nos nove Estados, quando os_ ção Regional_!_ através da Secretaria Nacional de Irrigação,
por minha solicitação, crio-U Grupo de Trabalho em 22 de
recursos não são suficientes para tocar nem trinta Obras. Isso
significa que as obras se arrastam, estendem-se ao longo do
janeiro de 1993 e expediu relatório em marÇo. acatando as
tempo, com os çusto_s se tornando Qesproporctonais e os--açusugestões da Comissão do Corygressq Nacional, da .q~al fui
des deixando de atender às populações sedentas du'fante as
.Relator, com indicações de _II\~9idas administrativas para via·
·
secas, inviabilizando também a produção de alimentos através__ biJiiá-las.
da irrigação.
_
_
_ __
_
Se o Semi~árido nordes-Üno é Viáver, st! os efe~fos- pãs
Tenho aqui o exemplo do orçamento do DNOCS do çorseCas podem ser prOfundamente atenuados; Cabe- a nõs. elite~
rente ano, e, para ilustrar, lembro aos Srs. Senadores que,
deste ~s, __t_omarmos a$ m~did<}S _necessárias. para que as distorções sejam corrigidas, o DNOCS modernizado, que o fluxo
apesar de haver noventa e oito obras incondusa~ na região,
foram feitas dotações que iniciam cinqüenta e seis obras novas.
de recursOS: não ~eja descontínuo-, que se Caçam parcerias Com
a iniciativa privãda, de modo qlie o semi-árido -posSa sediar
Se ainda temos noventa e oito obras por conchlir, que lógica
pólos agroindustriais prósperos, mudando definitivamente_ a ..
é essa que nos faz. alocar 104 bilhões de cr~zeiros para obras
novas, em vez de _aplicar esses recursos em obras que estão- ter.r:fvel face de miséria da região e possibilitando que ela
em andamento? É um absurdo administrativo que, realmente,
contribua mais efetivamente para o progresso do País!
não entendemos. Nó.s~ do Congresso Nacional, s_omoê responO Sr. Elcio Alvares- Permite-me V. Ex• um aparte?
sáveis por isso, porque esse orçamento, de qualquer maneira,
O SR. BENI VERAS- Pois não.
foi fruto do nosso trabalho, apesar de a mai-oria das sugestões
terem vindo do Poder Executivo. Mas concorremos_ para pioO Sr. Elcio Alvares - Q çliscurso de V: !';?',", p_~jt:, dá
rar essa parte do relatório, carregando o órgão çcitil obras
continuidade a uma atividade indormida, em _U_:wor, exatanovas quando ele ainda não concluiu irl:úfueras ob_ras que estão
mente, da problemática do Nordeste. Tenho tido um privilégio
por terminar na região.
_
úe-Süi Casa, o-de acompanhar de perto a sua ativídade~ princiSr. Presidente, Srs. Senadores, o DNQCS n_ão é -o_único
paitTiente cornO magnífico Relator- âã: COmissão do Desequiresponsável por istot O Orçamento é que determina a.abertura
hbrio Interregional Brasileiro. V. Ex•, que tem um cabedal
de novas obras. Um exemplo é o Orçamento do DNOCS
notável_ de conhecimento dos problemas do Nordeste,-soube
para 1993, onde 22% dos recursos estã_o_:_:_destinados_a obras
transformar, de forma concreta, o impulso do exame, elo estunovas, muitas das_ quais não inseridas no planejamento do
do, numa atividade que eu__ccinsidero exemplar, que é a da
órgão, sem projeto inidal sequer!
Comissão. Mas hoje verifícanios qUe a sua visão não Se restríri-·
Enquanto iSso, _existem projetes -da maior importância,
ge, de -modo nenhum, soiUEõ.te- ao seu Estado natal~ o Ceará; __
próximos da conch.1são, quase paraliSados por causa da dotaé uma visão de toda uma região. E eu acho que o Brasil
ção mínima de recursos, como é_ o cas.o .dos açudes Petrônio
não pode ser, de ni.ariCira nenhuma, ·se-tórizã@, principalPortella, no Piauí~ Truçu, no Ceará; Oiticica, no Rio Grande
mente num problema dessa envergadura. Não adianta admitir
do Norte; Acauã, na Parruba; Serrinha, em Pernambuco e
paliativos, gestos emocionais do Governo, gestos que, às veRio do Paulo na Bahia.
zes;_ respondem apenas ao momento agudo da crise, quando,
O PrOjeto de lrrigaçã_o ~!aras ~arte é o exemplo superior
na verdade ----: e V_,_.Ex• está Oizendo isso muito bem, está
dessa incúria admínistiàtíVã.-Nesse projeto foram gastos 70
moSirando de:-miiiiúa- rriUito clara ....:..; fOda ã -irifra~esiiutura
milhões de dólares, até agora, para irrigar· _cinco mil hectares.
que-deve realmente ser pfojftadã~ para:Ta:ier cOm que Ó proEntretanto, faltam sete milhões de dólares para terminá-lo.
blema maior da seca seja resolvido está perpassada evidenteNo Orçaniento não foi feita a _dotaçãO, o projeto está sendO
mente por algunS cometimentos adrrünistnitivos que ·nao são
destruído pelo sol, os canais de irrigação estão se fratub.ndo
saudávei~, principalmente n__o_ que tan-ge ao problema das vere não há u-m hectare sequer frriga:do, pelo contrárlo,·a regiãO,
bas. E tive oportunidade de verificar agora, como todo brasique tinha alguma agriCultura, após a desapropriação das terras
leiro -=- me constfãngeu, ·até certo- ponto .:...._, a cãminhada
para: a construção do Projeto Araras Norte deixou de produzir
de uma figura nacional que està querendo tirar partido da
sequer um pé de feijão. Estamos trabalhando c_om _uma inc~ria
seca. Esse problema do Nordeste não deve ser colocado como
terrível coÍ1tra a região, aglildi:i-de tal maneira que agrãvamós
unia possível platafoima eliitoral.
os seus_ problemas ao invés- de ajudar a-reSolvê-los:
Esse problema é muito sério._ Sítlto-me muito à vontade
O Projeto Araras Norte, repetindo, iniciado há oito .anos,
e riluíto tranqüilo porque _a minha_ região, graças a: Deus,
está com 95% das obras prontas. Porém, nãb irriga um só
é privilegiada. Nossa região, nõ Espírito Santo, é -marcada,
hectare e os_-equipamentos estão se deteriora-ndo, sem citar
evidentemente, por um sistema de vida que não _ê- aQUele
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nordestino. Então, penso que, à medida que os tempos vão

avançando, V.

vai recebendo uma credencial que faz jus
à sua inteligência e à sua dedicação. Queira Deus que todos
os parlamentares aqui - principalmente o nobre Senador
Cfd Sab6ia- de Carvalho, que se encontra presente -todos
aqueles que integram a bancada nordestina comecem a consEx~

cientizar - se: não- é prOblema de se lutar pelo Nordeste
Simplesmente numa postura de defender uma região; é tentar
resolver com medidas práticas, concretas, sem essas veleidades
dos episódios críticos. No momento em que a seca realmente
se transforma numa grande motivação nacional, todos querem
resolvera problema da seca. Não é por aí, tenho quase convicção disso. O trabalho que V. Ex• está prestando a esta Casa.
não só por interinédio da ComiSsão da qual é um dos mais
brilhantes Relatores que tive a oportunidade de ol.Jyir __e ver
- porque trabalha com dedicação - , vai deixar nos Anais
do Senado da República-uma contribuição meritória, E.stimamos que, quando for concluído o seu trabalho, o trabalho
de todo um pugilo de Deputados e Senador_es que têm preocupação realmente com o desequilíbrio interregiOnal, o Gov_emo
tenha também a tranqüilidade necessária, teilha o discerni-mento de lançar mão desses valiosos subsídios que vão colaborar efetivamente para que tenhamos esse desequilíbrio regio~
nal cada vez menos agudizado, conforme tei11 ocorrido nas
épocas mais graVes da Seca. Portanto, Seilãdor Beni Veras.
independentemente do meu apreço pessoal, da minha admiração, quero dizer nesse instante que as suas palavras aqui pronunciadas no plenário, e em todas as atividades correlatas
grandecem a causa da gente nordestina e nos dão a grande
alegria de saber que no SeDado da Reprlblica éxistem senadores do seu porte cuidando com veracidade, com inteira
dedicação de um problema que não pertence à região nordestina; é um problema de todos nós brasileiros.

O SR- BENI VERAS - Muito obrigado pelas palavras
gentis de V. Ex~
Sabemos que o DNOCS é um órgão desapai-elhado. Ao
invés de ficarmos de blaterando por isso o_u_ buscando numa
comissão parlamentar_ de inquérito uma forma espalhafãtosa
de solucionar o problema, preferimOs cOnvidar companheirOs
aqui do Senado e da Câmara dos Deputados para estudarmos
uma maneira de tornar aquele órgão mais eficaz. Isso derivou
para um projeto real, com as sugestões mais próprias à modernização_ do órgão, projeto que se encontra em mãos do Minis_
tério da Integração Regional.
Insistiremos com o nQSS.O. Companheiro Alexaiid_Ú~ Costa
para que S. Ex~ realmente execute nosso projeto. O que se
· nota é que o Brasil possui poucos recursos, mas penso que
o mal maior não é a falta de recursos e, sim, a falta de adequação na utilização dos recursos. Falta um planejamento criterioso, cuidadoso que nos possa levar a utilizar cada cru7:eiro
da melhor forma e com a_ maior potencialidade de gerar serviços e benefícios parã a nossa pOpulação.
Fico muito triste qua11do viajo pelo Estado do Ceará_
numa época de seca e vejo aquela população sofrendo horrores, como vi àgora, e percebo que o dinbej_ro para solucionar
aquele problema foi gasto. _A energia desta Nação foi supostamente utilizada para resolver o problema; agora, foi-mal utilizada, desencaminhada, não tanto por corrupção, mas por incúria, por falta de planejamento, má gestão, _im_:ficácia. Não
podemos passar mais tempo sofrendo. Só depende de querermos lutar contra isso. Precisamos apenas levar os órgãos do
Governo a trabalhar de maneira mais cuidadosa na utilização
dos recursos.

o
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O dinheiro que se gastou no Nordeste não foi muito,
niâs ·se tivesse sido aplícado de maneira mais cuidadosa, não
_estaríamos sofrendo agora os problemas da seca.
Citei o exemplo do perímetro de Araras-Norte, como
uma ilustração. O dinheiro está todo gasto, mas não se irriga
um hectare de terra. PróximO a Fortaleza, no perímetro Curu~
Paraipaba, uma cifra eln tcirriO de 200 milhões de dólares
foi einpregada na construção de três grandes açudes e um
perímetro de irrigação de cerca de oito mil hectares. Esse
perímetro se degradou a tal ponto que, hoje, não produz
nada a não ser meia dúzia de pés de cana com uma utilização
económica baixíssima. Enquanto isso, a cidade de Fortaleza-,
que se situa a 120 quilômetros desse local, demanda verduras,
legumes_e frutas produtos que poderiam se_r la~gamente produzidos nesse perímetro de Curu-Paraipaba. O que falta? Será
que nós, brasileiros, somos incapazes de qualquer forma de
planejamento racional adequado?
Temos um sistema governamental e administrativo que
é de uma incúria a toda prova, joga recursos fora a todo
_iriSfahte, exauri.Itâo a potencialidade do nosso pOVo com medidas qUerião cOnduzem a nada.
Penso, Sr. Presidente e Srs. Senadores_, que nos ca_be,
a nós do Congresso Nacional, martelar essas questões no seu
ponto fulcral e não nos deixarmos confundir.
A r_evi_sta Veja discutiU a Questão dO DNOCS superficialmente, buscando o sensacionalismo, buscando aquele aspectomais""Chocante, esquecendo um fato fundamental: a gravidade
da seca. A seca envolve oito milhões de habitantes na região
1_1ordestína, q1}-e sofrem horrores num período destes, e que,
através de uma revista com a capacidade_ e com a- divulgação
da Veja, poderiam ser ajudados desde que a seca fosse ali
discutida com mais realismo, com mais seriedade. a tal ponto
que -pudéssemos levar o País realmente a trabalhar contra
a ela.
Uma reportagem corno aquela, no meu modo de entender, prejudica o entendimento do problema e prejudica a
bus_ca da sua solu_ção, além de não ajudar a encontrar o melhor
çam:in)lo para a utilização dos recursos a fim de resQly_er o
problema da seca.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. BENI VERAS -'Ouço com prazer V. Ex•
O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Beni Veras, penso
que não teria nada a acrescentar aos apartes dos Senadores
ElCio Alvares e Cid Sabóia de Carvalho e, principalrriente,
ao pronunciamento que V. Ex• vem faZendo. V. Ex~ faz uma
análise de quem estuda o problema e tem sugestões a apresentar; não é apenas_ uma análise de _quem faz o diagnóstico
das questões que envolvem a má aplicação dos recursos do
Nordeste, mas quem também apresenta soluções. Por essa
razão, gostaria de dizer a V. Exa que _estou aqui para aplaudir
o seu pronunciamento; mais do que isso, gostaria que o Executivo tomasse conhecimento do projeto que V. Ex~ apresenta,
que o Executivo estudasse esse projeto sobre_ç DNOC~~ Ço-- mo V. Ex• mesmo fala, não é possível que, quando temos_
muitos projetas em fase de execução e muitos em fase de
- cOn~lusão, comecemos a pensar em iniciar rioVã.s obras, o
que resultaria num desperdício de recursos-. V. Ex~ conhece
no Estado do Ceará, assim como eu no Estado da Bahia,
váriOS- açudes, grandes represamentos de água com a intenção
de fazer um aproveítamento para irrigação e, muitaS -veZes,
até para fornecimento de energia. Mas, aquela água fica ali
-acumulada e, muitas vezes, nada se f~z ao r~dor daquele
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açude. Isso, ao invés de levar riquezas para aquela região,

leva mais pobreza. pois o projeto fiCa abandonado, sem nenhum recurso para novas aplicações. Infeliimente, o que vimos no decorrer de tantos anos foi _uma.Jic_ção orçamentária,
pois aqui nãõ -se ·podia modificar nenhuma vírgula no projeto
de orçamento. O Executivo assim procedia para depois_ modificar tudo ao seu interesse, sem nenhuma preocupação. Mais
tarde, pudemos passar a fazer emendas e começamos a desperdiçar recursos fazendo propostas de obras inviáveis, através
dos recursos que eram locados no orçamento. Esses erros
foram se acumulando e não fizemos nenhum projetO de âmbito
regional, nem nacional para a solução deles. O Nordeste terit
água, pouca mais tem, muito mais do que alguns países mais
desenvolvidos que nós. Apenas não sabemos aplicar os recursos para o aproveitamento ·da água existente na região. -v.
Ex• só merece de mim elogios pelo pronunciamento que vem
fazendo. Estou na expectativa de que o Executivo tome cOnhecimento real da proposta que V. Ex• apresenta c daí possamos
partir para dias melhores nessa área da seca do Nordeste.
V. Ex~ sabe que o período de chuvas está passando, a seca
continUa e não sabemos até que grau teremos que enfrentar
esse grave problema no decorrer deste ano.
O SR- BENI VERAS - Obrigado Sr. S_enador Jutahy
Magalhães. O que oco_rre_no caso é que nós. nordestinos,
somos_ responsabilizados por problemas que n_ão estão em
nosso alcance resolver. Essa questão da incúria, Qo planejamento do problema das secas é devida à organização do Governo Federal que trabalha de ma_neira desordenada, de tal
forma que os recursos. são desperdiçados realmente. Essa é
a pior indústría da seca e ela se realiza aqui no âmbito da
organização do Governo Federal. É uma indústria que Consome os recursos naciOnais, e os joga Tora sem que possanr.
realmente, constituir benefícios para a região. Na Bahia, há
inúmeros exemplos a esse respeito. A região árida da Bahia,
que é muito extensa, tem inúmeros petfrn:etros jogados à sua
própria sorte. Para V. Ex"s tereni uma idéia, esse perímetro
de Curu-Paraipaba, de oito mil hectares, não tem um sistema
de produção de seme_ntes__._nem. de acompanhamento do desenvolvimento do irrigãnte. Resultado: o)rrigante foi para lá
sem ínstrüção, sem educação, sem form-3.Çâo técri~cat fofmo·u
uma favela rural irrigada, e não tem condições sequer de
pagar energia. E, com o tempo, tornou:-se improdutivo, passando a ser mais pobre do que aqueles agricultores da região
não-irrigada, onde, pelo menos, tinham melhor conhecimento. É uma comédia de erros e desperdícios.
Nós, nordestinos, somos responsabilizados por isso, mas
penso que a nossa maior responsabilidade é não termos conseguido convencer o Governo Federal a trabalhar de maneira
-mais organizada cm relação à região·.
Acredito que agora temos a oportunidade de um Governo
novo, portanto, pretendo fazer chegar às suas mãos .esse projeto a respeito do DNOCS, pois jã- me cansa a crítica constante
que se faz àquele órgão. Essas críticas podem até ser cabíveis,
mas derivam de um erro maior, que é o de não dar _ao trabalho
contra a seca o planejamento que ele requer; algo elementar.
Não se pode trabalhar um problema tão grave, como o do
semi-árido, sem um planejamento continuado, ao longo do
tempo, de modo que os recursos sejam usados com racióila-~
lidade, sem desperdícios e dotando os perímetros do que eles
precisam.
Não há lógica ·em jogar água numa terra seca,_ como· é
a do Nordeste, sem dar assistência técnicà; Sém haver cultura
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de irrigação, sementes, sem que haja o trato, para que essa
terra não seja salitrada pela evaporação que a região permíte,
devido à longa ensolação. Dessa forma, ao .invés de ajudar
a região, estamos prejudicando-a. É melhor deixar um tGrreno
coberto por caatinga do que tirá-la; prometer-lhe uma irrigação, deixá-lo desnudado, s1.1jeito ã ação do sol, pois dentro
de quatro ou cinco anos será um terreno perdido definitivamente, porque se tornará um deserto. Como exemplo, há
o perímetro de Morada Nova, que é salgado completamente,
por mau trato, porque não foi tratado adequadamente.
Acho que este País é grande demais, há muita gente
culta, muita gente formada, e um Governo complexo, para
estar cometendo erros tão elementares~ que caberiam melhor
na Mauritânia, nO Mali, na República Centro-Aüicana.
Realmente, somos um péssimo exemplo da utilização dos
recursos públicos e, infelizmente, nós, nordestinos, é que terminamos sendo responsabilizados, culpados e condenados por
algo que não está ao nosso alcance resolver. Obrigado Sr~.
Senadores.
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo~
a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides. (Pausa.)
S. Ex• não se encontr:a em plenário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mansueto de Lavor.
(Pausa.)
S. Ex~ não se encontra em plenário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Mara_nhão.
(Pausa.)
S. Ex• não se encontra em plenário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Magno Bacelar.
(Pausa.)
-S:-Ex" não se encontra em plenário.
Concedo a palavra ao nobre- Senador Francisco Rollemberg.
O SR- FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL - SE. Pronl,!ncia o seguinte disc_urso.)- Sr. Presidente, Sr~s e_Srs. Senadores, tive a oportunidade de ler é analisar a recente publicação do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF)
sobre a "Situação Mundial da lnfâitcia- 1993".
. Ao mesmo tempo em que apresenta dados apavorantes,
tms comq morte àhual. de 12~9 miLhões de crianças menores
de cinco anos, o documento registra propostas de solução
de problemas giga-nt'eScos vivido~_ pela quarta parte da população mundial, entre eles o analfabetismo, a morte por doenças
evitáveis e a desnutrição.
O texto ê um· convite ao. nosso- engajamento, como políticos e como cidadãos, ao movimento popular em favor do
atendimento das necessidades básicas da população.
Além disso, Sr. Presidente, o documento nos mostra a
possibilidade real de solução daqueles- gigantescos problemas
até a virada do século. Convida-nos a saír da era da negligéncia
para a era da particípaçãó.
Não s_eriam necessários mais de US$25 bilhões ariuais
até o fim do século para a redução de um terço das taxas
de mortalidade de crianças menores de cinco anos (redução
para 70 em cada 1. 000 nascidos vi vos); para a redução de
50% nas taxas de mortalidade materna; para a redução de
50% nas taxas de desnutrição grave e moderada; fornecime-nto
de água limpa e saneamento básico para todas as famílías;
educação básica para todas as crianças e o primeiro grau com-:plet~_p~ra 8_0% delas; para redução de 50% nas taxas de'
analfabetismo adulto; controle de doenças evitáveis, com erra-;
dicação da po1iotjllelíte, eliminaÇão do tétano neonatal, redu-:_ I
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ção de 90% nos casos de sarampo, redução de 50% na incidéncia de mortes infantis --pOr--diarréia e de 25% na incidência
d_e_doenças diarréicas, redução de um terço na incid_ência de
mortes infantis por infecções respiratórias agudaS; diminuição
de verminoses por nematóides.
Sabemos. Sr. Presidente. Srs. Senadores, que 25 bilhões
de dólares são menos do que a ajuda do grupo dos sete países
mais ricos à Rússia no ano passado c também neste ano.
Correspondem ao que os americanos consomem _cm cerveja
e os europeus cm vinhos por ano.
Portanto, o mundo pode custear o atendimen_to das necessidades_ b_<l,skas da_ humanidade em relação a alimentação,
água limpa, cuídadoshásicos de saúde, planejamento familiar
e educação básica. Por que mofivo isto não acontece? Simplesmente, diz o documento, porque "o atendimento das necessidades das_ populações mais pobres e politicamente menos influentes raramente foi uma prioridade dos governos".
Tem-se pouca consciência desta situação. Em média, os_
países subdesenvolvidos des_tinam pouco mais de 10% dos
seus orçamentos ao atendimento dircto das necessidades básicas de suas populações. Gastam, porém; mais em serviços
da dívida do que em saúde e educação. Menos de 10% da
ajuda internacional destina-se. ao atendimento direto das necessidades básicas..
Houve, nos últimos anos, Sr. Presidente, muitos_avarrço's
na área de saúde. Alcançou-se e:rn -1990 a meta de cobertura
de 80% de vacinação no mundo em desenvolvimento. O uso
da terapia de rcidratação oral tem reduzido o número de
mortes por diarréia. Por outro lado, avanços tecnológicos e
estratégicos têm contribuído para baixar o custo da redução
da desnutrição, fornecimento de água limpa e educação básica.
No encontro Mundial de Cúpula pela Criança, realizado em
setembro de 1990, estes avanços foram considerados e metas
foram aprovadas para serem atingidas até o ano 2000. Entre
essas metas, destacamos o controle da.s_principaiS--doenças
infantis; a redução da desnutrição infantil em 50%; a-redução
de um terço nas taxas de mortalidade_.cm m~nores de cinco
anos; a redução da mortalidade rn_ªterna em 50%; água lim_p-a
e saneamento básíco para tõdas as comunidades; planejamento familiar para todos e educação básica para todas as crianças.
Considero, Sr. Presidente, Sr5. Senadores, que o Brasil
deva urgentemente participar desse esforço mundial; que o
compromisso assumiUo pelos representantes do País no Encontro Mundial de Cúpula pela Criança não fique só no papel.
O Brasil já ratifícou a Convenção sobre Direitos da Cri~nça
e já elaborou plano nacional de ação_ para cumprimento das
metas estabelecidas no Enco_ntro de Cúpula. Temos um bom
programa de yacinação. A terapía de reidratação oral está
se .difundindo amplamente pelo País. Infelizmente não podemos dizer que o saneamento e a educação básica_ estejam
caminhando com _a mes_ma velocidade.
O Brasil precisa, ademais, melhorar seus indicadores sociais. Estando entre as 10 maiores_e_conomias do mundo, não
pode apresentar-se em 65o lugar quanto à taxa de mortalidade
entre meoores _de cinco anos. A nossa taxa de mortalidade
infantil (entre menores de um ano de idade-) ai_nda é muito
alta, chegando a 55 por mil nascidos vivos, isto é, 5,5% das_
crianças brasileiras morrem antes de completar um ano. Onze
por cento das crianças têm baixo peso ao· nascer, fàtos de
risco para complicações no primeiro ano de vida. É baixíssima
a porcentagem da população rural que dispõe de saneamento
básico. Vinte por cento _da no_ss_a_ população adulta é analfabeta
e apenas duas crianças em dez_ matriculadas na 1• série con- .
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clucm o 1" grau. A nossa taxa_de mortalidade_ materna é_40
vezes maior d_o que a da Suécia.
Estas__cstatistica:;Lconstantes <,lo docume_nto do _Unicef,
são e_starrecedoras. Lutar pela criança hoje é ter amanhã adultos. ..ma:ís desenvolvidos mental e fisicam~pte. _AdJJltos que
possam lutar pela vida e não serem objeto do assistencialismo
púhlico ou privado. Com saúde e com educação. as_ crianças
desenvolvcr~se~ão para assumir de fato o papel de cidadãos
na nossa sOCiedade.
O documento do Unice_f é um convite para que profissionais de saúde. educadores. jornÇtl_istas, políticos, adminisw
tractores_ e cidadãos em geral participem de um grande movimento popular em favor do atendime_nto_ das necessidades
báSkas da população. Oxalá venha ter este movimento a mesw
ma importância que movimentos de proteção ao meio ambiente ou de emancipação da mulher alcançaram junto à sociedade
humana. Não devemos ser pessinlistas-;pü"isestes mOvimentos,
bOje vitoriosos e muito irifluentes, também começaram do
zero, pouco acreditados e-com poucos adeptos.
A publicação do Unicef diferencia-se çlas muitas publicações de organismos ínternacionais, pOis nãO feme enfrentar
os grandes desafios atuajs do contexto mundial, .tais como
o problema da dívida externa dos paíse.o:; em desenvolvimento,
o protecionismo comercial promovido pelos países industrializadOs, a lenta desmontagem da indústria bélica PóS-guerra.
fria e a ajuda internacional não direcionada para atendimento
d_as_Qecessidades básicas da população dos países subdesenvolvidos.
Enfim, Sr. Presidente, Srs. Senadorçs, considero esta publicação do Uniccf um documento tealista, atualizado, oportuno, cuja leitUra recomendo- a todos os interessados na busca
de soluções para os problemas do Brasil e do m_undo subdesenvolvido.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

Concedo

O SR- JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
o seguinte discurso.)~ Sr. P_resicjente, Sr' e.S~s. Senad~res,
todos os homens vivem a experiência da dor. Ora por pade_~ _
cê-la na própria carne, ora pela compaixão com que se depara
o sofrimento de um irmão ou de um amigo.
É um quadro com\.I.TO_ que nos assalta na rotina de nossas
vidas, abalando o período de relativa ..felicidade que desfrutamos no mundo.
Mas não é de filosofia o meu pronunciamento. Sr. Presidente. Longe de mim as qualidades para fazê-lo. Sou um
político e, antes disso, vivo também, tal qual_ meus nobres
colegas que mourejam nesta Çasa S.enatorial, a realidade humana com suas grandezas e miséria_s. ..
_
Des_se modo, se _1ne referi à dor e ao sofrimento dos
homens, foi para considerá-los desde a ética que constitui
- ou deve constituir -:-:- o fulcro do labor político. Quero
me referir, Sr. Presidd~te, ·a Um-a ·formà de sofrirriento" "que
eu_ classifico de social,_colet\~o~. ,, .---_. . . . __
_ .,
· Sün, nobres Senidores, social porque afeta a sociedade
em partes substanciais. Social, também, porque se contrapõe
ao índivíduo como ser isolado, e, de igual_ maneira, age no
aticado, num modo de -agir que eu diria: enderiiico: ---- ------Falo da miséria soêial, de um cancro que, enf nosso País,
ironicamente farto pela prodigalidade divina, coi'rõi, consome,
esfola e mata. para vergonha de todos nós que nos crem~
c.
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homens e mulheres responsáveis, membros de uma elite saciada e feliz.
Já não é, Sr. Presidente - não nos iludamos - essa
miséiia" literária que se expressa nas descrições da fome, das
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Seria preciso transferir o Plenário desta Casa ou da Câmara dos Deputados para os lixões urbanos, para as rodoviárias
dos migrantes, para as favelas miseráveis ou para as filas das
portas das fábricas para enxergar a miséria, para sensíbili:iar
os nossos corações, para fàzer de nossas consciências o guia
das nossas propoSlturas e dos nossos votos nas matérias legislativas?
Este Senado Federal não precisa dessa licença literária
para despertar o seu brio, o seu dever sagrado, Sr. Presidente.
Estabelecer uma ampla política de combate à pobreza
é, ao mesmo tempo que tarefa hercúlea, uma necessidade
premente dcf Governo. Mas essa política não é da responsabilidade única da aworidade pública, pois ela deve engajar.
em todos os "seus vetares de força, todos os segmentos sociais.
Essa política não pode e não deve ter o caráter assistenciálista, pois, antes que tudo, é à promoção do homem e
ao desenvolvimento de seu poder criador que ela deve dirigirse. Desse modo, devem ser privilegiadas as ações que visam
à organização da sociedade e à sua mobilização em prol do
combate a todas as formas vergonhosas de escassez.
É sob a tutela da participação democrática que se há
de_ implantar não uma politica assistencialista que desperta
a cobiÇa dós eternos aproveitadores, mas os programas e projetas de desenvolvimento social participativo.

doenças. da falta de instrução, da deseducação e da ausência
de qualquer instante de alegria e feli_cidade de U!J.S _poucos.
É mais- uma fOi:ffia enorme e dantesca dessas calamidades
que enchem os nossos olhos pelos andrajos da mendicância;
que ecoam em nossos ouvidos pelos gritos dos desesperados
e nos acicatam a consciência de políticos e representantes
do povo, pela tardança nas providências das inadiáveis soluções socorristas.
E essa miséria s-ocial reflete-se nos números verdadeiramente aterrorizantes dos _indicadores sociais, esses·marcadores sociográficos que atestam os abalos que convulsionam
a nação brasileira.
E pensar, Sr. Presidente, que a insensibilidade das elites
política e empresarial dessa terra promoveu esse verdadeiro
massacre da recessão económica à sombra da quadrilha que
assaltou o Estado, acrescentando à miserabilídade antes preocupante uma cota insuportável de desempregados, de doentes
sem hospitais, de crianças sem escolas e sem merenda, e um
sofrimento que nenhum homem pode aquilatar.
Enquanto isso, nobres Senado[es, sonegam-se impostos,
especula-se com a dívida pública nacional para extorquir do
Tesouro exaurido, elevam-se os preços abusivamente, e articUAo estabelecer um diagnóstico da miséria da pobreza
lam-se os mesmos abutres de sempre, as velhas e insaciáveis
no Brasil, não se inova muitO porque, salvo as nãturais variahienas, a acusar o Governo de perdulário, de malversador
ções regionais, o que ressalta é o mesmo conjunto de causas
dos dinheiros públicos.
econômicas e- políticas que resultam - por mais que se lhes
É perdulário, Si:. Presidente, o Governo que se vê obriadornem as interpretações científicas - do desamor e do
gado a pagar 2% de juros reais por mês a seus credores interegoísmo humanos.
Cumpre salientar, no entanto, que essa política de ações
nos? Isso representa cerca de um bilhão e meio de dólares
participativas de que o México se faz_ modelo para o Brasil
mensais ou cerca de 18 bilhões de dólares por ano.
a instâncias do Banco Mundial, não prescinde das ações legisDe onde vem esse dinheiro, Sr. Preside_nte? É do orçalativas e dos atas políticos do Governo, no ataque a suas
mento fiscal, que aos servidores públicos da União debita
apenas um bilhão de dólares ao mês.
. causas profundas que se expressam de modo mais visível nas
E quando esse governo sério e honesto do Governo Itadesigualdades de renda, na instrução pública e na estrutura
mar Franco propõe um aumento de arrecadação de cifra bem
de posse da terra.
mais modesta do que a que lhe é sugada, aliam-se esses inteNão nos iludamos, Sr. Presidente~ quanto à natureza políresses anti-sociais a líderes trabalhadores desavisados e oportica essencial do combate à miséria neste País. O Presidente
tunistas para enfieátar e afrontar, desavergonhadamente, as
Itamar, quanto a isso, tem-se revelado verdadeiro estadista.
melhores intenções que, graças a Deus, são a marca do nosso
Suas declarações recentes sobre a sonegação fiscal e o ato
Presidente.
corajoso por ele baixado revogando a vergonhosa disposição
E a miséria, Srtll e Srs. Senadore_s? E a fome das crianças?
legal relativa ao iffiposto de renda das pessoas jurídicas são
E os desempregados? Nada disso_ a eles importa -essa minoatestados inequívocos da vontade política patrocinadora dos
ria que tem suas crianças saciadas e felizes, que se trata nos
interesses da maioria.
melhores hospitais do Primeiro Mundo, que estuda nos melhoPor isso mesmo, nobres colegas, cabe ao Legislativo a
res colégios e univerSidades, que se farta nos banquetes dos
indelegável tarefa de secund~r as iniciati"(aS desse porte com
importados e supérflUos, que mora nas mansões urbanas- e
o imprescindível apoio e aperfeiçOamento. nas casas d_e revistas, e deleita-se nas fazendas e nos haras
O Senado há de estar atento a essas questões e trabalhar
diuturnamente para resolvê-las. Afinal, ele é formado por
de animais da melhor raça.
mulheres e homens que enxergam e agem para muito alêm
Parece que as crianças alheias, a multidão de velhos desassistidos, as mães desesperadas, nada têm a ver com eles.
dos interesses menores, pois, além da condição humana e
Miséria urbana e miséria rural, violência e criminã.lidade,
do ideal, preside as suas ·ações a natureza eterna de seres
espirituais.
---fome c desespero, doença e morte, sonegação e ausência de
políticas públicas são binômios cujos termos não se podem
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
separar.
a palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
Já não há como, Sr. Presidente, diante da gravidade do
O SR. MARCO MACIEL (PFL- J'E.Pronuncia o. sequadro social brasileiro, pniticar a velha política de remendos
que se satisfaz em ir amenizando, aqui e acolá, os focos mais guinte discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, sob
graves dos problemas sociais. É que hoje eles são generali- a COorder-.:1ção da Associaçã0 Brasileira dos Centros de Diálise
zados, atingem todo o espaço nacional, estão em nossa porta, e Transplante, realizou-se, no dia 30 de março último, em
Fortaleza, o Fórum Internacional Saúde-EducaçãoT
em nossos corredores.

e
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Visou o Fórum à discussão de uma proposta de Política
Integrada de Atendimento ao Paciente Renal CrôniCó~-fOrrpu
lada pela Associação, com a participação de Outras sociedades
médico-científicas envolvidas na assistência aos pacientes renais crônicos. O mesmo evento, no âmbito_ da proposta de
política para o setor, estudou medidas e atas normativos para
beneficiar a população de pacientes assiStidOs, iri'fplantar um
sistema efetivo para melhorar a qualidade _e o .controle _do
tratamento, bem como _resgatar a sit.uação dos hospitais de
ensino do País e faVO-recer a produção_de medicamentos nas
farmácias-escola.
Muito oportuno, Sr. Presidente e Srs . .Senado.rfiS. o Fórum de Fortaleza, para estudar um setor da saúde que interessa
a sígnificativo número de brasil(!iros, COil_s_iderando-se os doentes conhecidos e tratados_ e os descol)hecídos que padecem
em silêncio, porque sem condições de arcar com 9S cu~tos
dos cuidados terapêuticos e curativos.
_ -· .. -·~- _ ___
-.
Aproximadamente vinte mil pacientes portadores de insuficiência renal crónica (IRC) encontram-s~. hoje, e~ tratamento dialítico no Brasil. Jsso significa que há cento e trinta
e cinco pacientes em tratamento por milhão de habitantes,
em nosso País. É u.m número bastante infer~or i!Jn);-elaçclo
a outros países da América Latina. Na Argentina, são duzentos pacientes poi" milhão de habitantes: no Uruguai, trezentos
por milhão. Nos países do primeiro mundo, os doentes em
tratamento dialítico são em maior número: setecentos e cinqüenta por milhão, no Japão; quinhentos e setenta por milhão
nos Estados Unidos_ e trezentos e cinqüçnta na Alemanha.
Em se tratando de _Brasil,_~rno já mencionei, é preciso
considerar que significãtiva parcela de doentes não tem acesso
ao diagnóstico e, conseqüentemente, ao tratamento,_Não e~is
tem dados ofici:üs, mas Calcula-se que varia de trinta a oitenta
o número de casos novos por milhão de habi:tante_s_ a __çada
ano. Da mesma forma, não existem dados gerais relativ~t.mente
à morbidade e mortalidade dessa população.
Um pouco mais alentador é o quadro no que s-e refere
aos transplantes renais. Realizam-se no País cerca de mil traç.s, plantes renais por ano, o que corresponde a s_ew pacientes
por milhão de habitantes. Apesar de ser um panorama mais
animador, ainda assim, está aquém do aten-dimento realizado
'no- Uruguai, com .treze transplantados por milhão; doze por
milhão no Chile; vinte em Cuba, e aproxim.tdamente de trinta
a quarenta transplantados na Europa e nos Estados Unidos.
Em termos. .de custos, o tratamento com. diálise r~pre
sentou um custo de duzentos e vinte milhões. de dólares._em
1992, enquanto que, com transplante renal, fofam gastos dez
milhões de dólares. Nesses valores, não est~o _iQduídas as
despesas do segmento ambulatorial pós-transplante c das_ medicações especiais nos dois procedimentos.
Toda_s essas _constatações apontam para a necessidade
do estabelecimento de uma política global de assistência a.o
pacie·nte renal crônico. A ineXistência hoje dessa política constitui fator determinante _de um elCIJ.CO variado de dist~:>rções,
como, por exemplo, a incorporação à doença de uma gama
razoável de morbosidade, tais como a doença óssea, hepatites,
complicações decorrentes de hipertensão não controlada, hipersensibil_ização contra antígenos do sistema HLA, por falta
de acoplamento ao tratamento de uma adequada assistência
farmacêutica.
Concluindo, Sr. Presidente c Srs. Senadores. presto meu
apoio as ações da Associação Brasileira dos Centro_s de Diálise
e Transplante e das demais sociedades médico-científicas para
estabelecer e apresentar subsídios para uma política integrada
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de atendimento ao paciente renal crónico, abrangendo os setores do transplante renal, do tratamento dialítico e da ass\stência f~rmacêutica ao paciente portador de insuficiência renal
crônica,
Esperá que esses subsídios se convertam em atos normativos das autoridades do MinistériO--da:~ Saúde-, pois contêm
matéria de releva_n_te interesse da sociedade, de modo especial
daqueles que padecem dos mais variados tipos de deficiência
reilã[ - ·Agradeço ao Dr. Amaro _Andrade e ao Dr. Paulo_ Sette
a gentileza que tiveram de enCãrhiiiha:r-me um exemplar de _
"POlítica Integrada de Atendimento_aQ Pacierlte Renal Crónico", elaborado pela ABCDT, presidida pelo Dr João Carlos
Biernat, um competente estudo sobre o problema que abordei,
acompanhado de propostã consistente de política para o setor.
Era o que tinha a dizer!
. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) Concedo a palavra ao nobre Senador Odacir Soares.
O SR: ODACIR SOARES (PFL- RO. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr<" e Srs. Senadores, deu
entrada em meu Gabinete, na data de 20 do corrente, um
documento respeitoso e não menos--veemente, subscrito pelos
funcionários públicos do ex-Territó_rio Federal de Rondôgia,
contendo duas reivindicações que reputo das mais legítimas
e justas.
A primeira delas refere-se à elevação da Gratificação
de Atividade.Executiva (GAE de 80% para 160%, pretendida
e pleiteada por esses servidores, sob invocação do princípio-de e.qüidade, já que, segundo alegam, nada justifica o tratamento discriminatório dispensado aos servidores públicos federais, graças ao qual a uns se concede a Gratificação por
Atividade de 160%. a outros, a de 80%.
_Com razão indagam os signatários, se, às vezes, os que
menos recebem, trabalham até mais do que aqueles que rriã.is
recebem?
A segunda reivindicação dos honrados servidores d,o exTerritório de Rondônia, diz respeito ao benefício do vale-refeição ao qual eles ainda não têm acesso, embora se saiba
que_seus colegas da SAF -Secretaria da Administração Federal,- dele se beneficiam, desde janeiro do corrente ano,
Sr_ presidente, quero consignar, nesta tribuna, o mais
irrcstríto apoio a ambas as reivindicações.
Mas, na medida em que a voz de um Senador da República possa, às vezes, ser ouvida no Palácio ~_o Planalto, apelo
ao Presidente Itamar Franco para que dê cumprimento à promessa ·que, segundo alegam os servidores públicos de ~ond_?
nia~ele teria feito, de elevar de 80% para 120% a Grauficaçao
de- Atívidade Executiva, tão logo fosse aprovado pelo Congresso o Projeto de Ajuste Fiscal.
No que diz respeito ao beneficio vele-refeição, responsável que fui pela iniciativa que deu origem à Lei n" 8.460,
de 17 de setembro de 1992, que instituiu o auxílio-alimentação
aos servidores civis dos órgãos da Administração di reta, autárquica e fuhCiOnãl, reitero com maior ênfase a solicitação que
já fiz à Ministra Erundina, em Ofício a ela endereçado, em
14 do corrente, no sentido de adotar as providências mais
-ágeis e mais eficazes, para que os funcionários federais_ do
ex-Território de Rondõnia não apenas tenha acesso imediato
ao benefício do vale':"refeição, mas, também, que o tenham.
com efeitos retroativos 3. janeiro do ano em curSo, atendendO
aos imperativos da eqüidade.

Abril de 1993

DIÁRfCTDO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

É o que posso Jazer, Sr. Presidente, para que-O SrtêndOnão abafe a voz e os reclamos dos funcionários públicos fedeR
rais do ex-TerritóriO de Rondônia.
- -- -- -
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·
O SR. PRESIDENTE Chagas Rodrigues) ...,.·concedo a
palavra Senador Júlio Campos.
_
____ -

O SR. JÚLIO CAMPOS(PFL ·.c:: MT. Pronuncl3 o seguin- _
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Chagas ROdrigues) Comido a pate â-iscurso.)- Sr. Presidente, Sr•s e Srs. Senadores, recentelavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
mente, o Sr. Ministro da Previdência Social instituiu grupo
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT _ SC. Pronullcia 0
de trabalho, composto por técnicos dos Ministérios da Previseguinte discurso.) -:-:-Sr. presidente; s~ e SrS~ Seriàdoies,
dência Social, do Trabalho, da Saúde, da Administração e
a demora para a nomeação dos cargos federais nos estados_
do Estado Maior das ForçaS Armadas, para-estm::lar e elaborar
tem produzido de um lado, desmandos, de outro-uma quase
uma proposta de reforma da legislação sobre _acidentes de
trahalho. De acordo com o próprio Ministro, segundo noticiatotal paralisia nas funções que lhe cabem.
-Agora, recebo do Sintrafe§.C a n9 ta de denúncia e r~púdio, _ ramos jornais, o ·•atual sistema está falido, com conseqüências
cuja transcrição nos anais da Casa venho a _requerer.
desastrosas" para os trabalhadores brasileiros e para o País.
Tfãfa-se de um ato autoritário, para não-dizer atrabilário,
A atual disciplina da matéria não estabelece iõ.Ce-ntivOs
de uma transferênciã _ aléin de- tUdo ilegal _de urna servipara as empresas que adoram medidas preventivas, nem punidora da LBA/SC _ Silvana Gi'3.ciosa Werlich _que é objeto
ç-õcs para aquelas que são negligentes._"' A;:s alíquotas são cccentral da nota do Sindicato.
brac:J.as por igual e ficariiossempre cor_rendO atrás do acidente_
já acontecido, cm vez de -evitá--lo, como é ferto enl oUiros
Alio minha voz nesta tribuna para coriâenar as ·aÇões
paísc::."- afirmou o Ministro.
das atuais dirigentes da LBA/SC, para formular meu protesto,
De fato, Sr._ Presidente e Srs. Senadores, ãpesar de a
e reclamar do Governo a imediata substituição da atual admi- Constituição de-1988 apresentar vários_ dispositivos referentes
nistração da entidade em Santa Catarina, não somente por- - à questão no Capítulo I f - Dos Direitos SOciais -, pouc-as
causa desta transferência punitiva e meramente política, corno iniciatiVas concretas foram realizadas nesse setor.
pelas reiteradas denúncias de irregularidades. Além, é_ claro,
O Brasil, quer pe_Ia inexistência ou caduciqa_dc das leis,
quer pela desídia do empregador ou pelo desleixo do operário,
do fato mais n0t6fió- de que a atual direção da LBA/SC é
ainda do governo deposto por corrupção do Sr._Collor.
seja por aplicação imperfeita das normas ou pela falta de
É a seguinte a íntegra da nota do Sindi-cato dos Trabalhafiscalização. ocupa atualmente o::. p-rimeiros lugares entre_ os
dores no Serviço Público Federal no Estado de Santa Catarina
países do mundo. no que diz respeito a acidentes de trabalho.
No Estado de São Paulo. em 1989, de acordo com as
também assinada pila Associação dos Se~idoi-eS da LBA/Sé
A
· ~ N ·
estatísticas puhlicadas Relo Instituto Nacional de Seguridade
e s_sociaçao aCional dos Servidores da LBNregião Sul:
Social, ocorreram 420.523 acidentes de trabalho. Em 1990,
foram 300."000. Houve uma diminuição sign"iricatiVa, apesar
DOCUMENTO A QUE SE REFERE' OSR..ivELS.ON WEdç o o.úmt!ro ser ainQa_~xcessivamente alio. Seria mais signifiDEKIN EM SEU DISCURSO:
- cativo ainda se essa redução fosse resultado de um maior
investimento na segurança e salíde dos trabalhadores. InfelizNota de DenúnCia e Repúdio
mente, não é assim. póís o número -de mOrtes. percentuafOs SeVidores da LBAfSC reunidos dia
Assemment~. nãOdimihuiu. Segundo dados da Organização lnternabléia Geral, oonvocada pelo SINTRAFESC e ASSELBNSC,
.
cional do Trabalho (OIT). puhlicados em 1987. no Brasif.
deliberaram, por unanimidade, por denunciar e repudiar a
ocorre uma morte para cada 215 acidentes de trabalho, conti-a
atitude da Superintendente da LBN.SC Célia Ranzolin. que
uma morte l.!m cada 1.101 acidentes na Finlãndia.
mais uma voz desrespeita a ConstitUição Federal e as instancias
As e-statísticas fornecidas pelo Instituto Nacional de Segudemocráticas dos servidores, punindo com uma transferência
ridade Social e pelo Anuário da OITinformam que, em 1991,
a servidora Silvana Graciosa Werlich, dirigente sffiâicallegitino Brasil, morreram 12 trabalhadores por dia, vitimados por
mamente eleita.
acidentes de_ trabalho. Essa _cifra re-pre-sentou 372 mOrtes por
Tal ato fere, a ConstíhiiÇão Federal_ e Legislação espedmê_s, 4.513 por aho. Os aCidentes registrados ness_e_ mesmo
fidiâos Servidores Públicos Federais, que garantem a _permaano atingiram o total de 640.790. Dos sobreviventes, 20 mil
nência dos sindicalistas no loCal de trabalho onde foram elei- trabalhadores ficaram inválidos por mutilação.
tos.
Levados os dados ao Ministcirio do Trabalho, este confessou-se impossibilitado de realizar um conrrolc mais sistemático
Nota:se que, obdecer às leis. notadamente as que.dizem
e rigoroso porqu_e possui, para todo o Brasil. apenas dois
respeito ao trato da coisa pública, não faz portanto do dia-a-dia
mil fiscais.
da atual adrninistração"--'da LBA/SC Célia Raii:Zolin/Lenita CaEm 1<J\>2, segundo levantamento realizado pelo MiniS: valcanti, que por expediente escus:os ou "plantando" infortt!rio da Previdência Social, a partir de benefícios pagos a
mação falsas na imprensa com fins Cleitoreifos, visando mantrabalhadores afastados por mais de quinze di3s, em cons-eterem-se nos cargos, praticam irregularidades como o pagaqüência de acidentes, 500 mil brasileiros sofreram infortúnios
mento à creche fictícia do conjunto HabitacionÇtl_ Panorama
no trabalho.
_
ou compra de cestas básicas em uma loja de claçados e outras
Em dezêmbro de 1992, em ReCife", durante a discussão
corrupções já denunciadas pelo Sindicato.
de um programa de saúde para o trabalhador brasileiro, a
SINTRAFEC - Sihdicato dos Trabalhadores no Serviço
Secretaria Nacional de Vigilância Sariífáiia apresentou dados_
Públioo Federal de Santa Catarina.
-· ··
que revelam o çlescaso com que o Brasil trata os seus trabalhaASSELBAISC- Associação dÕs Servidores a LBAISC
dores: nos últimos 20 anos, a falta- de segurança no trabalho
ANASSELBA __:.--Associação NaciOnal dos Servidores
causou 90 mil mortes cm 2::> milhões de acidentes. Conforme
da LBA - Região Sul
os da-dos da Seçre!aria, Cm nosso País, em cada 20 mil aciden-
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tes, morrem 70 pessoas, uma proporção 410% maior do que
a registrada na Itália, onde, em igual número de acidentes,
as mortes não ultrapassam a quantidade de quinze.
. Embora os números sejam já preocupantes, na verdade,
a Situação é ainda pior, pois o Ministério do Trabalho não

recebe os. dados todo_s da realidade .Pas desgraças, porque
o_ fluxo da Comunicação de. Acidente de Trabalho (CAT)

nao acontece_ de acordo com q-que determina a lei, -em grande

parte dos casos. Com a implantação do Sistema Único de
Saúde (SUS), os hospitais que prestavam atendhneilto aos
~cidentados passaram a receber menos por esse serviço, por
1ss<:' perderam o interesse_ na emissãO-da Co.Iriunjcaç~o ds:
Acidente de Trabalho e os próprios trabalhadores, em boa
parte, não se preocupam com esses aspectos.
Há, também; ·outras razões como, por exemplo, a subnoti~
ficação,-_procedfmento segi.mâo o qUal as empresas não regis~
tram actdentes_, para proteger~se, inclusive, da estabilidade
de doze meses que o empregado adquire após o décimo quinto
dia útil de afastamento.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o p~nÕràmã. ~Presentado
atr_avés dessas rápidas inforrnaçõe_s é triste para-o nosso País,
pots, na ~erdade, os dados_ tr_adu_zem uma a_titude~de profundo
desrespeito para com a pessoa do trabalhador. Nãó -é S6nlente
o salário que avilta o nosso trabalhador. A desconsideração
dos seus mais elementares direitoS de segurança e saúde tam~
bém o degrada, reduzindo-o a simples instrumento de traba-:.lho, abstraída sua natureza de pessoa humana.
O trabalhador não tem um eficiente sistema preventiVo
contra· acidentes e, quando acidentado, não tem assistência
adequada, apesar de_ a_Preví_dên_c_üi Social gastar, por Inês,
cerca· de 620 bilhões de cruzeiros no atendimento aos feridos
em aci-dentes de trabalho.
É urgente a iniciatiVa:' dos Ministérios citados ~o sentido
de elaborar uma proposta de atualização e melh-oramCnto
da legislação sobre a matéria. Louvável, particularmente, a
pretensão de dar às novas normãs um caráter mais J)feveritivo
do _que de punição. Os acidentes devem ser prevenidos, por
meio ~e uma política séria contra__afos e- sítuaçõ~s iruªSuras ..
através de uma política adequada de estímulo ao desenvolvíinento- de tecnologias apropriadas à geração de instrumentos
que evi~e.m poluição ambiental, à implantação de programas
de quahftcação profissional. à contratação pelas empresas de
profíssionais capaCitados na área de segurança e saúde__ do
trabalhador e â estruturação de eficiente Sistema de fiscalização. $6 assim O--Brasil assumirá um çompOrtamento moderno de respeito e valorização do seu trabalhador.
Era o que tinha a dizer!
O SR_ PRESIDENTE (Chaga> Rodrigues)~- Conceâo
a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr~s __e_Srs. Senádores,
de acordo çom as conclusõ~s das N~ç.ões Unida~ s~bre o ·:Desenvolvimento Humano", a primeira prioridade em educação
para os países em desenvolvimento deveria se~ a estrutu~ação
de um sistema bem organizado de escolaridade básica e de
uma Universidade eficiente, voltada para a realidade do_mercado através da ado_ção de cu_rsos práticoS.
O sistema educacional brasileir_o não supor~a mais a proliferação de carrein,ls iQ.eficientes e sení. nenhuma_ utilidade para
o desenvolVimento ec_o_ndn:Úc9. ba mesJOã -maneira, não é
. mais possível manter o númerO exorbiiafi:~e_ de vagas p~ra'
tais cursos. Eor outro lado, não _se justifica mais que __uma
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elite de estudantes_pertenc_ente ao patamar superior da sociedade nada pague nas Universidades governamentais~ Os grandes prejudicados _por essa_regal~a injustifi_càvel são as-camadas
pobres da populaÇão, que não têni 3.ceSsõ ãos bançQs un,i_yersitários porque não podem pagar seus estudos.
·
Ao lado _dessa enorme distorção,_ que precisã~ acabar~ a
educação superior brasileira convive com uma grande defíciê-n~
cia curricular_~ com uma burocracia extráv'agáhte, tom um
sistema de pesquisas praticamente falido, C<?m gran-de parte
do seu cor_po docente desatualizado, sem ser submetido a ..
qualquer tipo de reavaliação temporáriã dos- seus cánhe.cime_ntos e protegido por uma estabilidade que, no fundo, só
leva à acomodação, ao desestírnulo .e __à queda da qualidade
do e'nsino.
_ ___ _
Sr. PresldeOte, Srs._ Senadores, iÚeli~mentt!~ em· nosso
País, em matéria de educação, continua valendo muito mais
o culto ao status_ou efeito "demonstra!;ão'\ atr;ivés_d~busca.
paranóica por um "diploma universitário". Em -m_eio a esta
.corrida, não imp.orta~ a qualidade da escola, o título, o nível
do curso ou as posSibilidades de trabalho na áre-ã e-sCOlhida
sem falar na vocação que na maioria dos casos né-m existe: O que conta mesmo é apenas o-- "anel de dotitor". Como
já _disse, são cursos_,_ de maneira ger;;tl, completamente dispensáveis e de baixa qualidade. O que é mais grave em tudo
isso-é que o próprio Estado inc_enti_va essa_ «corrida louca"
em óuscã do "título universitário" tão almejado.
Ã realiâade do ensino no Brasil é a cópia fiel das enormes
contradições e distorções que caracterizam a nossa política
educacional como um todo. O quadro educacional brasileiro
é triste, melancólico e vergonhoso.
Daçlos recentes_ comprovam que o sistema de educação
nacio_nalé um verdadeiro deSastre.-Não existe_ realmente política nacional de educação. e o sistema é completamente dominado pelo paternalismo, pela improvisação, impregnado pela
corrupção acentuada que existiu no governo desastrado do
,Sr. Fernando Collor, e que agora o Presidente Itamar Franco
e o Ministro Murílio Hingel, procuram salvar do caos.
O Brasil continua sendo um País de_analf&.betos. Do ponto
de_ vista funcional, quase metade da população brasileira é
~uncionalmente analfabeta, ou seja, quase 75 milhões de pes· --soas encontram -se nessa categoria.
No que se refere aos salários, na Região Nordeste, por
exemplo, a média salarial, em 1986, dos professores em início
de carreira, era de 2,3 salários mínimos para quem tiV_esSe
curso superior. Em caso contrário, o salário inicial era de
. 1,4 salári~ ri:tínirno.
O Brasil precisa r~ãirrlente de um grande choque parávencer a grave desagregação do sistema _e_du!=acion_al. Pm -ver- ~L
dadeiro plano naciõnal de educação passa necessariamente
pela valorização da sala de aula_, pelo interesse pela escola
com_o }J)cus central da educ_aç!io, pela valorizaçâo e formação
do·-·profesSor, p'ela pesqUisa educado_nal, e, sobretudo, pela
alQ_cação dos recu~C?s_dispOrlíveis erri Obras que tenham reternó asSêguradO-sob o poiito de Vista~eâtica:cfollal. São. crimes
co·ntrã a educação e contra o futuro do País o desperdício
e a aplicaçáo de recursos êm iniciatiV"a:s~Completamente medío~
cres -e- com- objetivo_S:-duvidoSOS.
.Sr. Presidente., Srs. Senadores, a comunídãde cient(fic_a
hrasileira, uniV-ersliãrios C prOfessores, estão perplexos diante
do quadro de extremo abandono em que se enco_n_tr<!rn_a UniVersidade e o desenvolvimento da ciência e da tecnologia no
·País: Ãs -Universidades estão Se degradando, os profc!ssores
estão- recebendo salários baixos, as pesquisas iinpo"rtantes es-
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tão parando por falta de recursos, a qualidade do ensino bási-

co, técnico e universitário está eilf Oíveis- vergOnhõsos, e- onúmero de bolsistas no exterior não ultrapassa a casa_dos
2.800 em todas aS especialidades.
O Brasil inteiro está gritando pela salvação do ensino
básico e do ensino universitário e pela recupera.ção da-·peSquisa
científica no Pais. O Gõv_erno Itamar, de maneira Séria, está
tentando, com enormes dificuldades, superar a fase negra
que a cultura e a educação viveram na época do famigerado
governo Collor. Vale ressaltar que cm dois anos_~ meto do
governo que terminou, -o sistema educacionãf e a cultura brasileira sõfreram jurúos -um- dos maiores retrocessos da história.

Na última reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso daCiêncíã {SBPC)_, o Presidente dO encontro, Professor
EniO Candotti, acusou o Governo Collor de Mello de ter
destruído os institUtos de pesquiSa. Não se d-ispunha de qualquer política de ciência e tecnologia parã o- País. Segundo
o Professor Candotti, o Con-selho Nacional de Pesquisas
(CNPq) teve de suspender. por falfa total de recursos. a aprovação de inúmeros projetas importantes de pesquisa em áreas
vitais para o nosso desenvolvimento.
Em nota divulgadã no fin~l do enccihtrõ~- a SBPC. além
de considerar como gravíssiina a situaÇã_o -§a--!Jni~ersidade
e da pesquisa científica no Brasil, ·mostrOU-que os poucos
recursos existenteS IOram gaStos em programas desencontrados.
Naquele instante,_ o Presidente do CNPq afirmou que
2.406 pro} e-tos aprovados em maio de 1991 ainda não tinham
sido iniciados e o·s- débitos já somavam US$81 ,5 milhões. É
impo-rtante ressaltar ainda que a Secretaria de Ciência e Tecnologia teve um orçamento de Cr$1.087 trilhão para o ano
de 1991 e no entanto recebeu apenas pouco mais de Cr$240
bilhões.
Sr. Presidente. Srs. Senadores, a elite pensante brasileira,
aquela que se preocupa verdadeiramente com o futuro do
Brãsil, precisa se organizar para· reesthJ.turar a sociedade e
preparar o País para a entrada no século XXI. No mundo
em modernização permoanen:te, quem contíOla o futuro é quem
organiza com eficiência o saber e coni competência a sua
política de desenvolvimento.
Reconheço plenamente que a crise de nossa ciência e
de nossa Universidade hoje é a crise do País como Um todo,
e é também a crise de nossas elites. A preocupação-é~ portanto,
natural. Se não houver urna reaçáo imediata dos homens sérios
que estão compondo a equipe do Presidente Itamar Franco,
dos_ professores que estão nas Universidades e nos Institutos
de Pesquisa, das entidades representativas da sociedade, dos
partidos políticos e do Congresso_Nacional, por mais que nos
empenhemos, levaremos no mínimo 20 aiios para chegarmos
onde estão, hoje, em matéria de _conhecimento cientifico e
tecnológico, os Estados Unidos. a Alemanha Ocidental e o
Japão.
A degradação de todo o sistema educacional brasileiro
é tãmaiiha, que as soluções para o problema têm que ser
rápidas e, sobretudo, baratas. Por isso, o -Governo deyeria
partir imediatamente para recuperar o parque escolar que
está em grande parte destruído, elevar o nível do ensino básico
através de cursos de treinamento e atualização dos professores,
adaptar os currículos à realidade social, pagar salários decentes
paratm:=en-tivar o ·exc"rcfdo do magistério, aumentar o número
de vagas através da construç-ão de novas salas de aula, fechar
as escolas improdutivas. garantir a merenda escolar e a distribuição de material de ensino aOs 3.lunos carentes, aumentar

as verbas. destinadas ao ensino básico e reestruturar totalmente
o sistema universitário. ESSas são as premissas elementares
para o fortalecimen!_o e p_~ra a reclJperação do-ensino de base
em nosso País e para combater eficazmente o analfabetismo,
a enorme evasão escolar e a baixa qualidade do ensino público
e privado em todos os níveis.
O caminho que precisamos trilhar. até cht!'garmos a esta
passagem. é longo e tortuoso. Sei que muita gente está pensando assim. São pessoas de todas as categorias sociais e das
mais diversas ideologias. ExiSte-uma consciência (iuase-unán.ime de que não podemos sacrificar mais o nosso desenvol~
vimento e os investimentos que precisamos realizar urgentemente para elevar_ o padrão de vida do nosso povo. De uma
forma ou de outra, tudo isso tem que mudar.
Não queremos mais que o Brasil continue transitando
na contramão da história.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presidência vai enCeirãr OS trabalhOs. convocando uma sessão extraordinária, a realizar-se hoje, às 18h30min~ _com a seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Cânlara
n• 3, de 1993 (n' 965/91. na Casa de _origein), de iniciaiiva
do Presidente da República, que institui normas gerais sóbre
desportos e dá outras providências, tendo
PARECERES; proferidos em Plenário, Relator: Senador
Ronaldo Aragão:
_ _
_
- 1? pronunciamento (sobre o Projeto): favo~ável;
- 2~ pronunciamento (sobre as Emendas de Plenário):
fã.VOrável às de n~ 8 e 9, 42; con:tl-ário' àS-ode nrll 1 a 7, 10
a 17; apresentando as Emendas_n"" 18 _a 41, do Relator.
-20FÍCIO N• S/32, DE 1993
(Em regime de urgência, nos termos ·do art. 336, c do
Regimento Interno)
9
OfíciO n S/32, de 1993, através do qual o Governo do
Estado de Mato Grosso do Sul solicita autOrização do Senado
Federal, para repassar sessenta e três milhões e quatrocentos
riiil dólares norte-americanos à Empresa de Saneamento do
Mato Grosso do Sul - SANESUL. do montante autorizado
pela Resolução n"? 47, de 1992, do_Senado Fed_eral, no valor
de duzentos e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos~
(Dependendo de parecer.)·

-3REQUERIMENTO N• 371, DE 1993
Votação, em turno único, do Requerimento n" 371, de
1993, do Senador Gerson Cainata, solicitando, nos termos
regimentais, a tiamitação conjunta dos Projetes de Lei d,_a
Câmara n" 62, de 1991, e 95~ di !992, com o Projeto de
Lei do Senado n"? 67, de 1992, por tratarem de_ matérias que
versam sobre o mesmo assunto.
__ O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está <;_ricerrada a sessão. _
(Levanta-se a sessão .às 18 horas e 5 miiiuto.s-1

.
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Ata da 72a Sessão, em 29 de abril de 1993
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura_
EXTRAORDINÁRIA
Presidência do Sr. Chagas Rodrigues

PARECER
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

PARECER N• 123, DE 1993

Da Comissão Diretora
Albano Franco _ Alfredo Campos _ Almir _9abriel __ Bcllo
- - Redação final da Emenda do Senado ao Projeto
Parga _ Beni Veras_ Carlus De:~Çarli _,Carlos Pattocinio _César_
__de L.ei_da Câmara,.. 83~<1e 1991 ("' 2.065/89, na Casa
Dias _ Chagas Rodrigues _ Cid S.abóia de Carvalho_- Dario •
de origem.)
Pereira _ Dirceu Carneiro _ Divalçl.p S~ªgy ..... Elcio A~ vares _
Flaviano Melo _ Francisco Rollemberg _ Garibaldi A~yes Filho _
A Comissão Diretora apresenta a redação final da EmenGerson C<Una_ta __ Gilberto Miranda _ Guilhenne Palmeira __ da do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n" 83, de 1991
Henrique Almeida_ Humberto Lucena _ Hydekel Freitas_ Irani (n,. 2.605/89, na Cas_a de_ origem), que isenta de tributos a
Saraiva_ Irapuan Costa Júnior...,.,_ ~arbas Pass.arinho _ João __,Çalmon remessa de valores para o exterior. quando destinada_ a c_ustear
a transladação de corpos.
-João França .... Jôrias_Pinhe!fo- !2~phat Marinho- José Fogaça
Sala de Reuniões da Comissao~ 29 _Oe abril de 1993. - José Sarney - JÇi.li9 Campos - Jutahy Magalhães_ - Lavoisiiú:: Chagas Rodrigues, Presidente - Lucídio Portella, Relator
Maia- Levy Dias-- i..Ouiival Baptista- Lucídio fortella·....,. Luiz __.,..-- Beni Veras- Carlos Patrocínio.
Alberto Oliveira __ Magno Bacelar _ M<l,nsueto de Lavor.- Márcio
- ANEXO AO PARECER N' 123; DE 199'3 .
Lacerda _ Marco- Mac!el _ Mã_I).o c6va:!r-:._ _Ma~ro Benevides _
Moisês Abrão _ N_al;lor Júnior _ ~-elson __ Çam~irg,~.., _NeJson
RedaQ"io final_ !la Emenda_ do_ Senado ~o :Pr~j_eto
Wedekin _ Ney Maranhão _ Ney Suassuna _ Qdacir Soares _
de Lei da Câlllara n• 83, de 19'91 (n• 2.065/89, na Casa
de origem), qUe isenta de ti;butos _a remess-a· de vãtorfs:
Onofre Quinan _Pedro _Simon _ Pedro 'feixeirã ....,._Rachid Saldanbà
para O_exterior, qôãndo destinada-a custear a translaDerzi _ Raimund_o Urã _ Ronaldo Aragão _ Ronan Tito _ Rily- _
dação de corpos.
· ··· ·
Baeel-"ar .:.-V-almir Gaffipelo-;.:.-_-Wjlson Martins-.--=
- - O-

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A lista de
presença acusas o comparecimento de 62 Srs. Senadores~
Havendo número regimental, declaro aberta a s~ssão.
Sob a proteção__de De:!.l_~. iniciamo_s no_§sos trabalhos.
O Sr. _1<> Secretário procederá à leitura do Expedient_e.
É lido o seguinte
-

EXPEDIENTE ..

__

"f-

_

Emenda No I
(Corresponde à Subemenda n' 1 - CAE)

.
. --'á nova redação ao art. 2~ do Projeto:
"Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de _sua
publicação."
_ O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues):..:_ 0 Expente lido vai à pUblicaçãO.
---Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1\'
:retário.
--

É lido o seguinte

MENSAGEM

REQUERIMENTO N•-415, DE 1993

~equeiro, nos-termos dos artigo's 50,§ 2~ da Constituição
ral, 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal,
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
st __:l_s_olicitadas ao E~celentíssimo Senhor.Mlnistro__de_E$taRestituindo autógrafos de projeto de lei sancionado:
dc. a Indústria) do Comércio e do Turisrno~-a~ seguintes
N• 168, de 1993 (n" 223/93, na origem),_ de 30 do corrente, _ infL naçÇes:
referente ao Projeto de Lei de Conversão D" 4, de 1993, que
-quais os saldos globais das-_disponibilidadeS finandispõe sobre a abertura de crédito extraordináçjo ao Orça- _çeir. do ~~stituto Nacional d~ Propriedade Industrial no últimento da União para os fins que especifica, e dá _o_utras provimo a dos meses de .setembro de 19.92.~- mª~;ço de 199?; ~
dências, sancionado_ e transformadp na Lei no_ 8. 651, de 28
--:-_quais os valqres globais aplicados no sistema finande abril de 1993.
cei~Q _p_elo órgão referido ~o -!.tem 1, no curso dOs ~~ses d~

..

·'-

"-;,-
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setembro de 1992 a março de 1993, quais as instituições financeiras responsáveis pelas aplicações e as_ respectivas espécies
de aplicações;
3 - qual a rentabilidade de cada uma das aplicações mencionadas no item anterior e quais os valores auferidos em
cada operação.
-

Justificação
Pretende-se com o presente Requerimento obter dados
acerca das reais disponibilidades do Instituto Nacional de Propriedade fndustrial e das eventuais aplicações realizadas pelo
supracitado órgão no sistema financeiro_.
As informações em questão revestem-se de grande relevância para que se possa analisar a administração e a política
financeira adotada pelo Instituto Nacional de Propriedad_e
Industrial - INPI.
O Requerimento em pauta acha-se- embaSa"Jo nos dispositivos já mencionados no corpo do docurricnto c na regra
jü1idica contida no inciso X dO artigo 49 da Constituição Federal, que confere ao Congresso ~acional competência para
exercer a fiscalização e o controle dos a tos do Poder Executivo,
incluindo aqueles praticados pela administração indireta.
Sala das Sessões, 29 de abril de 1993. -Senador Gilberto
Miranda.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O requerimento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos
do Regimento Int..:rno.
__
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1\'
Secretário.
O requerimento está devidamente instruído com a~cstado
médico previsto no art. 43, inciso L do Regimento Interno.
É lido e _aprovado o seguinte.
REQUERIMENTO N' 416, DE 1993
Nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno,
requeiro seja considerado de licença para tratamento de saúde, conforme atestado médico anexo, os_ dia_s_ 2, 5, 7, 12,
13, 16. 19, 20, 22, 23, e 26 de abril.
Sala das Sessões, 29 de abril de 1993.- Senador Alfredo
Campos.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -:-Aprovado
o requerimento, fica concedida a licença solicitada.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
O requerimento está"devidamente instruído com atestado
médico previsto no art. 43. inciso I, do Regimento Interno.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 417, DE 1993
Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do art. 43 do Regimento Interno
que minhas ausências nos dias 6 7 12 16 19 20 22 23
e 26 de abril de 1993, s_ejam transfor~adl.s e~ lic~nç~ autorizada por motivo de saúde, conforme atestados médicos em
anexo.
Atenciosamente,
Brasília, 29 dt! abril de 1993.- Senador Iram SaraiVa.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)_:_ Aprovado
o requenmento, fica concedrda a licença solicitada.

Sobre a mesa~ reqüeríin"eOfOs
1" Secretário.
- --

-que

-
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serão lidos pelo Sr.
-

São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 418, DE 1993
Requeremos urgência, nos -termos do art. 336, alínea c,
do R"egimento Interno, para o PLC n-'il 68, de 1993, que "acrescenta parágrafos ao art. 27 da Lei n" 6.662, de 25 de junho
de 1979, que dispõe sobre a Política Nacional de Irrigação,
e dá outras providências''.
Sala das Sessões, 29 de abril de 1993. -Senadores Marco
Mã.ciel- Mauro Benevides- Jonas Pinheiro- MareiO Lacerda - Ney Maranhão.
REQUERIMENTO N• 419, de 1993
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, "c", do
Regimento Interno, para Ofício "S" 30/93
Sala das Sessões, 29 de abril de 1993. -Senadores Sepiri·
dião Amin- Mareio Lacerda- Ney Maranhão - Mansueto
-de Lavor - Odacir Soares.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Os requerimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na forma
do art. 340, inciso II, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -

Passa-se

à

ORDEM DO DIA
Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 3, DE 1993
(Em regime de urgência nos termos do
__ ai"t. 33-6, c do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n• 3, de 1993 (n• 965/91, na Casa de origem).
de iniciativa do Presidente da República, que institui
normas gerais sobre desportos e dá outras providências,
tendo:
PARECERES proferidos em Plenário pelo Relator, Senador Ronaldo Aragão:
- }9 pronunciamento (sobre o Projeto): favorável:
- 2~ pronunciamento (sobre as Emendas de Plenário): favorável às de no:>i 8, 9 e 42; contrário às de n<:>S
1 a 7. 10 a 17; apresentando as Emendas no:>i 18 a 41,
do Relator.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária
anterior.
Passa-se à votação do projeto, em turno único, semprejufzo das emendas.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra a V. Ex•
OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
não tenho em mãos as emendas apresentadas em plenário
pelo Senador Cid Saboia de Carvalho.
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Estou encaminhando o processo a V. Ex•, nobre Sexiador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Muito obrigado, Sr.
Presidente.
Não vou discutir aqui a parte jurídica .. Se essa remissão
está correta, a Constituição impede que se faça o que é certo.
Estou falando mais como torcedor, como quem gosta
de esporte. No momento, Sr. Presidente, em que voltarmos
a ter recursos para a Justiça Comum a res-peitO de qualquer
assunto ligado a uma partida de futebol ou_campeonato, vamos
fazer com que ocorra aquilo que já vimos. Eu, pelo menos,
com a idade que tenho, já vrvárl3S-vezes campeonatos não
terem fim, por haver recursos encaminhados 4 Justiça Comum.
Já vi diversas vezes uma partida de futebol, com torcedores
presentes no estádio, não poder ser realizada, por haver um
mandado de segurança ou uma liminar impedindo a sua realização.
O bom senso faz com que aquilo _que a FIFA procura
impedir ocorra, seja atendido. Francamente não sei diZer se
a remissão ao art. 217 está correta. É preciso lembrar que
a Justiça Desportiva tem muitas instâncias, nas quais podem
existir diferentes recursOs.
Isso ocorre não só no futebol, mas em várfos·espoiteS.
Se não tivermos essa. preocupação de impedir que retornemos
ao passado, que não é tão distante assim, vamos assistir a
várias ocorrências, como. por exemplo, a de termos dois campeões em um mesmo campeonato, cuja decisão dependerá
do "tapetão". Haverá, então, balbúrdia n_ovame:nte no esporte.
Por essa razão, voto contra a emenda, Sr. Presidente.
O Sr. Ronaldo Aragão- Sr. Presidente, peço a palavra
corno Relator.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Tem V.
Ex~ a palavra.
O SR. RONALDO ARAGÃO (PMPB - RO. Para um
esclarecimento. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, eu também tinha essa mesma dúvida a respeito
da emenda do Senador Cid Saboia de Çaryalho. Entret<;t.nto,
assumi posição diferente a partir do momento que vi expresso
que só d_epois de esgotar todos os recursos na Justiça Desportiva é que se reni.ete a decisão para a Justiça Comum. Isso
é o que reza a ConstitUição, rio §-1~ do art. 217, que diz:
''§ 1~ O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da Justiça Desportiva, regulada
em lei."

Então, Sr. Presidente, só depois de ler este parágrafo
é que concordei oom --ª- emenda apresentada pelo Senador
Cid Saboia de Carvalho, por estar ernbasada no que diz a
Constituição Federal.
O Sr. Gerson Carnata -- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de o<dem.
O SR. PRESI!)ENT!;; (Chagas Rodrigues) -Tem V.
a palavra.
O SR. GERSON CAMATA (PDC- ES. Para uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Ex~
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pelo avulso que recebemos, será um pouco difícil votar o
prOjeto, 'póis na SecçãO IV, Sistema Federal de Desporto,
tem.:se o- art. 11 e, depois, vai-se para o art. 21. Onde estão
os demais i'rtigos? Talvez seja um problema de impressão.
Dessa forma, votaríamos um projeto sem vários artigos.
Diante desse problema, solicito, se posSível, um esclareci-·
mento do Relator.
O Sr. Ronaldo Aragão - Nobre Senador, há razão na
questão de ordem de V. Exa Creio que necessitamos de um
esclarecimento da Gráfica.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Senador
Gers_on Cama ta, a questão de ordem de V. Ex~ encontra fundamento no art.~ 175 do Regimento Interno. De modo que,
como _a maténa não está devidamente instruída será retirada
da pauta, voltando oportunamente.
'
O art. 175 do Regimento Interno dispõe:
"Art. 175. A seqüência dos trabalhos da Ordem
do Dia não poderá ser alterada senão;
e) pela retirada de qualquer matéria, para cumprimento de despacho, correção de erro ou omissão nos
avulsos e para sanar falhas de instrução;"

Fica, portanto, atendida a questão de ordem e a matéria
retirada da Ordem do Dia -para retornar nã próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 2:
- OFÍCIO N• S/32, DE 1993

(Em regime de urgência,
nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno.)
Ofício n' S/32, de 1993, através do qual o Governo
do Estado de Mato Grosso do Sul solicita autorização
do Senado Federal para repassar sessenta e_três hlilhões
e quatrocentos mil dólares norte-americanos à Empresa
de Saneamento do Mato Grosso do Sul- SANESUL,
do montante autorizado pela Resolução no 47, de 1992,
do Senado Federal, no valor de duzentos c cinqüenta
milhões de dólares norte-americinos. (Dependendo de
parecer,
.

Nos termos do disposto no art. 140, letra a, do Regimento
Interno, designo o nobre Senador Lucídio Porte lia para proferir parecer.
O SR. LUCÍDIO PORTELLA (PDS-PI. Para emitir parecer)__:_ Sr. Presidente, Srs. Senadores, vem a esta Comissão
de Assuntos Económicos o Ofício "S" n• 32, de 1993 (Of.
n' 052, de 22-03,93, na origem), do Senhor Governador do
Estado do Mato Grosso do Sul, solicitando autorização do
Senado Federal, para que seja autorizada a concessãO-de garantia do Estado à operação de empréstimo externo a ser
realizada entre a Empresa de Saneamento do Mato Grosso
do Sul-SANESUL, com o Banco d_o _ Brasil S. A., na condição
de agente financeiro da u-nião, no valor de
Cr$L250.997.200,00, equivalente a US$63,4 milhões (em
26-02-93) para implementação do projeto de Modernização
do.Setor_ de Saneamento-PMSS, no âmbito do Ministério do
Bem Estar do SoCial.
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Trata-se de operação de crédito decorrente do_ Contrato
de empréstimo celebrado entre o BIRD e a República Federativa do Brasil em 9-12-92, no valor total de US$250 milhões,
autorizado pela Resolução N" 47/92, deste Senado Federal~
dos quais, será repassado à Sanesul, o valor referido no parágrafo anterior·.
De acordo com a resolução N'' 36/92, do Senado Federal,
que rege a metéria, faz-se necessária a autorização desta Casa
para que possa o- Estado do Mato Grosso do Sul oferecer
garantia principal àquela operação.
A operação sob análise apresenta as seguites características:
a) valor pretendido: Cr$1.258.997.200.000,00 (equivalente a US$ 63,400,000.00 cm 26:02-93),
b) prazo para desembolso dos_ recursos: até 04/98;
c) juros:pagos semestralmente sobre o principal das retiradas e do valor restante do empréstimo, a uma taxa para
cada trimestre, equivalente aos Custos dos Empréstimos Qualificados (em torno de 7% a. a. determinados de acordo com
o trimestre anterior, mais 0,5% a.a.), ·-----·
__
d) comissão de compromisso: 0,75% a. a .. pagos a cada
6 meses sobre o_ valor do_ principal do empréstimo que não
__
_ ___ _
tiver sido retirado,
e) taxa deserviço: 0,2% a.a., incidente sobre as quantias
retiradas, pagável ao agente financeiro (Banco do Brasil S.A. ),
f) garantia: Parcelas do Fundo de Participação dos Estados-FPE;
.
h) destinação dos recursos: Projeto _de Modernização do
Setor de Saneamento - PMSS;
1) condições de pagamento.
- do principal: parcela semestral, vecendo-se a primeira
em outubro e 1997 c a última, em abril de 2007,
- dos juros e comissões: semestralmente, sendo paga a
primeira parcela no 1" semestre de 1994.
O processo encontra-se parcialmente instruído de acordo
com as exigênciasda Resoluçãon" 36/92, já ref~rida, dele constando o pedido do Chefe do Executivo, a Lei Autorizada
(Lei n' Ll70, de 27 de junho de 1991), as Declarações referentes ao cumprimento das disposições constucionais, e as
Certidões Negativas de Débito junto ao lNSS_ e a Receita
FederaL
Cabe registrar qu·e a Caixa Exbhômicá Federal emitiu
declaração na qual reconhece que o Governo do Estado encontra-se em dia com o pagamento do FGTS de seus empregados,
mas que persistem débitos referentes às prestações de financiamentos com recursos oriundos daquele Fundo.
Embora tenha sido incluída a Lei_ do Orçamento Anual,
não constam do proce·sso a Lei de Diretrizes Orçamentárias
e o Plano Plurianual de Investimentos, exigidos pela Resolu·
ção n' 36/92.
O Parecer do Banco Central do Brasil quando ao enquadramento da operação nos limites fixados pela Resolução do
Senado Federal (Parecer DEDIP/CODEM-93/093, de
27-04-93) pondera que operação não se enquadra naqueles
limites, tanto nO que estabelece o art. 3Q~I e II... _quanto aos
critérios do art. 2' da Resolução n' 36/92.
No entanto, tratando-se de autorização para garantia,
que não implicará, necessariamente, dispêndio pof p·arte do
Governo do Estado, c o reconhecido mérito da operação,
somos de parecer favorável que seja atendido o pleito do
Senhor Governador do Estado do Mato Grássó do Sul, constante do Ofício "S" n9 32/23, na fonna do seguinte:
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PROJETO DE RESOLUÇÃ0N"3ó:DE 1993
Autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso
do Sul a oferecer garantia à operação de crédito a ser
realizada entre a Empresa de Saneamento do Mato
Grosso do Sul- SANESUL e o Banco do Brasil S/A.,
na qualidade de agente financeiro da União, no valor
de Cr$1.258.997 .200,00, hum bilhão, duzentos e cin·
qúenta e oito milhões, novecentos e novenia e sete mil
e duzentos cruzeiros destinada ao financiamento do pro-grama de Mod~rnização do Setor de Saneamento PMSS, naquele Estado.
O Senado Federal resolve:
.
Art. 1~ É o Governo do Estado do Mato Grosso do
Sul autorizado a oferecer garantia a operação de crédito a
ser realizada entre a Empresa de Saneamento do Mato Grosso
do Sul - SANESUL e o Banco do Brasil S/ A, na qualidade
de agente financeiro da União, no valor de Cr$
1.258_.997.200,00 (Hum bilhão. duzentos c cinqüenta e oito
mdhocs, novecentos c noventa e sete mil e dezentoscruziiros).
Par~grafo ú~ico.J?estina-se_ os rec!l~S()S r~ feridos OÇI caput
deste artigo, ao fmanc1amento do Programa de Modernização
do Setor de Saneamento, no âmbito do Ministério do Bem~star Social, naquele Estado, dentro do contrato de empréstimo e_xterno _ firm~do. ent~.e a República Federativa do Brasil
e o BIRD, autorizado pela Resolução No:> 47/92, do Senado
Federal.
Art. zo AS condições financeiras básicas da operação
a ser garantida são as seguintes:
a) valor pretendido: Cr$1.258.997.000,00 (equivalente a
US$63,400,000.00 em 26-02-93; ·
.
·
·
b) prazo para desembolso dos recursos: até 04/98,
c) juros: pagos semestralmente sobre o prinCipal das retiradas ~ do valor r~stante do empréstimo, a urna taxa para
~da tnmestre, eqmvalente aos Custos dos Empréstimos Qualificados (em torno de 7% a.a. determinados de acordo com
~"
o-trimestre anterior, ·maiS 0,5%-a:a-~)~
- -d) comissão-de compromisso: 0,75% a.a. pagos a cad3
6 ·meses sobre o_ Valor do principal do empréstimo que não
tiver sido retirado;
. e) taxa de serviço: 0,2% a~a., incidente sobre aS quantias
rettradas, pagável ao agente financeiro (Banco do Brasil) S.S);
f) garantia: Parcelas do Fundo de Paticipação dos Estados-FPE,
h) destinação dos recursos: Projeto de Modernização do
Se~or de Saneamento-:- PMSS; 1) condições de pagamento:
. - do principal: parcelas semastrais, vencendo~se a primeua em outubro de 1997 e a última, em abril de 2007,
. ---:- dos juros e comissões: semestralmente. sendo paga a
pnmeua parcela no 1~ semestre de 1994.
Art. 3(' A autódútç-:3.0 Concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de 270 (duzentos e setenta) dias
a contar da data de sua publicação.
Art. 4? Esta Resolução entra em vigor na data de_ sua
publicação.
·
OSR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O parecer
conclui p~la apresentação do Projeto de Resolução n? 32,
que autonza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
repassar sessenta e três milhões e quatrocentos mil dólares
norte-americanos à Empresa de Saneamento de Mato Grosso
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do Sul- SANESUL, do montante autorizada pela Resolução
n"47/92, do Senado Fe_deral, no valor de duzentos e cinqüenta
milhões de dólares norte-americanos.
·
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão ·
do projeto, em turno úniój~ {PaUSa:)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
- --Os Srs. Senadores qua o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
. A matéria vai -à ComisSão DirélOtã panf a reaação ~nal.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a
mesa, parecer da Comissão Dire_tora of~recendo a redação'
final da matéria, que será lida pelo Sr. to Secretário.
É lido o seguinte

PARECER N• 124, DE 1993
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução n" 36, de
1993.

A Comissão Diretóra apresenta a redaÇão final do Projeto
de Resolução n'' 36, de 1993. que autoriza o Governo do
Estado do Mato Grosso do SuL- _MS __ a __repassar sessenta
e três milhões e quatrocentos mil dólares norte:-americanos
à Empresa de Saneamento do Mato Grosso do Sul -SANESUL, do montante autorizado pela Resolução n9 47. de 1992,
do Senado Federal, no valor de duzentos e cinqüenta m-ilhões
de dolares norte-americanos.
Sala de Reuniões da_Comissão, 29 de abril de 1993.Chagas Rodrigues Presidente - Nabor Júnior, Relator Lucídio Portella.
ANEXO AO PARECER N' 124, DE 1993
Redação fmal do Projeto de Resolução n9 36, de
1993.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28 do Regiment9 Interno,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• DE 1993
Autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso
do Sul a oferecer garantia à operação de crédito a ser
realizada entre a Empresa de Saneamento do Mato
Grosso do Sul - SANESUL, e o Banco do Brasil S.A.,
na qualidade de agente financeiro da União, no valor
de Cr$1.258.997 .200.000,00, destinada ao financiamento do Programa de Modernização do Setor de Saneamento- PMSS, naquele Estado.
O Senado Federal resolve:
_
Art. lo:> É o Governo do Estado do Mato Grosso do
Sul autorizado a oferecer garantia à operação de crédito a
ser realizada entre a Empresa de Saneamento do Mato Grosso
do Sul- SANESUL, e o Banco do Brasil S.A., na qualidade
de agente financeiro da União, no valor de
Cr$1.258.997.200.000,00 (um trilhão, duzentos e cinqüenta
e oito bilhões, novecentos e noventa e sete milhões e duzentos
mil cruzeiros).
Parágrafo único. Destinam-se os recursos referidos no
caput deste artigo, ao financiamento do Programa de Moder-
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nização do Setor de Saneamento, no âmbito do Ministério
do Bem-Estar Social, naquele Estado, dentro do contrato
de empréstimo externo firmado entre a Repúblíca Federativa
do Brasil e o BIRD, autorizado pela Resolução n\' 47, de
1992, do Senado Federal.
Art. 29 As condições financeiras básicas _da operação
a ser garantida são as seguintes:
a) valor pretendido: Cr$1.258.997.200.000,00 (equivalente a US$ 63,400,000.00 em 26 de fevereiro de 1993;
b) prazo para desembolso dos recursos: até abril de 1998;
c) juros:pagos semestralmente sobre o principal das retiradas e do valor restante do empréstimo, a uma taxa para
cada trimestre, equivalente aos Custos de Empréstimos Qualificados (em torno de 7% aõ ·ano) determinados de acordo
com o trimestre anterior, mais 0,5% ao ano;
d) Comissão de compromisso: 0,75% ao arlo, pagos a
cada seis meses sobre o valor do principal do empréstimo
que não tiver sido retirado;
e) taxa de serviço: 0,2% ao ano, iflcidente sobre as quantias retiradas, pagável ao agente financeiro (Banco do Brasil
S.A.);
f) garantia:parce!as do Fundo de Participação dos Estados- FPE;
g) destinação dos recursos: Projeto de Mordenização do
Setor de Saneamento - PMSS;
_h) çondições de pagamento:
- do principal: em parcelas semestrais, vencendo a primeíra em outubro de 1997 e a última em abril de 2007;
- dos juros e comissões: semestralmente, sendo paga a
primeira parcela no primeiro semestre de 1994.
Art. 39 A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias a contar
da data de sua publicação.
Art. 49 Esta resolução entra em vigor na data de sua
·
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em discussã_o_ a redação final. (Pausa.)
_
.
Não havendo qu_em peça a palavra, encei"ro a d-isc.ussão.
Em votação.
. :
.
.-.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permancer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai ã promulgação.
O PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Item 3:
Votação, em turno único, do Requerimento no 371,
de 1993, do Senador Gerson Camata, solicitando, nos
termos reg_imentais, a trantitação cqnjunta dos Projetes
de Lei da Câmara n" 6 2, de 1991, e 95, de 1992, com
o Projeto de Lei do Senado n~ 67, de 1992, por tratarem
de matérias que versam sobre o mesmo assunto.
Em votação o requerimento. em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, os Projetas de Lei da Càmara
n9 62, de 1991, e 95, de 1992, passam a tramitar em conjunto
com o Projeto de Lei do Senado n' 67, de 1992.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Esgotada
a matéria constante da Ordem do D~a.
·_
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votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pcrmarieccr
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requ~ritnento, a matériã~a que se refere figu~
r~!á na Ordem do Dta da segunda sessão ordinária subsequente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se.
do Requerimento n'' 4f9/93-dc urgênci3,
lido no Expedtente, para o Ofício n' S-30, de 1993. - .
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queüám permanecer
~gora, à vota~áo

senta<:los (Pausa:.)

Aprovado.
Aprovado o requerimento. a mat~ria a que Se refere figurará na Ordem do Dia da segunda sessão ord_inária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Há orador
inscrito.
Concedo a palavra ao nobrt.: Senador Luiz Alberto O li~
veira.
O SR. LUIZ ALBERTO OLIVEIRA (PTB - PR. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"'_ e Srs. Senadores, a representação que nos cabe nesta Casa, do Estado
do Paraná, impõe-rios hoje o dever que consideramos c(vico,
estribado no reconhecimento público das virtudes que delineiam o perfil de um d_e se_u_s mais dignos, competentes e
ilustres filhos, o Dr. César Beltrão Pernetta, de render-lhe
as homenagens póstumas a que indubitavelmente faz jus, pelos
incontáveis méritos que se Inserem na süa ·sin·gular história
pessoal.
Biografia exuberante, rica, faTia, atUante, ela evidenciauma personalidade sempre inquirindo e perseguindo a verdade, sempre preocupada em dar o melhor de si. Curitibano,
de 1906, médico em 1929 (Faculdade de Medicina do Paraná,
Curitiba), fixou-se o O r. CéSa-r Beltrão Pernetta cm sua éidade
natal até 1939, quando se_ deslocou para o Río de Janeiro-.onde permaneceu até 1976, quando se aposentou. O ano de
_1977 paSsou-o ele em Recife. Jácm 1978 voltava para_ o Rio,
e no final de 1985 retornava: áS Suas origens, fixandÕ-se ml
capit_al paranaense.
Muito apegado à sua profissão, é iritercssante-destacar,
no curriculum vitae de nosso homenageado, que durante_ longos anos fixou ele residência nos próprios hospitais em que
trabalhava. Assim é que, de dezembro de 1939 a dezembro
de 1945, morou no Instituto Fernandes FíguCii-ã. dO_Miilistériõ.
da Saú.de, antigo Hospital Artur Bernardes (Rio de_ Janeiro).
No Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Geste"ira,
do Departamento de Pediatria da Universidade Federal do
Rio de Janeiro, ele residiu de 1969 a 1976, e, durante o ano
em que passou no Recife (1977), imtalou~se-n.o InstitutO Materno-Infantil de Pernambuco._
Espírito inquieto, eferVeScente, sempre fndagador, traçou~lhe este trajctóría de muita pesquisa e lavra de inúmeras
obras. Pediatra, pela Faculdade de Medicina do Paraná, Docente-Livre de Clínica Pediátrica Médica e Higiene Infantil
da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio
de Janeiro (à época Faculdade Nacíorial de Medicina da Viil-
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versidade do Brasil), também reuniu os títulos de DocênciaLivre, por concurso, de Clínica Pediátrica Médica c Higiene
Infantil da Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro,
bem_ como de Clípiça Pediátrica Médica _e Higiene Infantil
da Faculdade de Medicina da Unive·rsidade de São Paulo.
Como professor foi prOfícuo e iluminado, tendo se submetido a um sem número de concursos que lhe valeram sempre
os mais veementes encômios das comissões examinadoras,
o que lhe engrandece em muito os dados curriculares. Teve
-igualmente experiência em cargos" de chefiá dlreção, relaCionados sempre à medicina pediátrica.
---~.São contabilí.Zados dezenõve títulos e ·prêmios au-feridos
p~lo_insigne Dr. César Beltrão Perne-tta, dentre os quais qúere~
mos destacar os seguintes:
--Presidente da So_ciedade Brasileira de Pediatria (biénio
1942/1943);
Membro Efetivo da ''American Academy of PediatricsH;
Cidadão Benemérito do Estado_ da Guanabara (título concedido pela Assembléia Legislativa, em ou-tul_?ro de i964);
Cidadão Benemérito do Estado do Parariá (título concedido pela Assembléia Legislativa, em outubro de 1969);
Pwfessor Honoris Causa (concedido pela Universidade
Federal do Paraná, em 1977);
Professor Honoris Causa (concedido pela Universidade
Federal de Pernambuco, em 1977); ··
Professor Honoris Cau·sa (conCedido pda FESP -Universidade de Pernamb!J_Co, em 1977);
_
Título de Sócio Honorário e Medalha do Mérito, atribuídos Pelo Instituto Materno-Infantil de_ Pernambuco, em 1977;
Diploma de Piofessor Eméiito, atribuído pela Universidade Federal Fluminense, em 1978~
..PrêrriiO -Astra -de Medicina c saúde Pública, conferido
pela Associação Médica Brasileifa (São Paulo, 1978);
Medalha do Mérito, outorgada pela Sociedade de Pediatria de São Paulo (1978);
--Patrono da Primeira Jornada Científica do Pan-Vene~
zuela (INAMPS), no Rio de Janeiro, 1979;
Presidente de Honra da IV Semana Científica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense
(1979);
Cidadão do Estado do Rio de Janeiro, título outorgado
pela Assembléia Legislativa em 1984;
Membro Honorário do Conselho Estadual de Saúde e
Higiene, concedido pelo Governador do Estado do Rio de
Janeiro em 1985;
Prêmio NãCiona1 âe ·comunicaçãO-Médica BYK, São Paulo, 1988; ·
~
Título de Menção Honrosa e dã CrUz do MéritO-:t\·ié"dfco
e Ciências Afins, conferido pelo InstftutO Paranaense de História da Medicina, em 1986~
Diploma de Mérito, conferido pela Prefeitura Municipal
de Curitiba, 1986;
Diploma de M~rito_ Êtico-Profis~!onal, outo_rgado pelo
Conselho Regional de Medicina do Paraná, 1986;
Membro Honorário da Sociedade Brasileira de Médicos
Escritores, 1987;
Comenda da Ordem do Méríto Médico, na classe de Ofi-cial, conferida pelo Ministério da Saúde. por indicação da
Universidade Federal do Rio de Janeiro;
Decreto da Assembléia Legislativa do EstadQ_do Paraná,
que deu ao Hospital de Crianças de Curitiba, vinCulado à
Secretaria de Saú9e e Assistência ~ocí3.1, o nome de "Hospital
de Crianças César P~metta".

e
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Como mestre qucJoi. inconfundível e excelente no saber~
sua contrihuição foi mUito relevante como membro participante de comissões _examinadoras para mestrado e concursos
para Livre- Docente e Professor Titular dc_l'edi~tria, cm faculdades do Rio d!.! Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco,
Pará, São Paulo, Paraíba c Minas Gerais.
Aulas e conferências. regência de cursos, atividade didática como Professor Consultante_, cursos de atualização pediá-_
trica, cursos de extensão universitária, em diverso~. Estados
brasileiros. inscrevem-se também, nobre_s_S_enador.es, nos

anais da vida profissional do eminente Dr. César Beltrã:o Pernetta. Sua sempre presença a reuni_ões científicas,- seminários,
eventos, jornadas c congressos de puericultura. neonatologia,
pediatria· em geral, ensejou-lh~ completa reciclagem dos aspectos múltiplos que a medicina pediátrica pode abranger,
tais como os atine.11te~ à ética da pesquisa nesse campo específico, bern ainda o_s que respeitam aos aspectos de emergência,
cardiologia e pneumologiaem pediatria. Destarte, fez-se aquele, a quem hoje prestamos merecido tributo, um _çontem- _
porâneo de seu próprio tempo. informado pela modernidade,
atualizado pelos fatos c recursos novos, partícipe de todas
as horas do avanço científico de sua gera_çãq, _
Nesse momento difícil por que passamos todos da Nação
brasileira. em qtic atónica, - eís- qae alOda sacudida pela
herança desprezível de um Governo anteríor coriupto e corrompido - procura a Nação bra~ileira reccimpoi oS- ValoreS
morais que embasam a própria--cidadania e o seu exercício,
é sempre hom (por que não-dizer um dever?) mergulhar na
memória honrada de homens que deram o melhor de si em
benefício de terceiros, e- traze-r essa meinórla à tona, páfã
que possamos -como que_ tocá-la. reverenciá-la e agradecer
todos seus bons frutos que floresceram jut:ltO a nós c à nossa
gente.
Hoje. pela nossa voz, o Estado do Paraná insete nos_
Anais do Senado Federal a _homenagem póstuma ·a Um seu
filho, dileto e muito esp-ecial, que lhe legou uma nobre herança
de trabalho. dedicação. z.elo e amor profissional. excepcional
e rara, que o notabilizou, inclusos nesse legado uma vastíssima
obra publicada, teses c folhetos pertinentes ao terna que o
motivou e o empolgou durante toda a vida.
Sem dúvida alguma. César Beltrão Pernetta foi_ um desses
homens raros. mas _que pennam:ce como u_nu:derencial que
todo brasileiro quer iJcntifiC3r _hoje~ -e dó "qUal .tem orgulho.
pela seriedade, competência, responsabilidade e proficuidade
do seu_ desempenho pessoal c profissionaL

Faç-d-se, pois, Senhor Presideotc_e_S_enhore.s S_en_adores,
para orgulho do J>eu_ EStado, o Paraná, o _-reconhe-Cimento
público dos seUs ~LaJores comO cidadão, pOr-justiça, por honr-a
a seu mérito, e pela sua notável saga.
Muito obrigado.

ORDEM DO

DI~·

-lPROJETO DE LEI DA CÁMARA Ne 3 •. DE 1993
(Em regime de urgência, nos te:rmos do arC-3"36, C
do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 3. de 1993 (n" 965/91. na Casa de origem). de iniciativa
do Presidente_ da Repúhlica, que institui ·normas -gefals- sobre
desportos e dá outras providências. tendo
PARECERES, proferidos em plenário, Relator: Senador
Ronaldo Aragão:
--1~ pronunciamento (sobre o Projeto): favorável;
- 2~ pronunciamento (sobre as Emendas de Plenário):
favorável às de n··~' 8, 9 e 42; contrário às de n?" 1 a 7, 10
a 17; apresentando as Emendas n.-.; 18 _a 41, do Relato~.

-2PROJETO DE LEI DA CÁMARA N' 73, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c,
do Regimento Interno)
Discu,ssão~ em turno único, do Projet_o_de Lei da Câmara
n""73, -de 1992 (no 3/91, na Casa de origem). de iniciativa
do Presidente da República. que dispõe sobre os incentivos
fiscais para a capãcitação tecnolóica da indústria e da agrope~
cuária~_: ~~outra~ provid_êilcias. {Dependendo de parecer.)
-3PROJETO DE LEI DA CÁMARA W 113, DE 1992
(Em regime de urgência nos termos do art. 336, c,
do Regimento' Interno)
_ Discussão, em turno ~nk:q, dQ Projeto de Lei da Câmara
no 1_13, de 1992 (n" 2.453/91, na Casa- de origem), que dispõe
sobre a identificação crirp.inal pelo processo datiloscópico, a
coleta e a utilização d_~ informações para conhecimento e con-trole da criminalidade no País e dá outras providências, tendo
PARECER sob n" 74, de 1993, da Comissão:·
-·--de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao Projeto, no_s·termos de Substitutivo que apresenta.

-4PR.üJETÓ DE ÚÍ DACÁMAJiAN' 4s, DE 1993
(Em regime de urgência nos ternios dÕ art. 336 c,
do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara_
no_45, de 1993 (n? 3.477/92, na Casa d_e origem), de iniciativa
do Presidente da República, _que autoriza a transfOrmação
de cargos vagos no âmbito das instituiçõês feâeiais de ensino,
abrangidas pela Lei n" 7.596. de 10 de abril de 1987 .. (Depend~ndt? _de_ parece~~}
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 hor_as__e 6 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Lembro aos
Srs. Senadores que o Congresso Nacional está convocado para
uma sessão conjunta a realizar-se, hoje, às 19 horas, no plenário da Câmara dos Deputado::;.

(*)ATO DA COMISSÃO DffiETORA
N' 49,DE 1993 .
.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos,
. designando para a sessão ordinária_ de amanhã, a seguinte

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso da sua
competência regimental_ e regulamentar, e tendo em vista a
decisão adotada em sUa 9~"Reunião Ordinária, -realizada em
25 de_ março de 1993, e o que conSta ~:Io Processo n?
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017.323191-6, resolve derrlitir, por abandono de cargo, o servi: EVANDRO CARDOSO SANTI. em ConseqÜência de sua
dor JOSÉ FERNANDO PIMENTEL SEIXAS, Técnico Le- posse no cargo isolado de provimento efetivo, de __ Assessor
gislativo, Área de Segurança, Classe "EspeCiãl", Padrão IV, Legislativo, DAS-3 Parte Especial, do Quadro de Pessoal
do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos do do Senado Federal.
art. 132, inciso II, da Lei n' 8.112, de 1990.
Senado Federal, 29 de abril de 1993. ~ Senador HumSenado Federal, 12 de abril de 1993. ~Senador Hum- berto Lucena, Presidente.
berto Lucena, Presidente - Chagas Rodriges - Beni Veras
- Nabor Júnior.
ATO DO PRESIDENTE N• 294, DE 1993
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
O Presidente do Senado Federal, no uso de sua compeN• 50, DE 1993
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a
-que lhe foi outorgada pelo Ato
Fixa o Valo r do Auxílio-Moradia para o mês de delegação de competência
da Comissão Diretora h9 2, -de 4 de abril de_ 1973, e tendo
março e dá outras providências.
em vista o que consta do Processo n• PD-000200193-0, resolve
A Comissão Diretõfa do Senado Federal no uso de sua
aposentar, voluntariamente, a servidora MARIA APAREcompetência regimental e regulamentar. e tendo em vista o
CIDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, Especialista em Admidisposto no artigo _4 9 do Ato n"' 24, de 1992, resolve:
nistração Legislativa/Treinaniento, Nível Superior. Oasse E&:
Art. 1"' O Valor do Auxüió~Moradia aos Senhores Se- pecial, Padrão I, do Quadro Permanente do Centro de Infornadores, fixado pelo Ato n•43, de 1992, da Comissão Diretora,
mática e Processamento de Dados do Senado Federal- PROa partir de 1' de março de 1993, será reajustado em 28,42%
DASEN, nos termos do art. 40, inciso II{, alínea c, dã. C_onsti·
passando a ser de Cr$16.727.667,34.
tuição da RePública Federativa do Brasil, combínado com
Art. 2"' A partir do mês de março de 1993, o Valor
os arts. 67, 100, 186, inciso III, alínea c, e 244 da Lei n"
do Awalio-Moradia será reajustado pelo IGPM- Índice Ge- 8.112, de 11-12-90; art. 5• da Lei n' 8.162, de 8-1-91; art.
ral de Preços de Mercado, do mês anterior.
76, iriCiso V, § 5" do Regulamento do Prodasen; Resolução
Art. 39 Este ato entra em vigor na data de suapubli- 59/91 do Senado Federal, bem assim com as vantagens da
cação.
Resolução 87, de 1989 - arts. 11 e 13 ~, e com os A tos
Art. 49 Revogam-se as disposiÇões em cOnfrãrio.
- 5189, 1191, 3, 5 e 6, de 1992, do Presidente do Conselho de
Sala de Reuniões, 28 de abril de 1993. - Senadores Supervisão do Prodasen e com a vantagem constante da deciHumbertó Lucena - Chagas Rodrigues - Júlio Campos são da Egrégia-co~niísSão Dii"etora do Senado Federal, adotada
Nelson Wedekin- Nabor Junior.
em sua 14~ Reunião Ordinária, realizada em 27~11-85, conforme Processo PD-1010/85-9. Co"in proventos proporcionaiS, cõf-ATO DO PRESID-ENTE N• 293, DE 1993
respondente à razão de 27/30 (vinte e sete trinta avos) do
O Presidente do Senado Federal, no Uso de suas atribui- seu vencimento, observado o disposto no art. 37, inciso XI,
ções e em conform-idade com a delegação de competência da Constituição Federal.
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão _Difetora ri" 2,
Senado Federal, 29 de abril de 1993. ~ Senador Humde 1973, e de acordo com o art. 33, inciSo VIII, da Lei n" berto Lucena, Presidente.
8.112, de 1990, resolve declarar vago o -cargo de Analista
Legislativo, Área de Processo Legislativo, do Quaciro de Pes(•) Republicado por haver saído com inco·rreçio no DCN 11, de 13-4-93.
soal do Senado Federal, ocupado pelo servidor MARCOS
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1.2- EXPEDIENTE
.
1.2.1 - Ofícios do Primeiro Secretário da- Câmara
dos Deputados
- Nr>l51J93, comunicando o arquivamento do Projeto

lhe ira, Bispo Diocesano de Guara,biia-Paratba, pelo recebimento do título "Personality of the Year" ccmcedido pelo
júri da instituição."Distinction Internationalc", com sede
em Paris.
1.3- ORDEM DO-DIA
Projeto de Leida Câmara n° 3, de 1993 (n''_ 965/91,
na Casa de origem), que institu_i normas ger~is sobre desportos e dá outras providências. Votação adiada por falta
de quorum.
. . Projeto de Lei da Camara n" 73, de 1992 (n" 3191,
na Casa de origem), que dispõe sobre os incentivos fiscais ·
para a capacitaçào tecnológica da indústria e da agropc~
cuária, e dá outras providências. Retirado da pauta nos
termos do art. 175, "e", do Regimento Interno.
Projeto de Lei da Câmara n" 113, !le 1992 (n' 2.453/91,
na Casa de origém), qUe díspõe sobre a identificação criminal pelo processo datiloscópico, ·a Cóleta e a Utilização de
informações para conhecimento e controle da criminilidade
no País e dá outras providências. Discussão encerrada fícan·do a votação adi~da por falta de quorum.
Projeto de Lei da Câmara n•·45, de 1993 (n" 3.477/92,
na Casa de origem), que autoriza a tqH?-sformação de cargos
vagÓs no âmbito das institUições tectérais de ensinQ, ?brangidas pela Lei n•' 7.596, de 10 de abril de 1987. DiscuSSãO'
ençerrada, após p?recer de Plenário .favorável, ficando a
votação adiada por falta de quorum.

de Lei do Senado n" 338/89 (n" 6.001/90, naquela Casa),
que regulamenta o artigo 135 da Constituição Federal.
Encaminho à revisão do Sçnado autógrafo dõ seguinte .
projeto:
. .
. , .. , ...
-Projeto de Lei da Câmara n·~ 77/93:::Çomplementar
(n' 174/89-Complementar, na Casa de origem), que estabelece normas gerais aplicáveis ao imposto sobre transmissão
inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens
imóveis, por natureza o~.La ce_ssão física, e çle dirçitos r:eais
sobre imóveis, exceto os de gara:ntia, hero __ CO\llO, ~são
de direitos à sua _aquisiç_ãô ~.ITBI- IV.
1.2.2 - Discursos do Expediente
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Crescimento percentual da população com~mãi~ de 60 ~nO~. _ .
SENADOR VALMJR :cAMPELO~~ Çougratulando~se _com o _governo d_o DistritO .EeJietãl pela edi_ção do
Decre_to n"14.66l,_de 1993, Que dispõe s_obre as condições
para a legalização Qos loteamentos e ~op.domínios. _,_---- _
SENADOR PEDRO TEIXEIRA - Comentários a
respeito do sistema político-partidário brasileiro. Urgêf\ÇÍ!l
partidária para a formação {le partidos políticos institucio1'.3.1 - Di'sCursO após a Ordem do Dia
nalmente fortes a fim de propiciar condições de implemenSENADOR JUTAHY MAGALHÃES ~Crise e.cotação de medidas para a solução da graVe crise brasileira.
nó:Ínica brasileira.
SENADORD!RCEU CARNEIRO,- Solçnidade de.
_J ._3.2 - Oe~ignação da Orde"'! dÓ Dia da próxilna sescomemo_ração ·dÕ 20~ anjversáriq_d.t: crj~çã9 ,da. J;:inbfapa.
são.
__
_ __ _
1.2.3 - Requerimento
1.4- ENCERRAMENTO
-No 420/93, de autoria do Senador Gilberto Miranda,
solicitando licença, no período de 3 a 8 de mai.o__d(l corrente_
2- ATOS DO PRESIDENTE
ano. Aprovado.
N·• 295 e 296, de 1993
_
1.2.4 - Com_UU.i_çªção
3- GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPAR- Do Senador Gilbcr.to Miranda, de _ausência dos .LAMENTAR
trabalhos da Casa no pe~ú)(lo deJ a_8~de maiO d_e cor_rinté - ~ Edit:ll-Oe côri.Vocaçãõ da__ CopliS~~_ó Delib~rativa--4:_ MESÂ DIRETORÀ
. '
..
----ano.
·~5- tfDERES EVICE-LÍDERES DE PARTIDOS
1.2.5 - Requerimento
No 421193, de autoria_ do SeJ)ador Humberto Lucena,
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PÍ::RMAsolicitando, voto de louvor· a Dom Marcelo Pinto--Carva':'
NENTES
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da 73 1 Sess:ío, cm 30 de abril de 1993

33 Sessão Legislativa Ordinária, da 493 Legislatura
Presiclência elo Sr. C'hagns Rodrigues
ÀS 9liOR!I.~, 1\C'IIIIM·.~T' PRT'.~T'NTT'.~ OS SR.~. ST'-

NADORES:
Chagas: Rodrigues - Plcio Alvares ___, Psperiditi.o Amin -

Jarbas Passarinho- Jonas Pinheiro- T.ourival Baptisra- Magno Bacelar- Mauro ncncvidcs·- Pedro Teixeira- Valmir Campelo.
• O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A lista de .
presença acusa o comparecimento de 10 Srs. -Senadores.
Havendo número regimenfal, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalho_s.
O Sr. 1!' Secretário prOcederá à leitura do_ Expediente.
É lido o seguinte
-

EXPEDIENTE
OFÍCIOS DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
N!' 151/93, de 29 do corrente, comunicando o arquivamento do Projeto. de Lei do Senado n' 338. de 19S9 (n'
6.001/90, naquela Casa), de autoria do Senador Odacír Soar_es.
que regulamenta o_ artigo 135 da ConstituiÇãOF~deral_.- _
Encaminhando à revisão do Senado autóiJrãfo do sef;ulrite
projeto:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 77, DE 1993
COMPLEMENTAR
(N? 174/89- Complementar, na Casa de origem)
Estabelece normas gerais aplicáveis ao Imposto so~
bre Transriiissão inter vivos, a qualquer títu-lo, por ato
oneroso, de Bens ImóVeis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição ITBI-IV.

__ ~
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ O imposto. de competência doS Muriicíp-ios,'~So-:
bre _transmissão inter vivos, de- benS im6véis é-de direitos ·
_
reals sobre eles. tem como fato gerador:
I - a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato
oneroso:
a) de bens imóveis, por natureza ou acessão física;·
b) de _direitos reais sobre bens imóveis, exceto os de ga- _
rantia;
II - a cessão, por ato oner.o_so:
___a) de direi"tós-relativqs à aCfUisição de bens imóvei~;
b) do direito à sucessão do enfiteuta.
·
Parágrafo único. A arrecadaçãO do imposto compete
·
ao Munkípioi da situação do bem.__
Art. 29 O impostO DãO inCiOe:
I - sobre a transmisSão de bens ou direitos inCorporados
ao património de pessoas jurídicas em realização de capital:
I I - sobre a transmissão-de bens ou direitos decorrentes
de fusão, incorporã.çaõ. cisão ou extió.ção de pessoa jurídica.
_ § 1!' O disposto nos incisos I e Ii deste artigo não se
aplica às hipóteses em que a ativ"ídàde preponderante do adquirente consista- na Cámpra- e venda deSses bens Ou -direitOs,
bem como na sua loca_ç_ã:o ou arrendamento mercantil.
§ 2!' Considera-se caracterizada a atividade preponde- rante quando mais de 50% (cinqüenta por cento) da receita
operacional da pessoa jurídica adquirente consistir" nas transações mencionadas no parágrafo anterior.
Art. 3~ São cOntribuintes do imposto. conforme dispu- -Ser a lei municipal, quaisquer ·das partes envolvidas nos a tos
ou contratos que se constituam em seu fato gerador:~
Art. 49 A base de cálculo do imposto é o valor de mercado dos bens ou direitos_ transmíiídos ou cedidos.
Art. 5!' Esta lei complementar entra em vigor na data
de sua publicação.
~Art. 69 Revogaii).-se as dispo~dções em-contrário.
(À Comissão de Constitr.âçdo, Justiça e Cidadania.)
o
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) .:.... O Expe·
cliente lido vai à publicação.

Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao· nobre Senador Ney Maranhão.
(Pausa.) _
S.Ex• não se enco:iltta em plenário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival BaptiSta.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia
o seguinte discur~o_.) - S_±. __ pre~idente, Srs. __Senadores, há
uma realidade em nosso_ país e no mundO sobie- a qual os
governos não podem se omití:r, pól-que eXige uma poStura
atual e preventiva com relação à solução dos problemas que
passam a ocorrer.
Com a redução das taxas·de mortalidade e_ de natalidade,
com_o_aumento_da expectativa de vida da população, devido
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Sr. Presidente e Srs. Senadores, li com muito interesse _
e satisfação uma notíCia publicada no_:_correio Braziliense,
do último dia 28, divulgando ql,!~ Q Ministro Jut_ahy Magalhães
1únior estava reçebendo, naquele dia, o anteprojeto de lei
que estabelece uina política social para o idoso e cria_ o Conselho Nacional do Idoso, no__ âmbito da sua Pasta. _S,egundo
a noticia, o Ministro iria encariiinhar o documento para análise
da Consultaria Jurídica do Ministério, antes .de enviá-l_o. aQ __ ~Presidente Itamar Franco:_
__
O referido an!eprojeto dispõe sobre a participação da
União, Estados e Municípios, da sociedade_ e da farm1ia _no
amparo, assistência e proteçâo do idoso, compreendendo, por
parte do Governo, promoçãO- e-asSiStência ·soCial, saúde, educação,_cultura, trabalho, previdência social,_hahítação, esporte_
-e lazer. Prevê, ainda, a destinação, em regime ;de comodato,
de casas e prédios de sua propriedade para adaptação em
abrigos e lares para idosos carentes.
Sr. Presidente, o Ministro Jutahy Mag~lhães Júnior é,
possivelmente, o Ministro mais jovem do Governo e, talvez,
o roais jovem que passou por aquele MiniStério, sendo, por
_esta _e outras razões de prioridadeS, louvável a sua iniciativa
em levar ao Chefe do GoVerrio Uina prOposiçãO de tão relevante abrangêricia e inestimáveís -benefícios sociais e humani- tários, favorecendo _aqueles que muito deram de si para o
engrandecimento e o progresso do Brasil.
O Ministro Jutahy Magalhães Júnior, que dire_cionou também importantes iniciativas na área do atendimento às famílias
e ao menor carente, tem revelado admirável sensibilidade
- e disposição para solucíonar os problemas e equacionar as
priOridades da sua Pasta, que tem a relevante incumbência
da ação social do Governo, à" qual tem emprestado, com dedicação e competência, a sua grande capacidade de trabalho,
admirável tal~nto e vivên-cia política com que muito tem honrado a Bahia e servido ao Brasil.
Finalizando, Sr. Presidente, juntamente_com o fneu--Pfonunciamento, peço a transcrição nos Anais_ -~da _nota a que
me referi, publicada no Correio Braziliense, de 28 de abril
de 1993, intitulada ''Jutahy rec~be projeto de apoio ao idoso."
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

ao progresso das ciências da saúde, aos programas preventivos
de doenças e epidemias e a extensão da__infraRestrutura _de
saneamento básico, há uma tendência que vem se acentuando
no mundo, desde a década de 70, que é o crescimeritO percentual da população com mais de 60 anos.
Um relatório ·recente -âo Departamento de Desenvolvimento Econômico e Social da ONU, irititulado "Avaliação
da População Mundial'', prevê que o número de pessoas com_
65 anos ou mais passará de 328 milhões, em 1.900, para 828
milhões em 2.025, quando o Brasil será a sexta nação do
mundo com o maior número de idosos proporcionalmente
à população, que em 1.900 era de. apenas 1% e passará a
ter, na segunda década do próximo SécUlo, 6,2%, correspondentes a 34 milhões de pessoas com 65 anos ou mais. Atualmente temos dez milhões de idosos. _
__
As estatísticas mostram que o crescimento prop-orcional
da população de idosos no Brasil, comparando-s_e com outros
países, é i.mia cúrv3 bastante ascendente.
A situação do menor c d_o_ idoso no nosso País vem se
tornando problema sério, sendó motivo de preOcupações para
o Governo e pátá a--sociedade, motivando estudos aprofundados por parte de sociólogos, denúncias pela imprensa com
relação ao tratamento e à problemática dessas_ duas faixas
_
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O Sfi. _
da população que se posicionam, uma nos horiZontes futuros
-- LOURIVAL BAPTISTA EM_ SEU PRONUNCIA·
do nosso_pafs, e a outra numa parte do nosso passado recente,
MENTO:
em ambos os casos, existindo situaçõeS ·que podem refletir
uma certa injustiça social no tratamentO que- a Nação vem
Correio Braziliense
dispensando à criança carente e ao Idoso:
Brasilia, quarta-feira, 2.8 de aorirae 1'193
Tenho profundos vínculos e afinidades com as iniciativas
JUTAHY RECEBE PROJETO' DE APOIO AO IDOSO
de atendimento ao menor. A prohlemátíca do menor sempre
_ -_O ministn~ do Bem-Estar Social, JutahY Magalhães Júme preocupou e teve lugar na minha sensibilidade de homem
público. A minha saudosa esposa, D. Hildete Falcão Baptista, nior, recebe hoje o anteprojeto de lei que estabelece uma
fundou e dirigiu, por virite e ciricó anóS,- o Instituto Lourival _política social para o idoso e _cria o Conselho Nacional do
FonteS, qUe ·atendeu, educou e encaminhou na vida mais de Idoso, no âmbito de sua pasta. O ·anteprojetO foi elaborado
por um ~legi~do de representantes de conselhos estaduãls
17 ntil menores_ carentes.
_
Mas nunca deixei" de refletir sobre essa outra questão, e municipais de proteção ao idoso. O ministro JUtahy Magaque é a situãção do ídOS~o-no Brasil. Venho de uma gerâção lhães deverá encaminhar o documento para análise da consulem que as estruturas familiares absorviam com menos sacri-__ toriajurídica do Minist~rio, a·ntes_de enviáRlo ao Presidente
·
·
.- ·fícios â_ as.STsténcia ·ãs__ peSsoas idosas da familia. Entretanto, Itamar Franco.
O projeto.de lei considera idosa a pessoa com mais de
o mundo de hoje mudou, a estrutura faqti_liar e de _trabalho das pessoas teve profundas alterações, tanto que está aí a 65 anos de idade e estipula as atribUições da União, eS:tãdos
necessidade de uma ação objetiva do GoVerno, visando pro- e municípios. sociedade e da famílíã na sua proteÇão. ·o Consemover uma' diretriz para a sociedade em termos_ de estinllllar IQo_"Naçional do ~qoso coordenar~as_ações.re!fltivas à pol~tica
uma melhor assistência ãS pessoas idosas e·o aproveitamento" - social para o idoso. O documento estabelece ainda que as
da rica experiência 'que ConStruíram ao longo de toda uma ações governamentais em favor do idoso serão conduzidas
n~s áreas de promoção e assistênCia social, saúde, educacional?
vida de luta, trabalho e de convivência humana.
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lotes menores não custam menos de quarenta e cinco míl
dólares.
.. _
_
_
PressionaÇa, de um lado, pelo alto custo dos terrenos,
Público destin.ãrá, crri regime -de comod8.to, casas e prédios
e, de outro, pelas prestações quase insustentáveis que são
de sua propriedade ao idoso que serão tran_sformados em
co~~a<!as pelos atuais financiamentos _para a compra de apart.acasas~ lares.
mentos, a classe média de Brasília ViU nos condoníínios~ enfirii,
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a chance de construir sua casa a preços módicos.
___
a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo.
Fala~se hoje que existem cerca de 470 co:Õ.domínios no
Distrito Federal. Em cada um deles, o número de lotes varia
O SR. VALMIR CAMPilLO (PTB- PF. Pronuncia
o seguinte discurso.)- "Si:-. Presi4erite, Srs~-Sena:<:Jore_~. no. --mwto, mas é sempre contado às centenas. Se tomarmos um
dia primeiro deste mês, o Governador do Distrito~ Federal, -número hipotéticO, de 3"00 lotes, por exemplo, por· condomínio, veremos que existem cerca de 140 mil proprietários
Joaquim Rorir, assinoU 6Decret0 n" 14,661, que define'riOVãs
de lotes em Brasüia.
normas para o cadastramento e análise dos parcelamentos
Se considerarmos tãiri.bérri que esseS loteamentos, na sua
implantados no DiStritO Federal, sob a forrn_a de loteall].entos
esmagadora maiorfa, foraiiiConstituídos nos três ou dois últiou condomínios. Poderão_ ser cadastrados, _agora, os condomos anos, teremos uma no_ção bastante realista da demanda
mínios ou loteamentos efetivamente _implantados até __ o dia
reprimida que existia na Capital da República. Creio, sem
18 de novembro de 1992. - - O decreto veio restabelecer_ a calrpa na questão do uso -riiedo de errar, qUe se pode dizer que, ã:té bem pouco, no
mínimo. Uns ciin mil chefes de família estavam impedidos
e da posse da terra em Brasilia, porque, recehteme_nte, _havia(n
de. comprar um terreno em nossa cidade.
sido registrados alguns iilcídentes entre fiscais do GOverno
e cidadãos que estavam edificando cm lOtes de condoniíniOs
Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho certeza de que a
rurais.
situação dos condomínios rurais ou dos loteamentos de Bra~
foi aberto um novo prazo, de trinta- diaS, para cjue os
sília está, agora, bem mais perto de uma solução satisfatória.
responsáveis pelos parcelamentos comprovem o cumprimento
Minha grande preocupação- que é a mesma das autoridades
do_que _exige_ a __ nova lei.. ~ssim, felizm~rité,: foi reaberta -a
locais e da população- é com a preservação do meio ambiendiscussão sobre :esta que -é, "se_m _dúvid_a, uma· das mais polête. Não podemos, de modo algum, pensar numa solução que
micas questões da Cap"ital da República. Ao longo deste mês,
venha a pó r em risco a qualidade da vida que hoje é desfrutada
o Governá do Dfsüito Federal, através de suas__.secretarias,
pelos brasilienses, e que queremos manter intocada para as
fez um levantamento minucíoso da situação do.s._ce.rca de_ 470
gerações que virão.
condomínios que s·e acredita existirem hoje nb Distrito FedeEXistem hoje muitas posições quantO-à regi.darízação dos
ral, para verificai' quais os que foram reafmente implantados
parcelamentos de terras no DistritO Federal. Há quem defenda
até o dia 18 de novembro do ano passado.
Enten.ae-sé COmo efetív-aineOte lmprántãaO aquele lotea- · Uni nOVo ·zoneaffiento para Brasília, com -á revisão das leis
locais-e-das leis federais sobre as Áreas de Proteção Ambiental
mento _ou condomínio que pOssui, cumulativamente, sistema
{APA), que se constituem nO CC:riiio da polémiCa. Há também
viário executado 'com ab_ertu_ra de vias, subdiviSãO das quadras
quem ache que essas leís devam ser revistas para que sejam
em lotes c existência de edifiC-ações nos lotes
·adequadas
à realidade existente hoje, qliáildo- centenas· de
Quero aqui coi'igratular~me com o Governador Joaquim
condomínios se encontram_ implantados e milhares de casas
Roiiz pOi ter toiriado, acertadamente, esta decisão. Míihares
erguidas em zonas de litígiO. Fin-armente; -exísfe"nl -os que
de famHias brasilienses, que compraram lotes nesses parcelaacham que as áreas rurais das_ APA deveriam __ ser transformentos~ vivem hoje uma angustiante situação, sem saber se
em zona urbana, para regularizar a situação dos condópoderão ou não construir .nas terras que corripfáfam.
geral, ---madas
minOs.
com pesados sacrifíciOs pessoais.
Penso
que,
da
conciliação
destes
três
pontos
de
vfsta,
Abre-se para essa pessoas, agora, uma nova perspectiva.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a quesfãO do uso e da_ ·saira--a solução. Da mesma forma que não podemos olvidar
as implicações ecológicas, não -podemos também subestimar
posse da terra na área urbana de Brasília_é__m_gitO _grave. Nesses
-questãO sOcial. Afinal, o_ que está em jogo é a moradia
a
33 anos de existência, a cidade viu aumentar progressivamente
de milhares de cidadãos de_classe média.
a sua população, mas, por uma série de razões, entre as quais
Recentemente, em entrevista concedida ao Jornal de Braa necessidade d<:: preservação do projeto original de Brasília
sília,
e publicada no dia 2 do corrente mês, o Presidente do
e a rigidez dos dispositivos qUe regulam a ocUpação do solo
Ibama, Humberto Lacerda, admitiu que_ o decreto presidencial
urbano e rural do Distrüõ-Federal, as áreaS oferecidas para
que criou a Área de Proteção Ambiental do São Bartolomeu
a construção de moradias foram ri:luito fuferíóreS à demanda.
poderá
ser modificado, para solucionar a _questão dos condoAssim, o que se viu naS cidades-satélitçs, pór exemplo,
rníniós, -desde que preservados os mananciais hídricos e assefoi o surgimentO dos chamados moradores de fUndo de quintal,
gurada a proteção do meio ambiente.
pessoas que, embora pagando aluguéis bastante elevados, moDe outro ladO, o Secretário dÕ Meiq A_lnblen!e do Distrito
ram sem as mínimas condições de conforto e higiene em casebres erguidos precariamente nos fundos dos lOtes. Essa~ pes- Federa], Paulo Timm, -explicou ao mesmo Jornal de Brasília,
que existem diferenças muito grandes entre as APA e as resersoas, felizmente, estão sendo resgatadas com a política dos
assentamentos desenvolvida pelo atual Govetho. - -vas,- diferenças que devem ser consideradas na atual discus$ão.
Lembrou Paulo J)mm que as reS:e_nra:s s·ão áreas de preserDe certa forma; os condomínios rurais acabaram funcio- .
nando de maneira semelhante aos assentame_ntos, só que desta vação integral do cerrado e das __e_spécies animais que nele
vez para a classe média. Hoje, cm Brasllia, quem quiser cons- -vivem. Nas reservas é terminantemente vedada a presença
do homem. Já nas APA, destaca o S!!cretátio,_a,inda é possível
truir uma casa no Plano Piloto terá de comprar um terreno
por preço estratosférico. No Lago_ Norte, por exet?plo, os conciliar a presença do homem com a preservação da vege-

trabalho c- previdência social, habitação, cultura, esporte e

lazer. Na área de habitação, o projeto estabdece que o Poder

0

•

_

•

_

em

Maio de 1993

Sábado I"

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

tação e dos recursos hídricos, ao mesmo tempo em que a
ocupação do solo se faz de modo racional.
Disse, textualmente, o Secretário Paulo Timm:
~'Nas Áreas de Proteção Ambiental é possível considerar
fatores económicos, so.ciais e ecológicos, permitindo o desenvolvimento entrosado entre as questões ambientais, sem comprometer a qualidade de vida das futuras gerações."
_
Para encerrar, gostaria de acrescentar dois aspectos que,
no- meu entender, devem ser também considerados quando
se estuda esse problema. Em primeiro lugar, é preciso ter
em mente que existem inúmeros condomínios que são verdadejros bairros, com ruas calçadas, boa rede de água, de esgotos, de iluminação e centenas de casas de excelente qualidade.
Em segundo lugar, é importante considerar que os milhares·
de proprietários de casas ou de lotes nos parcelamentos não
estão pagando nenhum imposto sobre estes bens. FaÇo este
alerta porque Brasi1ia vive, hoje, sob a ameaça de cortes
nos repasses da União e o dinheiro 3dvindo da cobrança de
impostos nessas novas áreas urbanas certamente--terá-influência positiva na receita do Distrito Federal.
·-

O Sr. Pedro TeiXeii-a- Permite-me V.

Ex~

um aparte?

O SR. VALMIR CAMPELO- Com prazer. nobre Sena·
dor.

O Sr. Pedro Teixeira --Senador Valmir Campelo, ao
trazer à baila um problema de tanta relevância, V. Ex• canse~
gue, com a inteligência, o descortino e o conhecimento da
matéria que tem, em especial do Distrito Federal; enfocar
um problema considerado pelo Governador Joaquim Rorii
como um dos mais sérios -do seu atual governo. V. Ex• tem
dado uma amostra da sua sensibilidade ao se preocupar com
a moradia do funcionário pUblico que, aliás, ontem, foi objeto
de sua apreciação. V. Ex• defendeu os funcionários públicospara que não fiquem ao releni<:i:- -Depois de anos de serviços
prestados, de repente, por um gesto tecnocrata, burocrata,
ele é posto à margem do direítO de possuir um imóvel. Neste
sério problema, V. Ex~ consegu_e conciliar dois aspectos fundamentais: Primeiro vem a questâo social: Onde vamos colocar
cem mil funcionários ptíbliCOs-Cie classe média, senão nesses
condomínios, tendo em vista o preço inacessív-el dOs lotes
no Distrito Federal? Devíamos ter pensado antes nissO. O
que fizemos foi permifii que as circunstâncias levassem a classe
média, em especial os funcionários públicos, em direção à
busca de uma solução de seu estado de necessidade. Não
se trata de uma invasão. Às vezes me pergunto se quem comprou o imóvel sabia, tinha consciência de que, deixando de
registrá-lo, correria o risco de não .ser o proprietáriO; -mas
parece·me que ninguém pensa nisso. a que as pessoas têm
em mente é a necessidade de viver, de ter um teta, o que
foi levando a classe média brasiliense a se acostar nas proximi·
dades dos_s_eus emprego~. dentro de um lote acessível ao seu
salário, ao seu poder económico. Por outro lado, ao mesmo
tempo em que V. Ex~ se preocupa com esse aspecto, preocupa-se com um outro ao qual temos que conciliar: é a questão
da qualidade ambiental, porque somos também guardiães desse valor da humanidade. E o Governador Roriz tem dado,
nas reuniões feitas com representantes dos condóminos; urna
demonstração_visível de que tem responsabilidade futura com
esse aspecto - que, aliás, como V. Ex• frisOu, é também
a sua preocupação, a minha e de todos os que vivem nesta
cidade, património histórico da humanidade. Temos que convir, entretanto, que há um certo radicalismo nessa questão
ambiental. Todos sabemos qUe o Governador do Amazonas
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teve que lutar muito para diminuir a quantidade de jacarés
no seu Estado, que estavam inclusive atacando pessoas, porque não queriam que se matasse nenhum jacaré. Que morresse
o povo, mas o jacaré não podia morrer. Os-tecnocratas -costumam prever um pãís para o ano 5.000, ·mas não prevêem
corrüfserá o país pa'ra o ano 2000. Se formos analisar, realffiente, o que vamos querer no mundo do ano 5000, isso tudo
estará integrado com o problema de natalidade, demografia
e urna série de circunstâncias. Por conseguinte, a insensibilidade política dos tecnocratas tem que ser superada porque,
se d_ependesse deles, Brasi1ia seria apenas um mapa. Temos,
eiltreta_nto, uma agiovila com 15 m_il habitantes, como a de
São Sebastião, que é ·considerada APAs- Área de Proteção
Ambiental. Não que não possa ser transf<_:>rmada, por força
epoca e circunsfância. A área ecológica é bem difererlte,-dlz
o Secretário PaulóTtmm, citado por V. Ex• Graças à atu_ação
de S. s~. tem sido possível conciliar, contornar e evitar o
açódamento de alguns '"xiitas'". Já assisti a reunião dé "xiitas''
que-pulam e dizem não poder cortar nenhuma árvore. Ora,
podemos cortar uma árvore desde que se plantem dez, restabelecendo-se algumas violências que possam ser cometidas. Em
São Paulo, por exemplo, temos na Represa Billings um assentamento enorme. Para que houvesse um consenso a· respeito
desse problema, as autoridades foram procuradas para com~or, para conciliar a construção da referiçla Represa que pode·
na causar danos a toda a comunidade. E lógico que ninguém
sustenta que, para defenderestado de necessidade de
determínado grupo, se sacrifique tudo. Mas é de louvar-se
quando homens como o Goveni.ad6i"Joaquim Roriz, V. Ex\
o Secretário do Meio Ambiente, PaUlo Timm, e fodos os
que estão batalhando no sentido de uma conciliação entendem
ser possível encontrar~se um denominador comum entre o
direitO de morar e o de preservar. Não se pode ser radical
e transformar-se tudo em uma APAs, somente porque um
tecnocrata sem nenhuma sensibilidade social e política, absorto em passarinhos e árvores, sem qualquer preocupação com
o ser humano, não procure conciliar, radicalizando posições.
Solidarizo-me com V. Ex~ pelo descortino com que empreende
a buS!:a de soluções. Com certeza, tendo em vista o prestígio
de que_ desfruta, as alternativas virão. Meus parabénS.

um

O SR. VALMIR CAMPELO- Obrigado, nobre Senador
Pedro Teixeira, pelo seu aparte.
Por um dever de justiça, não poderia deixar de citar
o trabãlho que V. Ex~, juntamente com a Secretaria de Estado,
vem empreendendo, sob a coordenação do Governador do
Distrito Federal, no sentido de conciliar o direito que tem
a classe média de ter um teta para abrigar sua família, a
preservação do méio ambiente e a qualidade de vída do Dis·
trito Federal.
Nós, que temos participado -das reuniões da Sematec e
do Ibama com os representantes dos condomínios, procuramos uma fórmula, em cooperação com o Governo do Dis~
trito Federal, para resolver esse problema, talvez um dos maiores da região.
Para concluir, Sr. Presidente, Srs. Senadores, tendo em
vista os pronunciamentos sensatos das várias autoridades envolvidas na questão, e a decisão irrevogável e inquestionável
do_Governador Joaquim Roriz de equacionar O problema da
moradia no Distrito Federal, estou certo de que encontraremos, no menor-prazo possível, a melhor solução.
Era o que eu tinha a dízer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Pedro Teixe"ira.
O SR. PEDRO TEIXEIRA (PDT - DF. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs._ Senadores_, ainda
ressoam no ar as palavras do Senhor Presidente da República
dirigidas à Nação brasileira, na reunião com seu ministério,
no dia 24 do corrente mês _de abril, e logo se levantã a voz
dos que não entenderam a importância hbtórica do momento
que passa. Já tinha rascunhado este discurso antes do pronunciamento do Presidente, mas quero, antes de proferi-lo,.inserir
aqui alguns tópicos, por demais importantes, da fala presidencial. Importantes porque se compõem do_que é óbvio e que
deveriam ter sido dítos, muito antes, pela série de Presidentes
que antecederam ao que agora preside os destinos da nação.
Leiamos e meditemos_ sobre esses tópicos:
_
''A nação deseja a verdade .. -~· Quem é _qu-e jamais pensou
que a nação deseja ser tapeada, e quem é que não sabe que
ela anda ansiosa para que o Prcsident~_da República diga-lhe
a verdade, toda a verdade e só a_verdade?~-E continua: "'_Esta nação é .a dos homens e mulht!res ...
na modéstia de sua vida de todos os dias" ... Dentro d?- obviedade desta segunda afirmação c das demaiS que foram_sendo
ditas, o Senhor Presidente está afirmando_ que esta Nação
já não e.ra da imensa maioria, que _anda pela cada dos 97%
de nossa população, mas só dos o_utros 3% que, aos poucos 1
foram se organizando e mostri:\ndo o seu Sistema Normativo,
até chegar a esta ruína que ora somos. "Mas ... , com muita
coragem, afi!mqu o Senhor Presidente:
- "O_ Banco Central fará as modificações indispensáveis ... É uma determinação!". E a seguir mostra porqUe:
-"Ao perverter-se o valor da moeda, que deve ser o
instrumento da Justiça, perverte-se toda a_sQcie_dade!"
-É confissão de que "a sociedade está toda pervertida'',
pelo que afirma que seu governo "será o governo de todos,
para não ser o governo de uns poucos", como vem sendo
há muito tempo! E ísto é visível à luz do sol, para nossa
perplexidade!
· E a seguir:___;_ «Vamos prosseguir nO prOcessO de prlVati~
zação, sem abrir mão do controle acionário das empresas
estratégicas, como tal definidas, na Constituiçâo Federàl",
ou seja, privati:iaf Sõmellte- o que é priVatiZáve1, necessaria-mente privatizável.
Logo mais nos revela urna cruel realidade, para ·a qual
todos temos que fixar os olhos, e, em-íace dela, tomarmos
decisões maiores: -"'Nosso primeiro·-cuídado foi recensear
as Ruínas do Estado".
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o SenhOr Presidente da
República, cOm todo o aparelhamento de que dispõe. chegou,
depois de estafantes exames c estudos, à conclusão de que
somos "as ruínas de um Estado". E endio bole, no tumor
canceroso, que contém no seu bojo uma acusação gravíssima:
-"Meu governo não permitirá mais a especulação financeira
baseada na ciranda dos juros altos".
Não permitírác.Mais". ·-·-Vinha sendo "permitido", como
vinha sendo feito, normativamente planejádo, pelas autoridades do Sistema FinancdrO- dos governos passados ante rio_~
res!!!
O discurso do Presidente Itamar FrancO- mcrr!Ce um estudo de maior profundidade, mas, para o fim a qUe me proponho
hoje, bastam as citações feitas para demonstrar a gravidade
de nossa situação, que exige reformas de profundidade, Dependentes dos Partidos Políticos em nossas casas Legislativas.
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De um lado, o poderosíssimo Sistemã Financeiro; de outro,
a fragilidade dos partidos políticos. - ·
-- -----Todos sabem e. todos sentem que o nOsso Sistema Político-Partidário, ern fáce- das Normas que o sustentam, é um
sistema em "crise; causadOr- da íi:lgávern·abilidade sob a qual
vivemos!
Tivesse o Goverrio üma maioria_e_stáveLcomposta de um
ou dois partidos, sustentados por uma "fidelidade'' institucionalizada normativamente, e_ seu plano seria discutido, aprovado, modificado e levado ao Congresso, onde essa maioria
sólida aprovaria, com facilidade o plano, que é - digamos
de passagem -.modesto demais_ para enfrentar a enormidade _
dos.males que nos molestam, para enfrentar as reformas de
que necessitam ~·as ruínas de nosso Estado!''"~~-No momento, é .de se apelar para o patriotismo dos dirigentes partidários, para, antes de mais. nada, enfrentarmos
a grande reforma partidária, ao lado de um total apoio ao
modesto plano contido na fala do Presidente. Sem ela. nem
o Presidente atual, nem os que vierem s:ons.egtiüão levantar
um Brasil novo das ruínas que sobraram, pela ação_ou pela
omissão de tantos!
Precisamos de Partidos Fortes, entendidos, os 'Partidos,
como Pessoas Jurídicas InstituCionalizadas. Democratica~men
te, que realmente representem "correntes de pensamento".·
com lindes b~m definidas_, çlentro:das qua1s, quem lá estiver
filiado realize seu ideal, de acordo com a concepção que tiver
do mutJdo político.
Os partidos não podem continuar sendo simples legendas
fti!ídicas para abrigar ambições eleitoreiras, sob o mando de
chefetes, ou de_chdt3l!S, qu~ exerçam uma ditadura real, sob
o amparo de uma farsa que se diz Democracia.
- Precisamos de Partidos Fórtes e hão de. Ditadores· Fortes. ·
As lideranças partidárias precisam mudar revolucionariamen.:
te_ o seu comportamento, e sua ação político-partidária. Esses
homens "fortes" é que enfraquecem os pai-tidos!
·
Quanto mais forte é o dono do partido, ou a oligarquia que o dirige, tanto mais fraco é o partido, como instituição
ou· pes-soa jurídica. Este obedece à Constituiç.ão. à Lei Orgã-.
nica e a seu Estatuto; aquele às decisões dos chefes ..
Este se_ estrutura democraticamente, de acordo cOm a
vOntade de seus filiados, com vistas à re_alizaç_ãO do hem co- ,
mum; aquele é um mero instrumentQ dos ç:~.petites de p0;der ..
de um 'grupo, a serviço de interesses _de urna classe .ou de ..
urna ideologia política ou econôniica_.. Este_busca-o solidarismo_
de todos; aquele. a imposição de alguns sobreo o resto. Este
luta, há cem anos, pela democratização real do poder exercido
numa democracia, pelos partidos; aquele luta para preservar
a ditadUra interna, em que a vontade do chefão impera sobre
todos e sobre tudo.
Mas todos falam a mesma língua. Todos pregam a democracía, a liberdade, os direitos humanos. Este.. .com a verdade
na boca; aquele, com a demagogia, com a farsa, com a mentira.
Este quer a extinção de todos os vícios, para dar governabilidade aos governos progressistas e que querem realizar um
Brasil brasileiro, em que todos sejam iguais perante a lei.
na defesa dos interesses da Pátria.
-O Sr. Jutahy Magalhães- Perniite-me V. Ex~- um aparte?
O SR. PEDRO TEIXEIRA- Pois não. Ouço. com muito
prazer, o aparte de V. Ex\ nobre Senador Jutahy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães -Nobre Senador, acho que
V. Ex~ tem razão quando clama por partidos fortes, partidos
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orgamzados. Pessoalmente, larrrento que o Brasil, mais uma
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perdido! Que se faça a democratização interna~ entregando-se
o poder ao '"povo do partido .. , que são_, de_ haixo para cima,
os filiados, os vereadores, os prefeitos etc. e, por fim, as
de governo, passando para o parlamentarismo. Porque, rio
lideranças, ou deixemos estar como está para que acónteça,
presidencialismo, considero cada vez mais difícil term,os particomo aconteceu, em 1930, cm qUe o povo, farto da farsa
dos fortes.e bem organi.z3dos. Porql!e,_np.rmalmente, o presieleiro·ral, das "ele.iÇõe·s a bico dé pena··. da "'depuração de
dente deseja i::ooPtãr àpoios. ·E, pará Cooptar apoios, é muito
votos". feita pelos deputados, fez a revolução da Aliança
mais fácil para eles, e muito pior para o País, cooptar apoios
Liberal, com Getúlio à frente. implantando, então, a verdade
através-de acertos individuais com os parlamentares. Mas queeleitoral, a Justiça Eleitoral, o voto s_e_creto e universal~ o
ro apenas mostrar as nossas dificuldades- e nós, brasileiros,
voto das mulheres.
gostamos muito de discutir em torno de nomes, e não em
A grande Revolução Democrática, nas instituições políti· ·
torno de idéias. V. Ex" pode notar que há can_didaturas já
lançadas nas praças públicas do_ nosso País c. normalmente,
cas_,_encontrou. entretanto, essa muralha resistente que des~
não vemos discus-sões· sobre idéias. Vemos discussões de uns
truiu os ideais de 1930. que são hoje os privilegiados que
atacando os outros. Peço até_ permisSão· para falar e dar uma
se acastelaram no mando dos parfidos, dentro dos quais estão
opinião sobre essa luta interna de um partido que não é o
os lobbies do poder econômico, interessados em manter a
ditadura dos partidos, que escolhe st::us _candidatos e os impõe
meu, mas que já o foi; portanto, tenho até essa razão para
ainda acompanhar de longe o que se_ passa-no seio desse
às bases' e ao povo, que continua pensando que elege seus
partido. Mas V. Ex• vê que a discussão· do PMDB está sendo
representantes. Puro engano!
em torno de nomes. Não é uma facção ideológica e nem
Não~ Os eleitores não elegem ilfnguém- e. por isso.
uma linha política que está disputando a maioria do seu Parti~
essas grandes abstenções. Eles ''oPtam'' por um.· dentre os
do. Há urna disputa cm torno de nomes. E esse é o mal
pouquíSSimos que lhé~ são impostos pelas cúpulas dos parti~
dos. quando não.· por um homem sôl BaSta olhar hoje·os
do BrasiL Em todos os setores, vemos sempre que se luta
candidatoS já escolhidos! Contra ·esta '"anarquia'" (falta de
em razão-de um de.terminado nome, e não de uma idéia,
governo, desordem, confusão), é qU-e nie levã.nto, a·cuSando
de um princípio c de uma linha política. Isso é o que enfraquece
muito ,os partidos políticos_.. Por isso acho que estamos aqoi, _ a quem devo acusar; ·responsabiliza-ndo a quem devo rcsponsa~
bilizar, porque o meu compromisso maior é com a verdade.
sem podermos fazer muita coisa. V. Ex~ pode v.er que há
Acuso os dirigentes políticos que não querem abrir mãos
um desânimo, não sei o que estã oco'rr.endo .. Mas poderi?mos
das regras que lheS garantam a continuidade de seus privilée deveríamos aproveitar esse espaço de tempo para fazermos
gios, mesmo que seja às custas desta multiplicidade de partidos
a reforma partidária e a reforma eleüoral. E os projetas estão
que impede a formação de uma maioria estável, que dê ao
aí, dorm.indo nas gavetas, porque não chegamos a uma concluGoverno a governabilidade necessária.
são. Este é um dever nosso, de legislar,_ e nãp_esperar.que
Foi isso que aconteceu nos primeiros quarenta anos de
o Executivo legisle por nós. E estamos aqui, .atrapalhados,
R_cpública, quando os ""chefes políticos'", os cownéis e seus
sem saber o rumo que V(Jmos segair.. V._ Ex". faz muito bem
representantes, comandavam o processo eleitoraL por meio
em ~bordq.r es.sa questão .. em trazer a debate essa problema.
de '"eleições a bico de pena'". Foi isso que fez o póvo pegar
Vamos· ver se nós acordamos, para fazer partidos fortes neste
Pafs: O que é, .absolutamente, necessário para termos um:;~.. em arnras para impedir os usurpadores de assumir o Governo.
que se dizia eleito, mas. enl verdade, pretendia apenas-perpc·
democracia forte.
trar uma grande fraude eleitoral. Por isso - repita-se.-. a
O SR. PEDRO TEIXEIRA- Agradeço o aparte do nobre
Alianç~ Liberal depôs Washington Luís e entregou o poder
Líder, Senador Jutahy Magalhães, que vem ao encontro das
a G€;túlio Vargas.
idéias que ternos sustentado aqui c Cuja Sfntese, tão bem elabo~
.Essa Joi a mais legítima das re:v9luções_ que o povo fez.
rada, dispensa comentários; rn'aS 'servirá, na verdade, de mais
urna já.ri.ela que tentamos abrir p<ira a necessidade imediata - com o apoio legítimo das Forças Armadas!
Sr. Presidente, Srs. Senadores, as revoluçõés, mesmo as
do Senlloi:" PreSidente da República- se -poss-ível, até deixan~
legítimas,
quase sempre desvirtuam seus ohjetivos. Lutemos
do de lado determinadas atitudes. que devem _ser entregues
parir qõe o povo não necessite, nunca mais, de pegar em
aos seus Ministros~ nas áreas ecdriômicas e SoCiálS--..:..:. de dediarmas para fazer valer seus direitos. acaso usurpados por nós.
car-se com profundidade à reforma político-partidária, para
seus
representantes!
que Sua Excelência passe pela história como um homem que
Todos precisamos cumprir nosso Oever: Situação e Oposi·
teve,_ realmente, a coragem de colocar o trem nos trili"l:os.
çãO precisam se compenetrar de _que reformar é necessário!
Continuando, Sr. Presidente, Srs. Seiladores: aquele parGoVernar tambt:!m!
tido quer a continuidade dos vícios. para que o partido seja
Política é só rúeio de governar~ As campanhas precisam
fraco e· as oligarquias domihantes permaneçam fOhi%. e o
ser limicadas. por i<.~i, no tempO. ESfainos a mais de um ano
governo não possa mudar as eStruturas viciadas que sustentam
e meio das eleições. Não podemos parar o Congresso por
o sistema eConômiCõ-; que· vai' tornando os ricos cada vez mais
causa-das eleiçõeS vÍndouras, -como qUaSe o fizemos por causa
ricos-, -e os pobres cada vez-·mais pobres. Este ê o partido
desse ridículo plebiscito, que--Oínguém quería a OãO ser -meia
que luta por um pafs onde prime a justiça para todos: aquele,
dúzia de candidatos a primeiro~ministfO- e outra·m-eia dúzia
o partido de uma pequeníssima minoria que ahocanhou o
de bem intencionados e equivocados idealistas que pensavam
poder e não quer largá-lo, definitiVamente!
que o que serve pafa- a Inglaterra, a Fninça. a Itália, a AlemaPor isso, não querem mudar nada! Pregam mudanças
nha,
o Japão -justamente os países mais ricos do mundo,
que nada signíficam. Pregam mudanças no que é-secundário,
pequenos _e tom larga tradição política- serve para nós!
sem que nada se mude! O que lhes interessa é que tudo contiNão!!! Não serve! Somos um País quase do Terceiro Munnue sendo aquilo que é. Partido forte, não!
do
e
de dimensão continentaL Aqui tCmos uma Bélgica dentro
Entretanto, é precisO que se faça m-udança radical, com
de uma Índia! Só um presidencialismo democrático, forte c
a extirpação da ditadura interna nos partidos, ou tudo estará
vez. tenha perdido a oportunidade de modifícar o seu sistema
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ágil, sustentado por partidos fortes, institucionalm_ente fortes
-garantida sua fortaleza pela fidelidade partidária- pode
fazer renascer nosso País das cinzas e das ruínas a_ que nós
os políticos- confessemos sem nenhum medo -permitimos
que ele fosse_ conduzido! Nós! Digo nós todos: as cúpulas
dífigentes privilegiadas, os ditadores e líderes e o resto nós outros que não -mandamos absolutamente- nada nos parti~
dos! _Nós.- _o resto - somos a grande maioria, que pode
se opor a este _estado de coisas, definir os grandes princípios
e lutar por eles contra as ditaduras responsáveis por setenta
anos de crise em nossas iitsiituiÇiYEs polítiCo~partidáríaS:! No
entanto, não fazemos absolutamente nada! Omitíirio~no~s_sim
plesrnente diante da marcha da História- pa-i"ã a ruptura fatal
da ordem jurídica! Se não se fiZerem asnecessárias reformas,
para estender aos partidos a democracia.legitiman.do-se assim
a representação, o povo as fará, como as fez tap.tas vezes!
Podemos fazê-las primeiramente procurando aCordar as
cúpulas para os perigos que estamos correndo. Larguemos.
de imediato, de acompanhar a corrida da campanha sucessória
e unamo-nos em torno do Presidente da República para po-ssibilitar-lhe fazer a grande reforma partidária que deverá contar,
potencialmente, com o pluripartidarismo ....:....-que não ~igniGca
necessariame:nte a pulverização dos partidos! Não é possível
hoje fazer oposição com vistas só ao poder!
Sem essa prii:neira reforma tranScendental, que deveria
ser comandada pelo próprio Senhor Presidente da República
e seu Ministro da Justiça - a quem historicamente sempre
competiu tratar das coisas da política.:...;_ a ~apressã-da campanha
eleitoral tomará conta de tudo e anarquizará o resto do tempo
que sobra ao Governo para fazer aquilo que o Brasil precisa!
.
Apoiemos esse último--esforçO do Presidente Itamar.
ApoiemOs seU plano de governo, mas exijamos de Sua Excelência que, em regirrte-de-~;trg-ência Urge-n:tísSiina, procu·re fazer
··
esta reforma necessária e prioritária. ·
Há maneira de fazê-la. e há tempo sufíciente aihda a
nossa frente. O que é preciso e ·uma de"éiSão pólítica- nesse
sentido. Os sociólogos conhecem os fatos~ os cientistas políticos conhecem os valores deles emergentes~ que são essas necessidades aqui estudadas com fins que devem ser atingidos
por normas puras e prenhes de patriotismo que Os filósofos
de plantão sahem como redigir.

O Sr. Ney Maranhão--::- Permite-m~ V. Ex~ um aparte,
nobre Senador Pedro Teix_eíra?O SR. PEDRO TEIXEIRA- Ouço, cóm prazer, o aparte
do nobre Senador N ey Maranhão.
, _
O Sr. Ney Maranhão- Senador Pedro Teixeira, solidariM
zo-me com o discurso em_ que V. Ex~ cbapm a atenção princiM
palmente da classe política_ para a: escolha feita .Pelo povo
no plebiscito do dia 21 de abril do corrente _ano. Nós, políticos,
temos __que respeitar a opção e ajudar o Presidente da Repú-:
blica a aperfeiçoar o regime que o povo brasileiro escolheu.
V. EX" tem toda a razão quando chama a atenção da classe
política neste momento em que estamos vivendo. Sabemos,
Senador Pedro Tcix_cira, que se fizermos-_um_a pesquisa boje,
verificaremos que o desempenho dos parlamentares está muito
aquém daquilo que o povo esperava. As candidaturas antecipadas a que V. Ex• se referiu ·contribuem para a péssima
imagem que os políticos têm atualmente ... Os políticos, ao
anteciparem a campanha sucessó_da em "pràticamente dois
anos, quando estamos em meio a uma violent:;t crise, parecem
estar pensando que o povo é imbecil, o que não o é. V.
Ex~ sabe que, quando cito, "dou nome logo aos bois": o
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Lula vai para Pernambuco, desce ao município de Garanhuns,
c_9ineidentemente pertinho do município da minha famfiia,
Aguas Belas. faZendo uma viagem de lembrança de quando
ele saiu em um pau-de-arara para São Paulo. Sobre isso, o
Senador Suplicy. quando chegar, vai fazer um relatório. Nessa
oportunidade vou-lhe fazer algumas perguntas. O Lula, Se-nador Pedro Teixeira, se quer relembrar o tempo em que mudou-se para São Paulo, deveria fazer agora Q mesmo que
fez então. Em vez de viajar em ônibus de ar condicionado.
gastando com cada uma das pessoas de sua comitíva ·uma
quota de aproximadamente de 600 dólares. com as mordomias
coTQpletas, deveria usar como transporte, para lembrar a
si mesmo da dificuldade do sertanejo, um pau-de-arara~ aquele
".'ca!I'!inhãozi~~o"_, Se~ ado r. c~berto de palha. cheio de gente,
com 40 peSSQa_s na car~qceria: El~ deveria viajar assim para
sentír a dificuldade. Mas não: vem com toda a mordOmià
um "Johnny WalkÚ" derltro do ônibus·, com umas ''comidi~
nhas"' boas. Na frente vai i.tm ónibus de apoio avisando ·~o
Lula está chegando" e aprontando tudo para o comício. O
Lula deveria, Sr. Presidente, assistir ao sertanejo comer palma
com farinha. É engraçado, mas o povo não é besta._Cê>mpai"o
-essas candidaturas -a- uma ·carroce ria de caminhão de chasSis
longo transportando muita gente em estrada esburacada. O_
gu_e <!_cont~e? O ..chassis pode partir. E é isto o· que estão
fazendo: contribuindo para o risco de o chassis partir. Estou
com V. Ex~.: espero que-os políticos tenham juízo ·e 3júdem
o Presidente Itamar Franco. Falo desse assunto com al,ltoridade, porque já vi esse filme muitàs vezes -antes, desde 195~.
quando eu era Deputado Federal. E advirto: cuidado, político
tem que ter juízo e ajudar o Presidente da República. Muitos
estão ahorrecidos com o Presidente Itamar Franç.b, lançando
candidaturas anteçip-adas à Presidêi-tCia da República, Irias' desde o -princípio falei: o Presidente Itamar_ FraricO aSsüri1irido
náO- V'ai acei~a~r 'o" gtiizo no p'escoçO, vai fazer aquilo qu~ acha
conveniente: Port~nto, solidarizo-:me corri é_sse pronunciamento em que V. Ex" alerta a classe política para a neces-sidade
de ajudar o Presidente da República. Assim estaremos ajudando o Brasil e prestigiando nossa classe. Parabéns a V.
Ex"
O SR. PEDRO TEIXEIRA- Agradeço o aparte do nobre
Senador Ney Maranhão, que, com sua linguagem realista,
traz uma visão sintétiCa do que, na realidade, está acontecendo
e que não devemos permitir que continue o~rre~d<:L
O Sr. Carlos-Patrocínio- Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. PEDRO TEIXEIRA- Com muito prazer, nobre
Se~ador Carlos Patr_ocínio.
O Sr. Carlos Patrocínio- Senador Pedro Teixeira, V.
Ex' fere tiin aSsunto de importância inquestionável nesta manhã de sexta-feira. Critica a proliferação desmesurada de partido~~_com o apoio consentido da própria Constituição de 1988.
A meu ver, foi ínserido falhamente pelos Con-stituintes e
dever~ ser modificado. EStãmos vendo, ainda que de maneira
acanhada. o Pi'esidente Itamar Franco instituknovas medidas,
procurando minimizar a problemática social do nosso País.
Sua Excelência teria de, efetivamente,_ s_e assentar em bases
sólidas, em partidos sólidos. Como está, ninguém sabe quem
apóia ou não o Presidente, ou seja. estamos vivendo um clima
do "samba do crioulo doido'·, uma verdadeira parafernália
de partidos. Ninguém sabe se o PT apóia ou não o Governo,
se o PDS , que agora é o PPR. apóia ou não, _e assim pOr
diante. Temos que, de uma vez por todas, consolidar partidos
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fortes. Cinco partidos seriam o ideal, dariam para abrigar
todas as corrc·ntcs idcológicas._Tcríamos partidos de centro,
de centro-esquerda, de esquerda, de direita-e de centro-direita. CongratulO-J.!lC com V. E~ que pel}:~nce ao pp-; b Par.=tido que deu o pontapé inicial para a fusão, procurando en-

grandecer seus quadros. Creio, ainda, que o PP terá que se
fundir a novos partidos para que possa efetivamcnte vingar,
para que possa prosperar. V. Ex• tem toda razão e toca num
assunto de importância fundamental. V. Ex• disse que sempre
partiu do Ministro da Justiça e do Presidente da República
essa reformulação partidária, essas novas muda_nças devem
ser processadas, mas temos, no CongreSso Nacional, alguns
projetas de lei prevendo a mudança eleitOral e partidária.
Creio que devam ser agilizados dentro do CongreSsO N~cional,
para que possamos votáMlos, aprccíá-los, modificáMloS O mais
rápido possível. E, quanto a mim, tenho a convicção de que
todos as parlamentares haverão de votar impossibilitando a
proliferação de partidos. que são hoje denominados de sigla
de aluguel. Aproveito o momento para aqui registrar-um fato:
vi com -ressalvas o resultado do plebiscito, mesmo porque
ac·redito que o regime parlamentarista. a esta _altura da crise
nacional, propiciaria_ intro_d_uzir modificações mais seguras,
mais concretas, ou seja, o povo brasileíro teiíã uma pãrticiM
pação mais próxima do Governo Federal. CabeMnos respeitar
o veredicto popular, principalmente nésse episódio do ex-Presidente Fernando Collor, que propiciou ao povc:nrcreditar
que foi fácil destituir um Presidente. Creio~que-opovo está
um pouco-enganado quanto a isso. Já foi"" explicado que não
tuir um governo ruim, e sim, um governo criminOso, coriló
foi o caSo do Presidente ColloJ, que cometeu, inclusive, crime
de responsabilidade, Gostaria de dizer _que_ estou d_e_ pleno
acordo com V. Ex~ quando combate o número enorme de
partidos e propugna se tome providência imediata, ilo sentido
ela criação de partidos fortes, paTa que haja uma sustentação
sólida e o Presidente possa implementar, efetivamente, as
medidas que o Brasil tanto- necessita. Meus parabéns a V.
Ex•
O SR. PEDRO TEIXEIRA- O aparte de V. Ex', Senador
Carlos Patrocínio, reforça a tese que estamos finalizando nesta
manhã, e que, somado ao aparte inicial, com que nõs honrou
o Senador J utahy Magalhães, vem comprová-la. TOdos estamos querendo partidos fortes, mas não estamos tomando providências._ Estamos, sim, ansioso_s para que isto ocorra, objetí~
vando a governabilidade e a integração entre o Presidente
da República e o próprio Congresso Nacional, este assumindo
urna linha de vanguarda. Contudo, vivencléirnos um inomento
de timidez, talvez pela preocupação com-os avanços de nomes,
esquecendo que~ realmente, a nossa tese, aqui sustentada e
enfocada pelos apartes, vem demonstrar que há uma ansiedade, de caráter genérico. Não sei por que não se toma
providência quanto a issO.
O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. PEDRO~ TEIXEIRA- Ouço V. Ex• com muito
prazer.
O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador, agrada-me
muito ouvir exposição corno esta. POr váriaS vezes renho-me
referido a e_sse problema partidário. Pode até parecer que
eu seja um pouco -radical, porque a boa solução seria decretarmos, por lei, a extinção de todos os partidos para que
novos se constituíssem, alheios a todos os resíduos do passado,
inclusive do passado militar, que ainda aí está na raiz de

Sábado 1' 3867

vários parttdos. Se tivéssemos uma posição desta, o quadro
partidário se formaria livremente. Ninguém teria constrangimento, porque a verdade é que há muito político e parlamentar que não está devidamente situado. Mas não é fácil
mudar de partido. É uma operação difícil. Há uma parcela
do eleitorado, da sociedade que não compreende que, muitas
vezes-, ·a Parlamentar está se deslocando do partido em obediência à sua consciência, à sua formação ideológica; já que
há longo tempo não temos partidos autenticamente formados.
sem excluir, é verdade, a exceção que for possível. Mas veja
V. Ex" que, no momento, apesar de reconhecermos todos
ess_es_ vícios, a preocupação não está sendo a de formar novos
partidOs obedientes a uma expressão programática e ideológica. Na verdade, estamos preocupados- eu vou generalizar
_...i em fazer graf!des legendas, ou melhor, legendas grandes,
que obtenham maior expressão na vida política ou dentro
do Congresso, e, com isso. não reformaremos o quadro partidário.
O SR. PEDRO TEIXEIRA_:___ Agradeço o apárte do Sena:.
dor Josaphat Marinho, que dispensa comentários pela relevância""do .q~e S. Exd bem sintetizou-aqui.
_
Sr. _Presidente, Srs: Sena?ores, se~ .cstc_s prín;tcii-oS· J?~s~
sos, só nos resta ficar de camarote assü;tindo â fatalid3.de
da História se repetir, com os atares já postos em cena, costu- r<:~:nd_o_suas conhecidas promessas, até chegar o dia das eleições
vindouras.
.
_ _
,
Haverá, e já está havendo, a corrida às portas do poder
económico, em bu~ca de dinhe,iro para a campanha sucessória,
tal qual PC FariasTez para Co\lor. Haverá promessas demagógicas nas praças públicas e outros meios de comunica~ão.
Outras se farão aos pretendentes a cargos de Mini·stros ...
O Sistema baterá palmas calorosas porque sabe que os
partidos continuarão fracos pará permitir a penetração de
seus lobbies, para fazer o trabalho que sempre fazem; enquanto isto, a inflação subindo, apesar dos planos para combatê-la;
enquanto isto, a f9me se alastrando, a educação se desmantelarido, os hospitais se acabando e tudo mais continuando tal
qual está, dentro desta ruína de todos conhecida, a começar
do Senhor Presidente da República.
_
Enquanto isto, a revolução caminhará, cumprindo o seu
roteiro histórico, até que chegue a sua hora, que, no meu
entender, não está muito longe, com o povo batendo palmas
aos heróis fardados, tal corno já fez tantas outiaS vezes!
Sr. Presidente, Srs. Se~adores, não deixemos que isso
aconteça, por amor ao noSSO--Biàsirbe-m amado!
Apoiemos, tc>dos juntos: situação, oposição e simplesmente aqueles que se colocam, corno eu, em posição de fiscais
da história, o plano apresentado, tiiriidamente, pelo Presidente Itamar Franco, mas peçamos a Sua Excelência que nos
_çonvoque para realizar imediatamente a grande reforma polítiCo-eleitoral que é. necessária, inclusive para ajudá-lo a governar. Sem ela, - para ele e para os governos vindouros - .
tudo será absolutamente impossível!
Era o que tiilha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Dirceu CarneirO; i.íltimo orador
inscrito.

_ O SR. DIRCEU C,,.RNEIRO (PSDB - SC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem reviSão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, venho, hoje, à tribuna do Senado para registrar os vinte anos de pesquisa agropecuária da Embrapa. Qn-
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tem, participamos da solenidade de comemoração Ç.e tão sigJ!ificatíva· data, a que estavam presente~ o Presidente da Repú-

blica, inúmeros Ministros, dirctores do órgão, servidores e
muitos parlamentares, Senadores e Deputados.
Sr. Presidente, pretendo trazer este registro aos Anais
do Senado Federal por se tratar a Embrapa de uma instifulção
da mais alta importância, não só para o Brasil, mas para
todo o Planeta, já que a pesquisa agropecuária está vinculada
aos cQ_rnpromissOs-da questão ecológica-, da questão do alimento - a energia vital - e também da geração de empregos

e oportunidades. Isso, especialmente numa área que,-patticularmente em nosso País, desde a ·ctécada__de 50, não tel!l-recebido, corno seria desejável, os fluxos de investimento_tneces-"
sários para manter o equilíbrio das populações em nosso território, no nosso gigan!e território brasilejro;__ ao contrário de
outros países do mundo, que, na caminhada do desenvolvimento;-tiveraiu, fõdos eles, praticamente sem exceçãb·, uma~
base agrícola ou agropastoril, a partir da qual seguiu-se uma
evolução urbana c_omjnvestime_ntos maciço~ por alguns anos
e, quando esse efeito de investimenlc;> urbl,!no _com~ç~:m a prOduzir o desequilíbrio, voltaram a sua atenção para o ágrãrio,
com isso restabelecendo o equilíbrio na distribuição do território.
O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. DIRCEU CARNE.IRO -Com todo o prazer,: nobre
Senador Josaphat Marinho.
O Sr. Josaphat Marinho- Exatamente ii um põritõ fundamental do seu discurso, nobre_Senador, permita-me louvá-lo
pelo reconhecimento que faz _do notável trabalho dese.mpenhado pela Embrapa. E V. Ex·' disse muito bem: não.se tel]l
dado a essa institl!ição o re.Ievo devido. Na verdade, é das
poucas instituições Vinculaclãs ·ao Estado que tem no País uma
função altamente tecnológica c de renovação nos critéiíOs
de produção.
O SR. DIR.CEU CARNEIRO- Queroagradecero aparte
do Senador Josaphat Marinho por esse registro, por esseenfoque, que compõe perfeitamente o porito de vista que quero
defender aqui. A Embrapa é um dos elementos e das instituições mais importantes e fUndamentais para que se restabeleça
o esforço para o equihbrio da distribuição da população no
nosso País, atravé_s de investimentos nesse Setór agrfcola, através dos ganhos de produtividade, através da geração de matéria-prima para alimehtar os processos_agroindustriais e corrigir
um defeito enorme na distribuição da população brasileira
no espaço. Estamos, hoje, com 72% do povo brasileiro· concentrado, amontoado em apenas 3,5% do território, que é
a parte urbana do Brasil.
_
Esse dcsequihbrio é algo insustentável para um desenvolvimento equilibrado. Essa migração --gigantesca que houve,
do meio rural para o setor urbano, tal vez tenha sido um dos
maiores fenômenos da _humanidade, em termos de êxodo.
Esse êxodo rural br_asileiro Ç um movimeritQ gjg:ante n.o-·con;.texto internacional, onde milhões de iildivíduos, ao longo de
poucas décadas, abandonaram a sua situação territorial de
origem e acabaram sem alternativa, numa rede urbana sem
a estrutura compatível com a dignidade humana. Isso ocorreu,
seguramente, devido à falta de investimentOs- ness:e _setõr, que
é extremamente receptível aos investimCDl:õS 'do ponto de vista
do resultado: com menores unidades de capfüil investido, gera
mais empregos.

Maio de 1993

A Em~rapa, que foi uma instituição criada em 1973 portantq. com Seus 20 anos - , teVe-, nesse c6rltexto~ uma
presença indelével de substancial contribuição. Só neste ano,
~tão prõgramados_53lanç_amentos de novas tecnologias nesse
setor agrícola.
Eu gostaria de trazer alguns registres, com detalhes até,
para que realmente pudéssemos fazer justiça a essa inStituição,
que, muitas vezes, esteve com pouquíssimos recursos e·enfre_Qtou - e ainda enfrenta -determinados desafios com o idealismo dos seus pesquisadores, dos seus cientistas e funcionários. Alguns investem do seu próprio bolso ~ apesar de
receberem salários inferiores a mil dólares por mês - em
II!aterial de expediente para manter a- sua a-tiVidade em -pé.
Além de_sse desafio de gastarem dinheiro do próprio bolso,
de receberem salários iriferiores aos níveis mundiais do setõr,
enfrentam ainda a Concorrên'cicf da iniciativa privada, onde,
cotidianamente, registram-se ofertas para c~enti~tas .e.pesqüisadores dessa área, com salários tentadores de mais de cinco
mil dólares por mês. No entanto; dado o patriotismo e o
ídealismo do pesquisador brasileiro da Embrapa, eles se mantêm nos seus postos, heroicamente -e anonimamente; lutando
pela grandeza do_ nosso_ País e pelos recl!rsos_ tecnológicos
gerados pelos brasileiros, através de setores_tão _importantes
como esse.
A pesquisa agropecuária tem gerado ou adaptadO num'erosas tecnologias, produtos e serviçoS à â.griCtiltur3. brasileira,
os quais vão desde o aumento da produtividade agropecuária
florestal, passando pela economia de insumos e mão-de-obra,
até a avaliação, o uso e a conservação dos recursos paturais.
No contexto da sua história, a p·esquisã agro pecuária brasileira esteve direcjpnada à ieração de tecnologias ~pazes
de produzir elevados rendimentos, o,em s~mpre aliados à preocupação com a proteção ambiental, o_ que, aliás, passa a fazer
parte do novo paradigma da empresa. Entretanto, a pesquisa_
agropecuária contribuiu decisivamentç para o aumento -çl~s.
safras agrícolas brasileiras nos últimos dez anos, mostrando
quê a utilização de tecnologias adequadas torna possível aumentar a produção via elevação da produtividade agrícola
sustentável.
Atenta à diversidade biológica dos- gran9es ecossistemas
brasileiros, a Embrapa mantém uma rede de unidades para
cUidar prioritariamente da _avaliação e do aproveitamento racional dos recursos natur~is da Am37ônia, do semi-árido nordestino, dos Cerrados, do Pantanal e das Terras Baixa::;; 4o
Sul do País.
- OUtras unidades cuidam da ação específica de monitoramento dos impactos ambientais, através do sensoriamente
remoto e da defesa da agricultura contra desequilíbrios ecológicOS_,. através da busca de alternativá.s_a_os agroquímicos.
O Sr. Ney Maranhão- Permite-rrü! V. Ex~ um-aparte?
O SR. DIRCEU CARNEIRO - Concedo o aparte ao
nobre Senador Ney Maranhão, com todo prazer.
O Sr. Ney Maranhão- Nobre Senador Dirceu CarneirO,
quero congratular-me com V. Ex• por esse pronunciamento
que faz no plenário do Senado a respeito da Embrapa. Sabemos, nobre Senador, que -tecnologia de ponta é uma coisa,
hoje, ímportantfssima em todos os setores da economia de
um país. V. Ex• teni ·razão: penso que todos devemos dar
apoio incondicional à Embrapa. Neste momento, no país mais
populoso da terra, a China, para onde viajei várias vezes,
essa tecnologia funciona mesmo. A China é um país, nobre
Senador, qu~ possui ape~as 18% de suas terras agricultáveis
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pação ecológica em que fungos e insetos substituem defensivos
químicos; plantas controlam parasitas do solo; bactérias promovem adubação nitrogenada; técnicas de plantio e de manejo
no contexto da agricultura do planeta, representam 7,8% da
controlam a erosão, rotações e consórcio de cultu;ra recuperam
agricultura mundial. Com essa agricultura, a China alimenta
22% da população da terra. Senador Dirceu Carneiro, isso
a fertilidade dos solos; e técnicas d_e laboratório facilitam a
germinação de sementes de espécies em via de extinção e
signifíca tecnologia, significa que essa "Embr_apa chinesa" é
o repovoamento de áreas florestais.
- ·
um exemplo a ser segu~do. Ternos uma terra onde D_cus nos
Se, de um lado, a expansão da agricultura competitiva,
dá tudo, e o povo ainda morre de fome! Portanto, V. Ex"
no Sul, nos Cerrados e nos cultivos irrigados do Nordeste,
tem razão: todos devemos apoiar a Embrapa para que ela
realizada através de tecnologias comprometidas com a sustense desenvolva e dê apoio aos seus técnicos porque isso é um
tabilidade, contribui para refrear a expansão da agricultura
grande investimento para nossa Nação. Dizia o grande líder
da Revolução Chinesa Mao Tsetung o seguinte: ---'Povo de
em direçãQ à Amazônia, de outro, sistemas alt~rnativos comO
agrosilvopastoris são capazes de evitar a exploração predatória
barriga cheia não pensa em revolução~'. É essa a revolução
dos recursos naturais amazônicos, elevando are_nda d_o homem
que_queremos para o Brasil: o povo de barriga cheia, c é
e dignificando a sua existência.
a Etilbrapa que vai encher a mesa do povo brasileiro. Muito
A Embrapa, desde a sua criação cm 1973, gerou e recoobrigado.
mendou mais de oito mil novas tecnologias para a agricultura
O SR. DIRCEU CARNEIRO- Agradeço a V. Ex', Senae a agroindústria brasileiras._Mais do que isso, a Empresa
dor Ney Maranhão, pelo aparte, que focaliza essa questão
contribuiu para melhorar a efíciên_cia produtiva do setor agrotecnológica como absolutamente fundamental para atingirmos
pecuário, redu:úr custos de produção e ajudar o País a aumenum dos objetivos primeiroS: da sociedãde br3Sileira, qual seja,
tar
a oferta de alimentos, conservando, ao mesmo tempo,
a eliminação da foine, essa verdadeira vergonha nacional,
os recursos naturais e o meio ambiente, .diminuindo a depenpois nosso País, apesar de termos uma das maiores extensões
dência externa de tecnologias, insumos e materiais genéticos.
territOriais agricultáveiS do planeta, possui qüase a metade
No setor de grãos, queria regí'Strar que o Brasil passou
da população subnutrida.
de uma safra de 39 _milhões de toneladas, em 1980, para 70
O
Ney Mitraohão- Permite-me V. Ex~ uma pequena
milhões_de toneladas, em 1992. E mais, permitiu o crescimento
intervenção?
da produtividade em áreas de cultivo tradicional e, também,
a ocupação de áreas antes marginalizadas, atraindo para o
O SR. DIRCEU CARNEIRO -Naturalmente, nobre Secampo substancial volume de capital urbano.
nador.
Hoje, o País detém tecnologia ç:apaz de levar a produção
O Sr. Ney Maranhão - Pc~rdemos praticamente 30%
nacional de grãos para 100 milhões de toneladas, sem ampliar,
de uma safra de 70 milhõc::s de grãos no campo.
sequer em um hectare, a área cultivada. Este é um feito digno
__
__
.
__ _
de registro.
_
O SR. DIRCEU CARNEIRO -Nobre Senador, somado
lançamento
da
cultivar
de
trigo
BR
43,
obtída
Com
o
aos problemas já exposto-s, temos o desperdício de grãos pela
através de cultura in vitro, o Brasil passou a ser o quarto
falta de armazenamento adequado perecendo a safra pela
país a pro9uzir semente de trigo em proveta, depois da França,
ação de roedores, insetos e por outro!> mecanismos conhecidos
China e India. No planalto médio, maior zona tritfcola do
de perdas, o que faz com que a cada cinco safras percamos
Rio Grande do Sul, a produtividade da BR 43 chegou a 5. 290
uma inteira, numa determinada faixa da produção agrícola
kg/ha, contra a média de lavoura de 2.800 kg/ha.
brasileira. Portanto, tudo isso encarece enormemente os cusO lançamento de variedades de trigo adaptadas à região
tos dos alimentos.
dos cerrado também é uma conquista da pesquisa. Em 1990,
Como disse V. Ex~. trazendo o exemplo chinés, aquela
a: Safra deste cereal no cerrado c.h.egou a 500 mil toneladas,
experiência- e paciência milenares dos orientaiS fóram· ca(:iazes
correspondendo a 10% da produção nacional. O trigo no cerde, num pafs com pouca terra agricultável e com a maior
rado é_ campeãO mundial em ganho diário de peso, com 74
população da Terra; superãr a fome. Caso Dão tiVesse outro
Kg/ha, enquanto nos Estados Unidos da América o ganho
mérito, a revolução liderada por Mao Tsetung te_ria que ser
diário fica em 42,7 kg/ha. No cerrado_s_ão_produzidas até oito
lembrada porque foi capaz de livrar a China da fome.
Retomando as consider~ções _que trouxe à tribuna do _ -toneladas de trigo por hectare, mais do que a média na Europa,
e em apenas 115 dias. Nas latitudes frias, o trigo exige o
Senado, nesta manhã, queremos registrar esse papel da Emdobro do tempo.
presa Brasileira de Pesquisa AgropcCuária que criou unidades
O desenvolvimento de cultivares de soja adaptadas às
para coleta e manutenção de germoplasma e tem hoje um
várias regiões agiOécológicas do Brasil, principalmente nos
dos maiores bancos de recursos genéticos do mundo onde,
cerrados, Norte e.Nordeste, desfez o mito de que esta legumisob a forma de sêmen, sementes, plantas, animais vivos e
no_sa só podia ser cultivada em áreas de clima temperado.
mesmo pólen e células liofilisadas, são _conservados cerca_ de
A soja tropical desenvolvida pela pesquisa proporcionou um
130 mil acessos de organismos tão variadas quanto os cavalos
aumento de 50% na produção naciorial dos últimos 15 anos_
selvagens de Roraima, espécies silvestres de abacaxi, fungos
que matam insetos, ervas medicinais indígenas, espécies alie_ elevou o País à condição de segundo maior produtor mundiaL
mentares como arroz, feijão e-mandioca.
__
Esse é um feito que merece ênfase. O Brasil, hoje, tem
- O Brasil tein hoje o maior Programa e o melhor conhecimento de milho em região tropical. É bastante extensa a lista
um dos maiores bancos de gcrmoplasma do mundo. Isto é
de cultivares lan.çadas, mais de 20. Não vou. .de_ter-me_ aos
algo animador para um País que vê tanto desânimo e tantas
aspectos particul~res de cada um deles, mas diria que é uni
coisas.
feíi:O digno de nota. Quero, então, requerer sejam transcritos
Derivada deste respeito aos recursos natur:iTs, de todas
nos Anais do Senado Federal os_registros com os seus detalhes.
as unidades de pesquisa, emergem tecnologias com preocue são terras cansadas milenannente, e desse total 16% das

terras são aproveitadas. Para que se tenha idéia, esses 16%,

sr.
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A pesquisa ainda produziu variedades de milho mais pro~
Q;.\ltivas e resistentes- às côridições ambientais do Norte_e NorQ.cste, como, por exemplo, o milho branco BR 451, que con~ 85% mais de lisína e triptofanO, ãffiifloácidos essenciais
;w organismo humano, do que o milho comum, ganhando
wuita: ent qualidade de produto, além das questões de pioduti'ti,dade e outras, como a adaptabilidade.
A cultura do fdjão, antes marcada por práticas rudimen\~es, hoje pode ser totalmente mecanizada, do plantio à coJb,eita. Graças ao esforço da pesqllisa. a coltütar Safira, de
feijão de porte ereto, permite a colheita mecânica com colhei~deiras convencionais de soja, dotadas de um kit, também
çj.csenvolvido pela pesquisa, e pode multiplicar por seis a proQ.utividade média do feijão brasileiro, passando dos atuais
.;;DO kg/ha para mais de três mil kg/ha, em cultivos irrigados
Q.e inverno. Ter fCijaO- ein abundância, bom e barato pode
c:;lcixar de ser apenas um sonho e tornar-se realidade na mesa
Q9 brasileiro.
Cultivares de arroz sequeiro mais produtivas e tolerantes
i brusone- principal doença do arroz- e à seca, respondem,
,h9je, por mais de 80% da área plantada com essa cultura
uo Brasil. A pesquisa já trabalha com arroz-agulhinha de
~queira, -garantindo maior renda e mercado para os produrores do Brasil Central. Em relação ao arroz irrigado, foram
Jiesenvolvidas as cultivares BR-IRGA 409, 410, 411, 413 e
&14, com produtividades de 7.500 a 10.000 kg/lla em lavouras
Q.e alta tecnologia no Sul/Sudeste, que aumentaram em
j[)S$200 milhões/ano a renda dos produtores e cm dois milhões
pe toneladas/ano a disponibilidade deste grão básico na dieta
pacional.
A criação das cultivares precoces de algodoeiro herbáceo,
.CNPA Precoce, e de algodoeiro arbóreo, CNPA-3M e CNPA~M, viabilizou o plantio dessas culturas em áreas infestadas
pelo bicudo, praga que dizimOu os algodoeiros arbóreos no
Nordeste.
O lançamento do cultivares de sorgo;·como BR 300 ._o lubrido mais cultivado no País -o BR 304- recomendado
fara plantios cm sucessão à soja - e ·o BR 601 sorgo
,w.dicado para silagem - deu ao Brasil a auto~suficiência na
produção de sementes, permitindo também o uso de melhor
,(ecnologia de produção. Na safra 1990/1991, foram colhidos
.p.o Brasil255.371 toneladas_de sorgo em área de 170.940 hecta~
JeS. Os maiores produtores de grãos são: São _Paulo (25,9% ),
~o Grande do Sul (25,2%) e Bahia (12,1% ).
Seguem-se as conquistas da Embrapa, passando pelas
.frutas e hortaliças, aOnde temos a produção de hortaliça no
cerrado. Destacamos, ainda, no Sul do País, a produção de
Jilaçã que. dada a sua altíssima qualidade, não faz nunca temermos a concorrência do tradicional, aguerrid<? e agressivo mercado argentino, que dominou este setor no Brasil durante
fOuitos anos. Hoje, exportamos maçãs catarinenses e do Rio
Grande do Sul para países europeus e, agora, numa conquista
-bem recente, estamos exportando para os Estados Unidos
~go que soma qualquer coisa como 40_ milhõ_e_s de dólares
_çm termos desses produtos, decorrentes de melhoramentos,
de adaptação de tecnologia conquistados pela Empresa BrasiJeira de Pesquisa Agro pecuária, por conta dos seus vinte anos
~e experiência; de trabalho e de grandes feitos na área da
J:.ecnologia.
Passa, também. por diversos outros prOdutos. como o
plho, o que fez com que Estados e municípios tivessem verdai\!.eiras gerações de empregos, e enormes rendas, através de
çult~vares que foram adaptadas a regiões não tradicionais dos

Maio de 1993

produtos no Brasil. Idem para a produção de batata, batata-semente, onde em regiões antes exploradas e nem com produtividades compatíveis, hoje, graças às pesquisa, estamos bastante avançados.
Na questão dos controles biológicos, é oUtro fi::itO que
também gostaria de registrar.
O grande desafio da pesquisa agrícola, hoje, é conciliar
a produção de alimentos, proteção do meio ambiente e a
preservação da saúde humana. Nesse contexto, as ações da
pesquisa produzidas pela Embrapa visam não apenas aumentar_a produtividade das lavouras brasileiras, mas, sobretudo,
oferecer alternativas para prevenir. amenizar e eliminar os
impactos negativos das atívidades agrícolas no meio ambiente.
São exemplos as tecnologias baseadas no controle biológico
de pragas e doenças, sistemas em que fungos e insetos substituem pesticidas, que a cada dia ganham mais adeptos no meio
rural, e estão contribuindo para reduzir o uso de agrotóx.icos
e os custos de produção, além de minimizarem os problemas
ambientais, de sa!,lde pública e de preservação às_ espécies
em extinção e à rica divcrsídade biológica tropical.
Essas conquistas fizeram com que o nosso País tivesse
destaque em um conjunto de combate a pragas e doenças
com organismos vivos, na base de fungos ou d~ insetos, e
que vieram baixar bastante o custo da nossa produção, que,
a partir da revolução verde, estava inteiramente atrelada aos
pesticidas e agrotóxicos, causando verdadeiro pesadelo para
a Nação brasileira, que, díante desta dependência muito perigosa, levava à mesa do povo_ brasileiro resíduos cancerígenos
e causadores de doenças ou distúrbio::. à saúde do povo brasi~
leiro, exatamente naquilo que é indispensável e insubstituível,
que é o alimento.
Essa peSquisa da Embrapa, relativa a Organismos vivos,
para combater pragas e doenças, foi de enorme sucesso e
_livrou a agricultura brasileira daquele perigoso camii1ho da
dependência tecnológica externa, exafamente em cima de
agroquímicos e pesticidas de extrema periculosidade para o
meio ambiente brasil~iro. Por~anto, ·tenho aqui t_~mbém o
registro de uma série de conquistas nessas áreas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, requeiro este registrõ;
nos Anais da Casa, em homenagem a essa empresa brasileira
de apenas vinte anos, que Já ocupa uma das cinco maiores
dimensões de organismos de pesquisa agro pastoril no contexto
internacional e que, em tão pouco tempo, com um apoio
que muitas vezes foi frágil e precário por parte do Governo,
produziu tantos e tão significativos benefícios para a sociedade
brasileira.
Quero cumprimentar esses vinte anos de trabalho, de
conquistas e de vitórias. Cumpririlellto o Ministério da Agricultura por ter essa instituição que orgulha o povo brasileiro
e confere-nos uma autoconfiallÇa.exatamente naquilo em que
jamais poderemos ser dependentes de outros: a comida, o
alimento.
__ Esp~ro que, após encontrarmos os alimentos- cereais;fibras, vegetais e animais- apropriados ao perfil das nossas
necessidades, cuidem-se bem do seu ~a~::m~zenamento, hoje
tão deficiente, e da sua distribuição, tão injusta.
Gostaria de registrar aquilo que talvez chame a atenção
de todos nós - e o Presidente da República não fugiu dessa
curiosidade e _desse atrativo- ou seja, a questão da transferência de embrião. A Embrapa hoje detém tecnologia, nesta
área, de transferência e de congelamento de cmbriõ~s que
equivale a países mais desenvolvidos do mundo.
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Ontem, à exposição inaugurada pelo Senhor Presidente
da República estavam presentes os técnicos expondo o seu
trabalho. Um deles é a micromanipulação, algo que já se
pode fazer com tecnologia brasileira, que já alcançou a bissecção de embrião, obtendo-se dois produtos idênticos de bovi-

nos. Esse trabalho pode avançar mais. Podemos dividir o
embrião, teoricamente, até em oito partes e·cansegüir, pelo
menos na teoria, oito indivíduos iguais, idênticos.
Isso significa um dos maiores· avançós dessa conquista
na área de biotecnologia, de genética. Para orgulho e autoconfianÇádo povo brasileiro, estamos dominando essa tecnologia,
que vai significai" Substancial aumento de produtividade e de
qualidade do rebanho bovino brasileiro, porque, se tivermos
uma matriZ de excepcional qualidade, que, durante sua vida,
poderia gerar apenas onze bezerros, doze talv;;:z, poderá fazêlo em um ano a geração de até vinte por alguns anos consecutivos.
De modo que esse avanço, esse atalho das conquistas
de qualidade genéticas e de produtividade do rebanho bovino
é algo extraordinário para o nosso País.
Assim, faço este registro como um t_ributo _à Emprapa
por essas conquistas que elevam o Brasil ao nível dos países
mais desenvolvidos na questão de pesquisa tecnológica agropastoril.
Esse trabalho, portanto, merece este registro no Senado
FederaL
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. _(Muito bem!
Palmas.)
COMPiiRT'CT'M Mii1S OS SRS. ST'NiiDORT'S:
Bclto Parga - Bcni Vcras- Carlos Patroct'nio --Dirceu
Carneiro - Flaviano Meto - Githcrto Miranda - Guilherme
Palmeira - Humhcrto Lucena - llydckcl Freitas -João Calmoo- Jos.1phat Marinho- Jutahy Magalhães- J.uiz J\lhcrto
. Oliveira - Marluce Pinto - Nelson Carneiro- Ney Maranhão
- Ronaldo Aragão - Ruy Bacelar.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. lo Secretário.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 420, DE 1993
Nos termos do disposto no art. 43, inciso I, do Regimento
Interno, solicito_ a Vossa Excelência que me seja concedida
licença para tratamento de saúde no exterior, no perfodo de
3 a 8 de maio do corrente ano.
Sala de Sessões, 30 de abril de 1993. - SenÍldor Gilbertu
Miranda.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O requerimento que acaba de ser lido está devidamente instruído com
atestado médico, previsto no art. 43, inciso I, do Regimento
Interno.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, fica: Concedida a_lic_e_nça solicitada.
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a
.mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 19 Secretário.

~
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É lida a seguinte

OF/GS.GM/080193

Brasnia, 30 de abril de 1993
Senhor Presidente.
Tenho a honra de Comunicar a Vossa Excelência. de acordo com o disposto no art. 39, alínea a do Regimento Interno,
que me ausentarei dos trabalhos desta Casa no período de
:3- ã 8 de maio do corrente ano, para viagem aos Estados
Unidos, onde me submeterei a tratamento de saúde.
No ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de estima
e apreço. - Senador Gilberto Miranda.
·
O sR: PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -~O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento_ que será lido pelo Sr. 1·'
Secretário.
É liçlo o seguinte

REQUERIMENTO N• 421, DE 1993
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento Interno,
voto de louvor a Dom Marcelo Pinto Carvalheira, Bispo Diocesano de Guarabira - Paraíba, pelo recebimento do título
"Personality of the year", concedido pelo Júri da instituição
"Distinction Internationale". com sede em Paris.
JustificaÇãO
Como justificação do presente Requerimento, faço juntar
o pronunciamento do homenageado por ocasião da recepção
do título, em anexo.
Sala das Sessões, 30 de abril de 1993._ Senador Humbt!rto
Lucena.
POR OCASIÃO DA RECEPÇÃO DO TÍTULO
"PERSONALITY OF THE YEAR"
Introdução
1 - O Título "Personalidade do Ano" de 1992 que acaba
de me ser outorgado nesta tarde, explica o motivo desta reunião, que congrega aqtii tantas pessoas ilustres e amigas. E
lhes somos penhoradamente agradecidos pela fineza de suas
iríestllnáveis presenças - a de Doni Hélder Câmara, patrono deste título, a_ das _Exmo<ó Autoridades, a dos Bispos irmãos,
a das demais pessoas, senhoras e senhores tão amados. Este
título chega até Guarabira, trazido pelo Presidente, Sr. Leo
Sennegon e sua esposa, do grande Júri da instituição "Destinction Internationale", com sede em Paris.
2 - Este título, Sr. Presidente, interpretado tão gentilmente por sUas palavras, se, por um lado, me lisonjeia sobremaneira, por outro, ine obriga por honestidade a urna prévia
explicação: eu o recebo e muito agradecido, mas devo de_clarar _
singelamente, nesta solenidade, que à minha pessoa individual
cabe o destaque apenas enquanto representante de uma coletividade. Sou o Sinal de um grupo de pessoas insubstitutíveis,
de colaboradores notáveis pela mística humana e pela competênc.~a profissonal que possibilitaram a efetíVãÇão de_~um trabalho de profunda significação humana e social. Sua repercussão,
como se vê, ultrapassa nossas fronteiras provincianas. Chamou
a atenção de organizações internacionais, como a que- Oranos premia, divulgando os méritos de um árduo trabalho em
equipe entre os pobres do Terceiro Mundo no Norde_ste do
Brasil. Honra, pois, ao mérito destes meus valorosos colaboradores!
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A saga da nossa trajetória
3 -Em que se notabilizou a nossa atuação, que, após
17 anos, mereceu este tít.ulo honorífico internacional? Q_que
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ticas, enfim de pessoas quase à margem do processo produtivo
e que nem sequer parecem constituir força dinâmica no projeto
de mudança social.
Mas quem sabe se um dia a sociologia não reconhecerá
significa esta "outstanding activity" de que fala o texto_ da
o valor do seu dinamismo?
carta que recebi sobre o título?
O_certo é que, através das-CEB _e dos movimentos populaPermitiam-me, senhores, vaguear, por alguns instantes,
res. o homem comum foi sendo ajUdado a resgatar sua digniatravés da saga de nossa trajetória histórica. dade de pessoa, foi sendo levado a assumir o papel de protago-Esta região, campo de nossa atuação, a partir de 1976,
nista da história e de forjador do seu futuro.
tomou-se um centro unitário de ação pastoral e de irradiação
No volumoso curso de tudo isso, há um consistente prodentro da Igreja e da Sociedade.
_
cesso de educação popular. E aí, nós agentes de pastoral,
Como_ Bispo novo, aqui cheguei, vindo do Recife. Eu
incluindo os membros da hierarquia, educamo-nos e caminhavinha marcado pela longa experiêncül de calaboração com
mos junto com as pessoas. Somos todos alunos e preceptores
Dom Hélder Câmara c já identificado no País entre os.cidaao mesmo tempo. "Ensinar e aprender são momentos de um
dãos que tiveram a experiência do cárcere~ .durante o regime
processo maior - o de _conhecer". lembra Paulo Freire no
autoritário da ditadura militar. Eu assinalava uma conviCção
seu último livro ("Pedagogia da Esperança", cf. pág. 47).
comum: não é fácil posicionar-se sempre em favor da digni-Na verdade, conhecer a realidade captável por todos nós_
dade e dos direitOs humanos.
Em seguida à minha chegada a esta região, vieram muitos - não é- privilégio exclusivo- de ninguém.
4 - Assim, partindo da nossa prática e da demanda
agentes de Pastoral para o Brejo" Paraibano: ii-fnãos (freiras),
do povo, numa busca comum. é que surgiram os vários- sernços
e leigos, e padres, todos imbuídos do espíritO do Concílio
pastorais e de promoção humana da nossa Igreja. ReconheVaticano II c das Assembléias Latino-americanas de Medellín
cemos que neste Nordeste sofrido é incomensurável a nossa
e Puebla. A palavra de ordem era, então, o diálogo com o
dívida social.
mundo, e, na América Latina, especialmenteaqui o mundo
Reporta-me-ei, brevemente, a alguns desses serViçoS pasera o mundo dos pobres. O grànde programa era, pois, realizartorais: assim, por exemplo:
um novo jeito de ser Igreja, a Igreja que desposa a causa
a) O Projeto Educativo do Menor (?EM), hoje-serviçó
de todos, mas especialmente a-· dos pobres- estes, que aqui
autónomo denominado PROCEP _(ProjetO___Comunítário de
·são- mUltidão. Igreja, portanto, que lhes abre espaço para
Educação Popular) voltado para as crianças do meio popular
empreenderem uma efetiva e:ieperiência de participação, a fini
e
suas comunidades foi o primeirO impUlso criativo para uma
de que possam chegar a ser protagonistas da sua história e
prática e uma reflexão pedagógica vigorosa no campo da edusujeitos atuantes da sua Igreja.
cação fora dos parâmetros oficiais.
Aqui, a Igreja tinha que ser não só para os pobres, mas
experiência,
b)
Anos
após,
nutridos
por
essa
primeira
Igreja dos pobres e com os pobres; deles aprendendo toda
pTõturarnos esConder para um público mais amplo e adulto
uma maneira de ser- no seguimento de Jesus_ de Nararé.
as práticas renovadoras da educação popular. Ci"lo \i -se, entãO;
Esta revolução pacífica do Evangelho desencadeou uma
o SEDUP, ''Serviço de Educação Popular'', que no horizontesérie de iniciativas e ínstituições de cunho eclesial e social.
utópico que nos envolvia, tinha o aPelido.de "Universidclde
SuscltOU -uma profunda simbiose (muito diversa da medieval)
popular", UNIPOR, estruturado para atender às necessidades
entre Igreja e Sociedade, segundo o molde dialético do fere demandas das bases populares, quer na vertente pastoral
mento na massa. Longe, portanto, de qualquer pr~tensã_o _5le
das CEB quer na dos_ movimentos populares que se multiplinova cristandade, buscava-se realizar eficazmente e distinguir,
cavam na região com surpreendente vitafidade. Foi uma rica
com lucidez, as tarefas específicas, quer da Igreja quer da
experiência da dialética, mantida entre Igreja e Sociedade,
sociedade em campos que se cruzavam dentro da ampla dena América Latina~ Onde os pobres nos levam a rasgar novqs,
manda dos pobres. Acentuava-se assim, a consdênêücclara
horizontes de esperança. Esta curiosa "Universidade" o foi
de urna interação viva e fecunda de papéis.
não só para os seus principais beneficiários - o Povo Na verdade, na década de 70, o povo crente e empobremas também para os intelectuais que nela atuaram e que
cido, típico do nosso Continente, vinha tentando se organizar
decidiram ser "intelectuais orgânicos" na interação com o
em muitas Dioceses brasileiras. Essa força emergente do povo
povo, conforme a expressão de Grarrisci. Pofs-bem. Nela enpecom sua religião bem inculturada vinha encontrando acolhida
nharam o melhQr do seu tempo e do seu talento, tornando-se
na Igreja oficial. A religião, representada, sobretudo na Igreja
brilha_ntes, e quandc;> dela tiveram que manter saíram para
Católica, por sua prática e até por seuS- posicionamentos ofiatuar noutros campos de ação mas, doutorados .a que- ousacüüs~ já não era vista cOnio ''ópio -do povo", mas como força
mos dizer- em educação popular".
inspiradora de uma_nova ordem social.
c) Todo o mundo sabe que esta iegião tem uma alta
densidade demográfica rural e é marcada por uma gritarite
Foi assim, neste contexto sócio-cultural, que surgiram
injustiça social. Por isso as constantes e<;tusas _trabalhistas, os
com minha colega na Diocese de Guarabira as _Comunidades
freqüentes conflitos de terra:levaram esta itossa Igreja a criar
Eclesiais de Base (CEB), fenômeno no impreSsionante, brotando do chão da Igreja Católica e ensaiarido, na teoria e
também o "Centro de Orientação dos Direitos Humanos"
(CODH) para acompanhar e assessorar jurídicarnente'os pona prática, um novo modo de ser Igreja.
_,
bres, Para, eventualmente, assumir as suas causas coletivas
Do flanco das CEB s_urgiram os grupos. de pessoas do
mais clamorosas, sobretudo nas questões da posse e propriepovo, que se reúnem por categoria profissional para refletirem
e agirem em cooperação cristã, a partir dos ,anseios çle _sua
dade da terra. O trabalho do CODH é vasto e intenso: no
escritório e no campO, Dos lugares de conflito e no fórum.
classe: grupo de agremiações de pequenos comerciários, de
As deficiências da organização da justiça, nas regiões pobres
humildes professoras municipais, de mulheres trabalhadoras
do interior do Brasil, tornam o-Centro de Direitos Humanos
do campo, de carregadores de f~ete, de lavadeiras e domés-
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um serviço relevante e necessário para quem decide solidarizar-se com os pobres na luta pela justiça social. Por outro
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e) Após a CPT, diversas pastorais de cunho popular foram-se esboçando e se es.trutu.rando, por exemplo, a Pastoral
daJuventude do Meio Popular (PJMP). a Pastoral Vocacional,
a Pastoral da Saúde e, recentemente, frente a novas exigências. a Pastoral da Criança e do Menor Abandonado e tantas
outras que vão assumindo a missão comum nesta hora. Na
base destas pastorais e dos movirnentoS-pópUlares animados
pela Igreja, há.. sempre o apelo ao compromisso histórico e
a proposta do método de participação efetiva ·na vida da Igreja
e da Sociedade.
-A Igreja vinha, pois, alimentando a ambição de influenciar na implantação de um -projeto de sociedade em que o
povo tenha vez, em que todos possam participar efetivamente
do grande processo social.- Utopia?- Sim. Mas sem senha,
sem o horizonte da utopia, a história perde o seu dinamismo
e o seu sentido orientador.
5 .,....... Convém, no entanto, observar que na situação de
agonia endémica do Nordeste, na convivência quotidiana com
a fome, o desabrigo. a miséria, batendo, a cada hora, em
nossa porta, chegamos à conclusão que a solidariedade aqui
não pode se lhnitar à estratégia fundamental da luta socíaJ,
mas tem que assumir simultaneamente a marca da compaixãopara com os rostos sofridos. da miséria humana.
-A guerra da miséria nos induz a_s_ocorrex:·os_ caídos,
a entender que a nova _sociedade tem que se gestar também
nas entranhas da misericórdia, da partilha do pão, da veste,
do abrigo. Esta cálida solidariedade que nos põe em cantata
direto com os mais pobres (os miseráveis) tem marcado a
nossa caminhada e suscitado inúmeras tarefas e serviços de
assistência, desde a ajuda para feiras domésticas até bancos
de remédios e mufírões para construções de casas populares.
Afinal, a criação de Deus, desfigurada na pessoa do pobre
só pode ser refeita a partir da nossa identificaçao com--asentranhas maternas do Amor Criador --o "Rahamin de Jaweh". A h! Como o povo entende esta linguaguem retratada
na figura da Virgem Maria, i!J.separável da religiosidade popular que nela contempla o Icone e o tipo da nossa Igreja,
cpm sinal das vísceras de misericórdia do De_us da nossa fé.

lado, nestes últimos anos, instalou-se também aqui uiha ''Co-:
missão de Justiça e Paz" atenta, SQbretudo, às causas criminais
surgidas na região, priorizando, de mod() especial, o menor
e_a mulher, tão desprotegidos no submundO do crime.
O extetmínío de pessoas, alastrando a cultura da morte,
chegou a assumir proporç-ões alarmantes no Brejo Parãibano.
E esta Coririssão ilão vive- corno alguns imãginam- brandindo espadas contra_m_Qinhos de vento. ma_s vem se habilitando a ser antena sensível para captar os atentados, tão freqüentes, à vida e aos direitos dos pobres.
d) No campo da evangelização direta, precisávamos, n-oentanto, de uma presença decidida de militantes em rheio
aos trabalhadores rurais, e surgiU, desde o iníCio da nOSsa
ação aqui no Brejo, a Comissão Pastoral da Te_rra (CPT)
com sua valorosa atuação c militância, atingindo os mais varia-:
dos recantos da _Região. As questões ·pata a CPT se tornam
freqüentemente desafiadoras: acompanhamento dos conflitos,
presença constante nas áreas de assent_am~nto, convivência
no dia-a-dia com a violência do poder econômico e, por vezes,
. ___ . .
a incompreensão dos pobres por ele aliciados.
Oh! Era impressionante, já no inícío~da nossa caminhada,
a unidade de pregação da nossa Igreja: os padres, as irmãs,
os agentes de pastorais fechavam em torno -dã questão fundamentál' ~- a vida dO pobre, respeito pelo direito do pobre~
enfim a vivência do Evangelho, mas I)âÇ> as sua~=conseqüências
sociais. Era preciso tornai efetivo o "MiSereorsupet fuTbam"
de Jesus, "Eu tenho compaixão da multidão" (Me. 8,2).
Nós - o Bispo, os Padres, as Irmãs, os advogados e
técniCos dos nossos serviços -já sofríamos tairibérri, c_omo
as pessoas do povo~ as ameaças dos grandes. Certa- ve"z, um
advogado e uill.___F_ad_re tiveram que se refugiar na CNBB em
Brasília para ·não se'rem apa'nhados numa terrível trama de
eliniinaçãO'suniária. O Bispo, núma Celebração litúrgica entre
camponeses, viu-Se ameaçado ·pelo revólver apontado à sua
frente por um proprietário de terra. Uma freira viu-se cOnfinada numa área de conflito, capturada por capangas do latifúndio. E num paroxismo de fé religiosa e militância conseqüente,
deu-se aqui um espetáculo até então inédíio: o ~ni.ãftfrio. há
6 - Enfim, seríamos omiss·os, Se nesta hora de avaliação
10 anos atrás, de Margarida Maria Alves. Dia a dia já -esboça
e reconhecimento de méritos, não fizéssemQs r;nenção d(J. disum movimento pOr aí a fora, visando a sua canohlzação.
ponibilidade e decidida colaboração de pessoas e grupos das
O fato é que elã era urria camponesa, mulher e mestiça,
classes médias que procuram integrar-se na caminhada da
membro atuante_de nossas com:uniõades eclesiais.e, por incennossa IgreJa. Aparecem· hoje as pastorais das classes médias
tivo da Igreja, heróica presídente do sindicato rUral da ~ua
na perspectiva da libertação integral em Cristo. São grupos
cidade. Era mansa e firme. Nunca ofendeu a ninguém. Lutou
de espiritualidade e de missão que se dão conta com fina
pela fé e pelo direito dos irmãos na região da Bagaceira,
sensibilidade da enorme tragédia da nossa sociedade. Aí estão
região ond_e ainda se protesta contra o a_bsurdo de "morrer
os Focolarinos:, os da Ordem Terceira de São Francisco. a
de fome na terra deCannã'', segundo expfessão do r6iriancista
RCC _(Renovação Católica), as PastoraiS como a da Família,
maior do Brejo da Paraíba (cf. "A Bagaceira", de José Améas atividades da Catequese e Liturgia e os movimentos que
rico de Almeida). E numa tarde fatídica, Margarida teve os
surgem nesses segmentos da sociedade.
miolos da cabeça espalhados pela bala de uma espingarda
Na verdade, hoje, após pouco mais de três lustros da
doze, a mando do latifúndio. Tombou na luta a Margarida.
nossa trajetórla na Diocese de Gmirabira os horizontes do
E urita ·maraVilhosa floração de margaridas brotou pelos cammundo e do País mudaram radicalmente. Estamos, de fato,
pos do Brejo paraibano, '"'sanguis martiturh est semen christioenvolvidos nuina crise de civilização "de proporções inimaginarum", o sangue dos mártires é semente de crisJãos;
náVeis"~ conforme noS dizla Õ PaPa na Assembléia de São
Vejam, amigos não é a e.stes que se devem a louvação
Domingos. Càiu ·_o muro de Berlim, caíram os socialismos
desta tarde?
históricos. Caíiãin as ditaduras da Amériça Latina. E o mundo
Como quer que seja, nõs lodos sempre--fizemos questão
parece ter ficãdo pior com o a:cirramento do capitalismo e
de não sermos agentes políticos nem agentes sociaiS: Mas
o cinismo do heoliberalismo, fr~nte às massas sobrantes dos .
simplesmente agentes do Evangelho, __e isso num esforço de!
pobres marcádos para morrer, em nossos países de atraso
coerência com a mensagem de Jesus. "Eu vim para que te"hham
«!'no desenvolvimento.
vida e vida em abundância" (Jo. 10, 10}.
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Sem_dú_vida, os ares que hoje sopram são diversos daqueles do iníciO de nossa caminhada. O Bispo e demais Agentes

da Pastoral nos perguntamos atónitos: que temos que fazer?
Se em nada renunciamos quanto às intuições do passado,
a hora presente, no entanto, é de busca e apalpadelas: para
onde vamos?
·
7 - Concluindo: Eu afirmava, no começo, que este honroso título não me_cabe como pessoa individuaL-Eu sou apenas
parte e símbolo de um grupo de pessoas dignas de todo louvor.
Tenho não só no coração, mas trago agora estes·nornes comi-

go, numa lista longa e _CÇ)mpleta.
No entanto, para não exigir ainda maiS dos ouvintes com
esta minha arenga, para não ferit_á_fnodéstia de_ tantos (entre
os quais alguns já estão aureolados no céu), prefiro também

eu, integrar:. me nesta glorio~a_ fal(l_n_ge de pessoas. E sem me
destacar como fazem os pobres nas procissões dos santos cará~
gar com todos, em conjunto, o andor da vida. Este, na ver.dade, coincide o da glória de Deus_-:- Gloria Dei vivens Homo.
Guarabira, 17 de abril de 1993. - Dom Marcelo Pinto
Carvalheira, Bispo Diocesano de Guarabira
(À COinissão_ de Relações Exteriores e Defesa Nacional.}
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)~ O Requerimento lido será publicado e remetido à comissão competente.

Presentes na CaSa 28 _Srs. Senadores.
Não há número para deliberação.
Em conseqüência, a matéria constante do item 1 da pauta
de hoje fica com a s_ua vota_çãO adiada.
:É o seguiiite ó item cuja votação fié:i adiada:
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Discussão, em turho único, do Projeto de Lei da
Câmara n~ 73, de 1992 (n9 3/91, na Casa de origem),
de iniciatiya do Presidente da República, que dispõe
sobre os incentivos fiscais para a capacitação tecnológictl da indústria e da agropecuária, e dá outras providênci.as. (Dependendo de Parecer)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Item 3:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 113, DE 1992
(Em regime de urgência nos termos do art. 336,
c, do Regimento Interno)
DiscUssão, em turno úriicó~--do Projeto de Lei da
Câmara n' 113, de 1992 (n' 2.453/91, na Casa de origem), que dispõe sobre a identifiCação criminal pelo
processo datiloscópico, a coleta e a utilização de informações para conhecimento e controle da criminalidade
no País e dá outras providências, tendo
-PARECER sob n' 74, de 1993, da Comissão:
- de Constituição, Justiça e Cidad8nia, favorável
ao Projeto, nos termoS de Substitutivo que apresenta.
A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordináiias, a fim de receber emendas, nos termos do art. 235,
inciso II, alínea b, do -Regimento Interno.
_Ao- projeto ~nâo foram oferecidas emendas.
Passa-se à discussão do projeto e do _substitutivo, em
turno único: (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
EnCerrada a discussão, a votação fica adiada por falta
de quorum.
-

-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N9 3, DE 1993
(Em regime de urgência, nos termos do art.- 336,
c, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n' 3, de 1993 (n' 965191, na Casa de origem),
de in1dãfiva: do Presidente da República, que institui
normas gerais sobre desportos e dá outras providências, tendo
_ PARECERES, proferidos em Plenário, Relator:
Senador Ronaldo Aragão:
- }9 pronunciamento (sobre o Projeto): favorável;
- 29 pronunciamento (sobre as Emendas de Plenário): favorável às de n~ 8, 9 e 42; contrário às de n<;~S
1 a 7, 10 a 17; apresentando as Emendas n>" 18 a 41,
do Relator_.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigués) - A Presidência retir_a da pauta o item 2, nos termos do art. 175, alínea
e, do Regimento Interno.
É o seguinte o item retirado:

-2PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 73, de 1992
(Em regime de urgência, nos termOs do art. 336,
c, do Regimento Interno)

.O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)....:. Item 4:
PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N' 45, DE 1993
(Em regime de urgência nos termos do _art. 336, c, do
Regimento Interno)
_ _ __
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 45, de 1993 (n' 3.477/92, na Casa de origem), de iniCiativa
do Presidente da República, que autoriza a transformação
de cargos vagos no âmbito das instituiç~e:s Iede_~~i~ de ensino,
abrangidas pela Lei n' 7 .596, de 10 de abril de 1987. (Dependimdo de parecer)
Nos termos do art. 140. alínea a, do Regimento Interno,
designo o nobre Senador Bello Parga para proferir o parecer.
O SR. BELLO PARGA (PFL- MA. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente. Srs. Senador~s:
Ofer_yce.::me a Mesa a oportunidade de expender parecer
redigido pela nobre Senadora_Eva Blay, da Comissão de Constituição, -Justiça e Cidadania.
Informo que a ilustre Senadora encontra-se ausente por
estar participaildo, no México, da Conferência Latino,:.Americana Sobre População e Desenvolvimento. Vale ressaltar
que a Senadora Eva Blay é uma das figuras importantes aesta
Casa, personalidade que exorna o SenadQ pela graça de sua
pesSoa, pela elegância de suas atitudes, pelo brilho de sua
inteligência, pela riqueza de seu c:urrículo, e participa de relevantes atividades_ no âmbito nacional e internacional.
A Senadora Eva Blay expendeu o seu parecer nos seguintes termos:
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Charlatanice e perversidade povoaram os planos econôR
micos do Brasil, tornandoRos· às vezes tão ingênuos quanto
a Qruxaria, outras vezes tão atrasados quanto a alquimia, mas,
via de regra, todos inúteis e fortemente carrega_dos de crueldade social.
Autoritários, todos esses planos cuidãram de rechaçar
a ·participação dos segmentoS organizados da sociedade. Unjversidades, institutos; asso-ciaç6es, sindicatos e, principalmente, a classe política, foram todos colocados na sala de espera
de uma falsa UTI. Lá dentro, um paciente importante estava
sendo submetido a uma delicada cirurgia.
- Nós só podíamos aguà.:fdaf -em silêncio e rezar para que
tUdo desse cêrto:O Congres~o Nacional, principalmente, sempre se viu diante da obrigação de tolerar esses_ planos, sob
pena de tornar-se responsável pelos seus fracassos.
E3.$sim, Sr-. Presidente, Srs. Sen(ldQres. passaram-se quas~e"tfíii.ta ancis da vida nacional.
--Por fim, dêbilitado-, o pacü!trte- agoniza. Mesmo assim,
os obstinados-ciJ:Urgiões:do al:Jsur_do ainda se de_bruçam sobre
o infeliz paciente. DispensadOs-Os fisiologistas, surgem os cirurgiões plásticos, Com a _incumbência macabra de maquiar
o ca_dáver.
-Nestas c6iidições;· recebemos o GovernO do Brasil no
fim do ano passado.
Agora; moStnindo a lucidez necessária, o Governo abo·
·mina as drurgíãs traumáticas e libera o paciente para tomar
os ares -puros do campo social e político.
Hoje, o Congresso Nacional é chamado a uma particí7
pação ativa na recupera-ção do Brasil.
_
Trata-se de salvar o País do caos e, ao mesmo tempo,
abrir caminhos largos para o seu des_env_o.lvimento. Trata~se
de combater a inflaçã;o p_~~~e~§a e destruidora.
-Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando nos outrOS
países a inflação ameaççm a ~~tabilidade nacional, quando
o monstro iti.flacionário mostrou seu poder desagregador do
espaço económico nacional, essas nações viraram-se d9 avesso
para rechaçar o monstro destruidor.
ASAF No Brasil, não. No Brasil, criou-se a correção
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Está esgomonetária pa_ra um momento de inflação galopante. Como
tada a matéria constante da Ordem do Dia.
- -- foi mantida a correção monetária, o Bra~il incorporou a inflaHá orador inscrito.
ção-ao seu cotidiano. Hoje 1 ~;iofJ.ªção ~.tim d~~gão nos jardins
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
de nossas casas.
_ ,
_
.
·-·
Irmã gêmea da inflação; a correção mOnetáriã. -permitiU
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
inventar o BNH e chegou mesmo a sustentar o tal de milagre
o se~inte discurso.) __;_ Sr. Presid_entet Sr~ e S~s. _Sena~ores:
brasileiro.
E fato mais que notório a falência da economia brasileira.
E agora, Sr. Presidente; Srs. SenadOres, agora, çomo
Ninguém tem dúvida da desagregação social e da extrema
Combater a inflação, se ela .é hoje um componente estrutural
penúria das grandes massas_ populares do Bra_sil. _
de nossa economia? Componente perverso. concentrador de
Todos sabemos que o Bra_sil perdeu e perde todo dia
renda, alimentador da cifãnda financeira, que afasta o capital
as suas melhores oportunidades de desatolar-se do se_u terceida atividade produtiva e- provoca a recessão.
ro-mundismo, do seu subdesenvolvim~nto. A decadê_ncia tingiu nossos costumes. O pessimismo freqüenta nóss6S.pi:msaCorno acabar com a inflação, se ela, ao favorecer o grande
capital, tornou_-se o principal pilar da conceritração de renc;la
mentos e invade nossos diálogos.
_ _
.
no Brasil?
- Em meio a tal marasmo, virou costUrite centrar na ecorioR
A -correÇão monetária vi[ou ·um rriõnstro porque era para
mia o_u nos charnªdos planos econômicos qualquer análise
ou crítica da realidade nacional. Os planos econômicos e os
ter Curta duração. Não a derrubaram no momento certo e
economistas são hoje popularmente tratados numa relação
aí está ela quase indomável.
muito parecida àquela de crime e castigo.
O Congresso Nacional precisa apresentar uma resposta
Afinal, um povo messian6filo precisa também de seus
muito clara ao chamamento do Governo.
demónios. O f<ito é que, depois de sofrer o inferno de diversos
Mas, acima de tudo, Sr. Presidente 1 Srs. Senadores, o
planos econômicos, aprendemos a ver nos economistas nosso
Congresso Nacional precisa ter a lucidez suficie~te, a clara
demônio favoritcY e, mesmo admitindo que os economistas
cqmpreens~~- ~o momento hístórico e aceitar a dívisã_o de
não foram os únicos responsáveis pelo fra-casso brasileiro,
resporisabilidades com o Poder Executivo, sob duas condtções
é certo que ffzerafn nlUlto por merecer a maior parte da culpa.
indispensáveis.
Nos últimos anos, expressivos contingentes de servidores
doc_e_ntelõ e técnico-:administrativos t:êm-se desliga~o das suas
instituições de~ t.rab~lho, ocasion_ando inúmeias- 4ificuldades
ao bom andamento da administração pública na área da educação. As vagas decorrentes das aposentadorias ocorridas no
ano passado, sob a vigêrycia da Lei n~ 8.112/90, que- dispõe
sobre o Regime J Uiídico Unico para todos os ServídoréS Públicos Civis da União, agravaram ainda mãis o problema, provocando u_ma sensível redução dos quad~os de pessoal das IFES,
gerando dificuldades à própria sobreviVência dos serv~ços es-- senciais ao seu funcionamentô.
Diante da política de contenção do~ _gastoS piíblico~. de_
um lado? e da escassez de quadros, de outro;-2!-S instituiç6es
educacionais ·têm procurado mirtimizar o -problema através
da redistnbtiição dos encargos entre os servidores em e_~ercício
-mesmo com perda de eficiência - , ev'itat:}9,o-se, destarte,
so:uções de continuidade indesejáveis.
- - o presente projeto de lei está imbuído_ desse espírito,ao solicitar a transformação, proposta pelas TFES, de cargos,
conforme dispõe o art. 48, inciso X; da Con~tituiç_ão Federal,
e em consonãncià Com o que determina o ·art. 45, § 1", da
Lei n• 8.447, de 21 de julho de 1992.. · ··· - ·
.
O presente projeto de le"i adapta as vagas ocorridas às
categorias mais adequadas às necessidades instit~cic;H~aí~; sem
aumentar o quantitatiVO físico nem· acarretar despesas financeiras.
Di"inte do exposto, sobretudo no que se refere-~Uigência,
e tendo mérito inegável, e sendo constitucional, jurídico e
de boa técnica legislativa, votamos pela sua-apróVa:ção. ·É o parecer da Senado.ro;t Eva. Blay, que subscrevo, Sr.
Presidente.
· ·
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O parecer
é favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se à disc_ussão..
(Pausa.)
·
Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
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A primeira condição é a Certeza-de que estão realmente
mortos e sepultados os tempos dos ''planos económic_os". A
segunda condição é que se cumpra a obrigatoriedade co[lstitu-

cional dos Planos Nacionais de Ordenação do Territóiíq e.
que se façam os Planos Setoriais, Plurianuais e Anuais de
Governo nas condições que a boa técnica requer.
Da parte do Governo, basta acionar os seus setores 'competentes internos, os institutos, as universidades, para, fuhto
aos-segmentos representativos da sociedade (associações_, sin-

dicatos, pessoas físicas, pessoas jurídicas, Congresso Nacional), realizarem a grande tarefa de mapeamento dos po"ienciais
e problemas do País e do reconhecimento das legítimas necessidades e aspirações do nosso povo.
Da parte do Congresso Nacional. é necessário estabel~c~_r
rotinas e designar recursos hu'!lanos e materiais para o pleno
desempenho de suas atribuições, mormente aquelas previstas
no art. 166 da Constituição, que dizem respeito à análise
e ao parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais
e setoriais de governo.
Neste sentido, cabe à_ Com.issão Mista _p_çpnancnte de
Deputados e Senadores o papel central de se equipar e sedesenvolver para cumprir as obrigaÇões fundamentais que a
Constituição da República impõe ao Congresso Nacional.
Por paradoxal que pareça, é exatamente essa Comissão
que, reduzida aos debates da proposta orçamentária do Governo, encontra-se em franca decadência e chega mesmo a ter
sua extinção sugerida por autoridades do Congresso Nacional.
É preciso recuperar, reciclar e expandir esta ComisSão. Nãá
em número de participantes, pois este deve ser reduzido. É
preciso pensar grande, raciocinar- moderno e ter a coragem
de reciclar também nossos costumes nesta Casa_.
Esta é a forma coríetã de se fazerem as -coisas . urUa
forma que pode ser alcançada por graus crescentes de aprofundamento. Forma complexa, mas ao mesmo tempo singela:
tudo depende da vontade firme e da honestidade de propósitos, sumamente necessárias para resgatar o conceíf<râe seriedade do nosso País diante da sociedade brasileira e da com Uni~
dade internacional.
.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)~ N_ada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os· tl-3.bã1hoS,
designando para a sessão ordinária de segunda-feira_;_ às 14h30
min, a seguinte
-

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 3, DE 1993
(Em regime de-Urgência, nos termos do art. 336, c,
do Regimento Interno)
Votação, em turno Uriico, do Projeto de Lei da Câmara
n' 3, de 1993 (n' 965/91, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que institui normas gerais sobre
desportos e dá outras providências, tendo
PARECERES, proferidos cm plenário, Relator: Senador
Ronaldo Aragão:
- 1~ pronunciamento (sobre o Projeto): favorável;
- 29 pronunciamento (sobre as Emendas de. Plenário):
favorável às de n•>~ 8, 9 e 42; contrário às de n~ 1 a 7, 10,
a 17; apresentando as Emen_das n~ 18 a_41, do_ Relator.
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-2PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 113, DE 1992 ,
(Em regime de urgência noS -temios.do ã.rt. 336, c, do
Regimen~o ~nterno)
··
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n" 113. de 1992 (n" 2.453/91, na Casa de origem), que dispõe
sobre a identificação crimiilal pelo processo datiloscópico, a
coleta e a utilização de informações para conhecimento e controle da criminalidade no País e dá outras providências, tendo
PARECER sob n' 74, de 1993, da Comissão:
-· - de ConstituiçãO, Justiça é Cidada~ía, favorâVel ao P~o-,
jeto, nos termos .de Substitutiv9 que apresenta.

-3PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 45, DE 1993
(Em· regime de -urgência nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Lef da Câmara
n'45, de 1993 (n• 3.477192, na càsa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que autoriza a transformação
de cargos vagos no âmbito das instituições federais de ensino,
abrangidas pela Lei n' 7.596, de 10 de abril de 1987, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário; Relator: Senador Bello Parga.

-4PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 73, DE !992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno)
Discussão, em turno únicO, do Projeto de Lei da Câmara
n' 73, de 1992 (n' 3191, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dispõe sobre os incefltivos
fiscais para a capacitação tecnológica da indústria e da agrope~
cuária, e dá outr!;is providênciaS. (Dependendo de Pare~er.)

-5PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 68, DE 1993
(Em regime de urgência nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno)
DiscusSãO, em turno único, do ProjetO de Lei da Câmara
n' 68, de 1993 (n' 3.632/92, na Casa de origem), que acrescenta
parágrafos ao art. 27 da Lei n" 6.662, de 25 de junho de
1979, qtie dispõe sobre a Política Nacional de Irrigação, e
dá" oUtras provídênciãs: (Dependendo de parecer.)

-60FÍCIO N" S/30, DE 1993
(Em regime de urgência ncis termos do art. 336, c, do
Regimento Interno)
Ofício n• S/30, de 1993, através do qual o Governo do
Estado de Santa Catarina solicita, nó~ termos.d~ Resolução
n" 36, de 1992, do Senad.o Federal, autorização para repassar
setenta_ e nove milhões e tre_zcntos mil dólares à Companhia
Catarinense d~ Águas e Saneamento- CASAN, do montante
autorizado pela Resolução n9 47, de 1992, do Senado Federal,
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no valor de duzentos e cinqüerrta milhões de dôlares

n_orte~a~

mericanos. (Dependendo de parecer.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está eqcerrada a sessão.
· ·
·
(Levanta~se a sessão às 11 horas.)
ATO DO PRESIDENTE N• 295, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições, eqa coformidade com a delegação de co_PJ:pet~~da qUe
lhe foi outõrga_da pelC? Ato da Çomiss~o pi~ctçra no· 2, de
1973, e tendo _em .v.i$ta, P. que const~_do P!?_~~sso n"
007.228193-7, resolve nomear MARIA ISABEL BARROSO
MIRANDA para exercer o cargo. em comissão, de Secretário
Parlamentar, Código AS-1, do Quadro de Pessoal do Senado
Federal. com lotaçãO c _ex~rcício no, Gabínete do Líder do
PTB, Senador Jonas Pinheiro.
Senado Federal, 30 de abril de 1993. :-:-_Senador Humberto Lucena, Presidente..
--

Sábado i''
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ATO DO PRESIDENTE N" Z96, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso das suas atribuições fégimentais e regulainenta-rés, e·m conformidade com a
delegação de cOritpetênciã que--lhe foi outorgada pdo Ato
da Comissão Dirctora no 2, de 1973, resolve nomear SARA
RAMOS DE FIGUEIREDO. para exercer o cargo. em comissão', de Secretário-Geral da: Mesa, Código SF-DAS-101.6: do
Quadro de Pessoal do Senado Federal.
·senado _Federal, 30 de abril de 1993. -Senador Hum;berto Lucena, Preside_nte.

EDITAL
A Presidência do Grupo Brasileiro da União Inteqúrlamentar, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca a
Corriissão Deliberativa para reunir-se dia 20 (5a feira) de maio
próximo, às 10 horas. em sua sede no 2·~ andar do Anexo
I do Senado Federal, para tratar de assuntos de sua competência.
. Brasflia, 29 de abril de 1993. - Senador Ruy Bacelar,
lo V iCe-Presidente. no exercício d3-Presidência:

